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04370108001 กนิษฐานนท์ 3/9/25352534วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370109001 กลาง 1/1/23402335วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370703005 กุงชัย 1/1/24352427วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
04370110001 กุดตากล้า 2480วัดราษฎร์มหานิกายกุดตากล้า ม.1 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370119002 กุดน้ำกิน 1/1/25002444วัดราษฎร์มหานิกายกุดน้ำกิน ม.5 ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370108002 กุดปลาดุก 1/1/24982465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370707001 กุลเชฎโฐ 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่ามันแกว ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ
04370402001 เกษร 1/1/24112395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370604006 เก่ากุง 23/7/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนแพง ม.9 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน
04370117001 เก่าน้ำคำ 2/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายก่อ-หนองปลิง ม.2 ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370506001 เกาะแก้ว 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม
04370111001 แก้งกฐิน 13/1/25372476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370605001 ขุมเหล็ก 1/1/25192295วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370403001 เขมาราม 22/10/25432424วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370202003 คันสูง 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายคันสูง ม.3 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
04370606001 คำข่า 9/5/25342360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370112006 คำงูเหลือม 22/11/254828/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคำงูเหลือม ม.10 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370606008 คำน้อย 1/1/24752395วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370106011 คำพะโอ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคำพะโอ ม.6 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370106009 คำมะโค้ง 2481วัดราษฎร์มหานิกายคำมะโค้ง ม.4 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370307005 คำย่านาง 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายคำย่านาง ม.8 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
04370601006 คำแหลม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคำแหลม ม.4 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน
04370501001 คึมข่า 1/1/25022474วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370503005 คึมชาติ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคึมชาติ ม.2 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
04370606002 คึมน้อย 18/3/25302526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370107001 คึมใหญ่ 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370603002 เค็งใหญ่ 31/3/25492254วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370504001 โคกกลาง 1/1/25022466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม
04370702002 โคกกลาง(เจริญจิต) 22/8/25572420วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.5 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ
04370108003 โคกกอก 1/1/24982472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370104001 โคกก่อง 1/1/25002410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370102001 โคกค่าย 22/6/25372404วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370110002 โคกช้างฮ้าย 1/1/25022468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370604001 โคกเลาะ 25/3/25412415วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน
04370305001 โคกศิริ 12/6/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370114001 โคกสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370108004 โคกสวาสดิ์ 1/1/254320/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกสวาสดิ์ ม.9 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370202004 โคกสะอาด 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.6 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
04370503002 โคกสะอาด 1/1/25022485วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
04370119001 โคกสำราญ 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำราญ ม.4 ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370108005 โคกสูง 2/9/25532475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370304001 โฆสิตาราม 1/1/25152471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370304002 จันทรังษี 1/1/25032476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370101001 จันทิมา 1/1/251912/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.21 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370203001 จินดามณี 8/11/25262430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
04370202001 แจ่มอารมณ์ 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
04370104002 ฉิมพลี 25/9/25331310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370702003 ชมภูกุดสิน 1/1/24932424วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ
04370605002 ชะแงะ 1/1/24242410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370304003 เชตวนาราม 1/1/25132474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370103001 เชือกนอก 22/8/25572419วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370103002 เชือกใน 29/11/25372421วัดราษฎร์มหานิกายเชือก ม.4 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370305002 โชติการาม 1/1/25172410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370602001 ไชยคำ 3/2/25402416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
04370201001 ไชยมงคล 1/1/25162447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
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04370403002 ไชยาติการาม 1/1/23022250วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370305003 ไชยาราม 14/8/25512472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370115003 ดงเจริญ 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยกแสงเพชร ม.10 ตำบลหนองมะแซว

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370111009 ดงเฒ่าเก่า 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตนาหมอม้า ม.1 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370704001 ดงบัง 1/1/25192440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
04370702004 ดงมะยาง 1/1/24602459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ
04370110003 ดงสวาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายดงสวาง ม.10 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370112003 ดงสวาง 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายดงสวาง ม.7 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370106002 ดงสีโท 1/1/25132460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370606010 ดงใหญ่แก้ววิไล 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตคำข่า ม.4 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370401001 ดอนขวัญ 14/2/25374/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนขวัญ ม.13 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370401012 ดอนคึมใหญ่ วัดราษฎร์มหานิกายดอนคึมใหญ่ ม.10 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370704002 ดอนชี 16/10/25282429วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
04370305011 ดอนดู่ 29/11/254014/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายดอนดู่ ม.11 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370101002 ดอนแดง 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.10 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370603010 ดอนม่วง 6/2/255626/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนม่วง ม.6 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370103003 ดอนเมย 1/1/25142482วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370107002 ดอนไร่ 3/2/25212475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370601001 ดอนว่าน 30/3/255820/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายดอนว่าน ม.9 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน
04370101012 ดอนหวาย 1/1/25022483วัดราษฎร์มหานิกายดอนหวาย ม.3 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370114006 ดอยสวรรค์ 22/11/254828/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตาใกล้ ม.3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370607001 ดู่ใน 18/12/25442395วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน
04370501002 เดื่อน้อย 18/12/25442480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370401002 ตรีรัฐประชาสรรค์ 1/1/252221/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370304004 ตรีสุขาราม 9/10/252427/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370402002 ตรีอรุณรัตน์ 1/1/25152482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370501003 ตาลเลียน 1/1/25022474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370101014 ถ้ำพระสีห์วนาราม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนหวาย ม.3 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370105005 ถ้ำแสงแก้ว 27/1/25484/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตคำบ่อแก้ว ม.5 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370115004 ถ้ำแสงเพชร 11/5/25549/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงเจริญ ม.10 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370301001 ทรงศิลา 12/6/25402480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา
04370118002 ทองสวาท 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาลือ ม.2 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370113001 ทับเมย 25/3/25412480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370113005 ทิพยาราม วัดราษฎร์ธรรมยุตคำน้อย ม.13 ตำบลโนนหนามแท่ง

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370402003 ทุ่งสว่าง 1/1/24502420วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370101011 เทพทวีธรรม 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายอ่างใหญ่ ม.10 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370101003 เทพมงคล 1/1/251912/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370119003 ธรรมรังสี 30/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายกุดน้ำกิน ม.7 ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370107003 นาคำ 1/1/25212464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370304005 นาคำ 21/12/253523/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370111002 นาคำ 1/1/24552425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370204005 นางามนาสำราญ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนางาม ม.4 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
04370705001 นาดี 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ
04370107004 นาแต้ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370307004 นาถาวร 22/10/254316/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายนาถาวร ม.5 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
04370602008 นาโนน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาโนน ม.13 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
04370108006 นาผือ 1/1/24932473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370110005 นาโพธิ์ 1/1/24922460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370111003 นายม 1/1/24792455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370111004 นาเยีย 9/1/25472480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370108007 นาเรือง 1/1/24802479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370306002 นาเรือง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.4 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา
04370501004 นาไร่ใหญ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370705006 นาล้อม 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาล้อม ม.8 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ
04370110006 นาวัง 1/1/24702427วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370110004 นาวัด 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370504002 นาเวียง 1/1/25022466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม
04370501005 นาสะอาด 27/2/25472472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370116001 นาสีนวน 1/1/25022460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370503003 นาหนองใหญ่ 23/2/25422482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
04370303002 นาหว้า 23/2/25422469วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.1 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
04370111005 นาอุดม 6/11/253928/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370505003 นาอุดม 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตนาอุดม ม.3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม
04370705002 นาอุดม 13/1/25372467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ
04370706001 น้ำซับ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ
04370703002 น้ำท่วม 1/1/25182437วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
04370201012 นิคมแปลง 1 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกชานุมาน ม.10

ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
04370401003 เนกขัมมาราม 27/10/25382472วัดราษฎร์มหานิกายหนองข่า ม.4 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370116007 เนรัญชราราม 25/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสีนวน ม.7 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370605003 โนนค้อทุ่ง 1/1/23942294วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370604002 โนนค้อน้อย 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน
04370606003 โนนแคน 2252วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370105001 โนนงาม 1/1/25142464วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.3 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา



8หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อำนาจเจริญ

04370704003 โนนจาน 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
04370101015 โนนใจดี 15/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนใจดี ม.4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370106001 โนนดู่ 16/2/25442463วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.5 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370118005 โนนทรายทอง 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเยีย ม.8 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370607002 โนนผักหวาน 13/7/25362480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน
04370103007 โนนผึ้ง 19/4/255630/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนผึ้ง ม.7 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370112001 โนนโพธิ์ 1/1/24932479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370505008 โนนม่วง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.7 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม
04370204001 โนนศิลา 1/1/25162431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
04370506004 โนนสมบูรณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.4 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม
04370505004 โนนสวาท 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาท ม.2 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม
04370302002 โนนสำราญ 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
04370203002 โนนสูง 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
04370504003 โนนสูง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม
04370602006 โนนหนามแท่ง 1/1/254318/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนามแท่ง ม.11 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
04370604003 บ่อชะเนง 23/4/25292345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน
04370103004 บ้านก่อ 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370604005 บ้านเก่าบ่อ 2/3/255311/7/2539วัดราษฎร์มหานิกายบ่อชะเนง ม.4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน
04370602007 บ้านคำพระ 20/9/255028/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคำพระ ม.3 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
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04370307006 บ้านโคกพระ 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกพระ ม.3 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
04370703006 บ้านจอก 25/12/25252470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
04370603003 บ้านชาด 1/1/24552442วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370109005 บ้านดอนดู่ 16/4/25472480วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนดู่ ม.7 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370505007 บ้านดอนหมู 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนหมู ม.5 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม
04370603004 บ้านดู่ 14/8/25512480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370106003 บ้านเดื่อ 1/1/24202415วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370106004 บ้านบาก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370603005 บ้านเป้า 7/2/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370702005 บ้านม่วง 1/1/24752470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ
04370702006 บ้านแย 1/1/24252415วัดราษฎร์มหานิกายแย ม.6 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ
04370304010 บ้านลืออุทธาทิพย์ 22/9/254614/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตลือ ม.8 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370101004 บ้านหนองแซง(อำนาจเจริญ) 1/1/24802479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370602002 บุบผามาลา 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
04370102002 บูรพา 6/11/25392450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370608001 บูรพา 1/1/24702451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน
04370401004 บูรพา 24/2/25262433วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370111006 บูรพา 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370114007 ประชาสามัคคี 15/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคำน้อย ม.14 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370401005 ปัจฉิมวัน 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370608002 ปัญจสมณาราม 1/1/25151/7/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน
04370205002 ป่าก่อศิลาราม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าก่อ ม.4 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
04370112005 ป่าก้าวหน้าสามัคคี 22/11/254828/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตก้าวหน้าสามัคคี ม.6 ตำบลโนนโพธิ์

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370107009 ป่าคำสมบูรณ์ 25/2/255725/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตคำสมบูรณ์ ม.10 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370110008 ป่าคำแหว่น 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาวัง ม.3 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370104003 ป่าจันทน์ 25/9/25332479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370305010 ป่าดงชัยศรี 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายห้วย ม.1 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370203008 ป่าดงแสนแก้ว 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตดงแสนแก้ว ม.4 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
04370404001 ป่าตำแย 23/8/25452534วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา
04370116002 ป่าติ้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายป่าติ้ว ม.5 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370503001 ป่าธรรมรังสี 1/1/251421/5/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
04370205003 ป่าธรรมวิโมกข์ 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายพิทักษ์ไทย ม.10 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
04370506003 ป่านรารักษ์ 29/5/255030/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตสมสะอาด ม.5 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม
04370118003 ป่านาดอกไม้ 24/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดอกไม้ ม.7 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370116003 ป่านาเมือง 24/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเมือง ม.9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370501012 ป่านาสะอาด 29/5/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาสะอาด ม.7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370114010 ป่าโนนโพนเมือง 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวนา ม.6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370102008 ป่าบ้านไก่คำ 26/8/255820/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายไก่คำ ม.1 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370603008 ป่าบึงศิลาราม 22/9/254625/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตชาด ม.7 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370118004 ป่าโพธิธรรม 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาเยีย ม.4 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370603009 ป่าภิรมย์คำไหล 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวดง ม.10 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370203007 ป่าภูมะโรง 27/1/254827/7/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตคำแก้ว ม.1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
04370116006 ป่าลำสำราญ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวน ม.8 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370305012 ป่าวังน้ำเย็น 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วย ม.1 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370702009 ป่าศรัทธาสามัคคี 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแคน ม.4 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ
04370302009 ป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม 4/12/25582479วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนนกยูง ม.7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
04370112004 ป่าศรีสุขเกษม 9/1/25472480วัดราษฎร์ธรรมยุตนาห้วยยาง-สองคอน ม.1 ตำบลโนนโพธิ์

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370107010 ป่าสระหลวงภูเขาขาม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายภูเขาขาม ม.6 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370114005 ป่าสุขะวนาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกช้างมะนาย ม.7 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370706005 ป่าหนองยศ 28/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองยศ ม.4 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ
04370606009 ป่าหนองไหล 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองไหล ม.8 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370603011 ป่าอนาลโย 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวดง ม.4 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370102011 ป่าอรัญญวิเวก 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตไก่คำ ม.12 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370703001 ป่าอรุโณทัย 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายน้ำท่วม ม.13 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
04370201011 ป่าอุดมธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคมเกษตรกรรมทหาร ม.12 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุ
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มาน
04370502001 โป่งหิน 23/2/25422469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม
04370302003 ผาสุกการาม 1/1/25122480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
04370604007 พนารักษ์ประชาราม 6/2/255626/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายพนานต์ ม.10 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา
04370101005 พระมงคลมิ่งเมือง 4/3/252930/6/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.20 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370601004 พระศรีเจริญ 18/12/25442360วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน
04370401006 พระเหลาเทพนิมิต 1/1/22612254วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370114002 พันธวิชา 1/1/24932460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370101006 พันธุเวศน์(พันธุเวสน์) 7/2/25322435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370204002 พุทธรักษา 29/6/25592469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
04370401007 โพธาราม 1/1/24672459วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370501006 โพธาราม 1/1/25142364วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370101013 โพธิ์ทอง 22/11/254824/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตเจริญสามัคคี ม.2 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370102003 โพธิ์ศรี 1/1/24652460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370607003 โพธิ์ศรี 27/8/25262345วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน
04370602003 โพธิ์ศรี 1/1/25292345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
04370402004 โพธิ์ศรี 1/1/23552315วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370111007 โพธิ์ศรี 1/1/24452420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370112002 โพธิ์ศิลา 19/3/25502469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370703003 โพธิ์ศิลา 1/1/24282400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
04370607004 โพนขวาว 23/4/25292375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน
04370502002 โพนทอง 20/5/25272446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม
04370605004 โพนเมืองน้อย 30/3/25582440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370305004 โพนสูง 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370705003 ฟ้าห่วน 22/11/25482395วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ
04370107005 ภูเขาขาม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370111011 ภูจำปา 21/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตภูจำปา ม.8 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370106010 ภูผาผึ้ง 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตนาหกสิบ ม.16 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370401008 ม่วงสวาสดิ์ 7/2/25322525วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลพนา อำเภอพนา
04370304006 มัชฌิมาราม 17/7/253010/4/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370401009 มิคคาราม 23/12/25112443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา
04370201002 เมธาสีตาราม 20/9/25502468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
04370706003 แมดนอก 25/3/25362454วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแมด ม.3 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ
04370706004 แมดใน 1/1/24522449วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ
04370201005 ยักษ์คุธรรมานุสรณ์ 18/12/25448/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตยักษ์คุ ม.5 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
04370307003 ยางเครือพัฒนา 22/9/254628/1/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
04370701001 ยางช้า 25/12/25252470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ
04370111010 ระฆังทอง 16/10/254928/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเรือ ม.2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370608003 รัตนวารี 27/10/253816/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายรัตนวารี ม.7 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน
04370201006 รัตนวิจิตร 22/11/254828/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ม.11 ตำบลชานุมาน

อำเภอชานุมาน
04370501008 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายคึมข่า ม.13 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370102004 ราสิยาราม 29/5/25502454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370402010 เรืองฤทธิ์ 17/1/255112/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายสร้อย ม.3 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370705004 ไร่ขี 7/2/25322390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ
04370503004 ไร่สีสุก 1/1/24092399วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม
04370304007 ฤกษ์อุดม 3/9/253531/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370108008 วังแคน 1/1/24982475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370119004 วิเวกแสงธรรม 8/9/255415/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนาแต้ ม.1 ตำบลนาแต้ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370205001 เวฬุวัน 2459วัดราษฎร์มหานิกายคำไผ่ ม.8 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
04370114008 เวฬุวัน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนามแท่ง ม.1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370605005 เวียงหลวง 22/11/25482307วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370606004 ศรีคุณคันธรส 1/1/24152403วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370501007 ศรีใคร 22/9/25462335วัดราษฎร์มหานิกายนาไร่ใหญ่ ม.5 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370302004 ศรีชมภู 1/1/25032447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
04370606005 ศรีทอง 1/1/23402301วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370101007 ศรีบุญยืน 1/1/24702430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370102005 ศรีบุญเรือง 1/1/24452420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370602004 ศรีบุญเรือง 1/1/23752345วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
04370201003 ศรีบุญเรือง 1/1/24672455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
04370109002 ศรีบุญเรือง 1/10/25272354วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370305005 ศรีปุญญนิมิต 1/1/25032445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370102006 ศรีโพธิ์ชัย 1/1/24602388วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.7 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370104004 ศรีโพธิ์ชัย 1/1/24242414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370104005 ศรีมงคล 1/1/24242414วัดราษฎร์มหานิกายถ่อนใหญ่ ม.8 ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370602005 ศรีมงคล 2322วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน
04370403003 ศรีมงคล 1/1/24792455วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370402005 ศรีมงคล 31/7/25462440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370203003 ศรีมงคล 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
04370109003 ศรีมงคล 3/7/25232330วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370201004 ศรีมณีวัน 8/11/25262435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
04370704006 ศรีรัตนอินทร์นาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะยอด ม.12 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
04370204003 ศรีวิไล 1/1/24702355วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
04370301004 ศรีสว่าง 1/1/25162467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา
04370304008 ศรีสุข 1/1/25122469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370403004 ศรีสุนทราราม 1/1/24542371วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
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04370402006 ศรีอุดม 23/6/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370202002 ศิริมงคล 29/6/25592367วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
04370202005 ศิลาราม 25/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหินขัน ม.4 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน
04370403005 สงบคารมณ์ 22/10/25432483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370203004 สมบูรณ์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
04370101008 สระเกษ 25/9/25332440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370608004 สระรังษี 22/9/25462435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน
04370606006 สร้างถ่อนอก 1/1/24222417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370606007 สร้างถ่อใน 15/1/25242396วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370106005 สร้างนกทา 1/1/24322427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370601002 สวนสวรรค์ 1/1/25172479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน
04370402007 สว่าง 1/1/24602451วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370305006 สว่างใต้ 17/7/25309/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370506002 สว่างเนินกุง 1/1/25032473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม
04370404002 สว่างโสภิตาราม 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายสว่างนาฝาย ม.9 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา
04370203005 สว่างอารมณ์ 1/1/25162476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
04370403006 สว่างอารมณ์ 1/1/25012439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370101023 สว่างอารมณ์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.15 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370403010 สันติธรรมาราม วัดราษฎร์มหานิกายดอนชาด ม.3 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
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04370605006 สันติวนาราม 1/1/251921/8/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370307002 สามแยกชมภู 12/6/254015/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายสามแยกชมภู ม.6 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
04370102009 สามัคคีพัฒนา 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายสามัคคีพัฒนา ม.10 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370307001 สามัคยาราม 24/6/254123/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายสามัคคี ม.2 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา
04370204004 สายนาดง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสายนาดง ม.6 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
04370301002 สำราญนิวาส 12/6/25402467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา
04370101010 สำราญนิเวศ 1/1/24872484พระอารามหลวงธรรมยุตสุขสำราญ ม.9 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370601003 สิทธิยาราม 19/4/25562350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน
04370115002 สี่แยกแสงเพชร 29/9/255816/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยกแสงเพชร ม.10 ตำบลหนองมะแซว

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370305007 สุคันธวารี 1/1/24502413วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370403007 สุคันธาราม 22/10/25432434วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370304009 สุทธาวาส 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา
04370302005 สุทธิกาวาส 1/1/25162482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
04370201007 สุวรรณาราม 15/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาสีดา ม.6 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน
04370109004 สุวรรโณริส 1/1/24502443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370305008 สุวัฒนาราม 12/6/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370305009 เสลาราม 1/1/25112482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา
04370401010 แสงทอง 1/1/23642345วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพนา อำเภอพนา
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04370402008 แสงอรุณ 27/5/25312450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370101009 แสนสวัสดิ์ทัศนาราม 25/12/252526/11/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.19 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370203006 แสนสำราญ 2482วัดราษฎร์มหานิกายดงแสนแก้ว ม.4 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน
04370113002 โสกโตน 29/11/25402480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370403008 โสภณาราม 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370604004 หนองแก้ว 1/1/25432420วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก้ว ม.1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน
04370106006 หนองขาม 1/1/25142483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370102007 หนองคลอง 1/1/25022483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370501009 หนองคล้า 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้า ม.9 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
04370702001 หนองแคน 2454วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.3 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ
04370603007 หนองงูเหลือม 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองงูเหลือม ม.8 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370605007 หนองจอก 1/1/24472434วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370114003 หนองตาใกล้ 6/11/25392481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370607005 หนองเทา 16/4/25412465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน
04370702007 หนองนกหอ 18/3/25302434วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ
04370103005 หนองนาเทิง 16/12/25542481วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาเทิง ม.5 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370502003 หนองโน 22/8/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม
04370105002 หนองบัว 1/1/24922446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370103006 หนองปลิง 3/7/25232403วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
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04370701002 หนองไผ่ 21/2/25392460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ
04370106007 หนองแฝก 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฝก ม.8 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370115001 หนองมะแซว 14/2/25372445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370110007 หนองมะแซว 1/1/25022482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาวัง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370505001 หนองมะเสี่ยง 22/1/25502210วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม
04370107007 หนองเม็ก 26/5/255124/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370607006 หนองยอ 18/3/25302444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน
04370704004 หนองยาง 3/11/25382426วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
04370111008 หนองเรือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370108011 หนองสองห้อง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.6 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370114004 หนองแสง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370608006 หนองแสง 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.6 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน
04370303003 หนองแสง 19/3/255021/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
04370701003 หนองหิ้ง 25/3/25362470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหิ้ง ม.9 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ
04370106008 หนองหิน 1/1/24252415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370118001 หนองแห่ 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายหนองแห่ ม.1 ตำบลนายม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370605008 หนองแอวมอง 1/10/25272475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370505002 หนองไฮ 1/1/25132421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม
04370205004 ห้วยฆ้องทองศิลา 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยฆ้อง ม.5 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน
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04370303001 ห้วยงูเหลือม 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายห้วยงูเหลือม ม.5 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา
04370116004 ห้วยร่องคำ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยร่องคำ ม.10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370504004 ห่องเตย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม
04370603006 หัวดง 1/1/25432271วัดราษฎร์มหานิกายหัวดง ม.4 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370603001 หัวดง 30/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวดง ม.10 ตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน
04370107006 หัวภู 25/9/25332483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370302006 หินกอง 30/12/25299/3/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา
04370204006 หินกอง 22/8/255719/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหินกอง ม.5 ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน
04370702008 เหล่าแก้ว 27/5/25312430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ
04370605009 เหล่าขวาว 24/2/25582395วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน
04370704005 เหล่าฝ้าย 31/3/25522396วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
04370706002 เหล่าฝ้ายน้อย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ
04370105003 เหล่าพรวน 1/1/25142480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370705005 เหล่าเลิง 1/1/24392435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ
04370108009 เหล่าหนาด 1/1/25022450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
04370301003 อนงคาราม 1/1/25052482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา
04370402009 อรัญญาไพศาล 1/1/25112330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจานลาน อำเภอพนา
04370403009 อัมพร 1/1/24492385วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา
04370608005 อัมพวัน 1/1/25212445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน
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04370703004 อัมพวัน 1/1/24352435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ
04370105004 อัมพวัน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม่วงโป้ ม.1 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา
04370701004 อำนาจ 27/5/25582404วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ
04370502004 อินทราราม 17/1/25512466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม
04370302007 อุดรมงคล 1/1/25122479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา

รวมทั้งสิ้น วัด375
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02150112002 กระทุ่มราย 30/12/252430/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่มราย ม.1 ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง
02150109003 กลาง 31/7/24942418วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคราม ม.6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150403003 กลาง 28/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายบางพลับ ม.3 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง
02150411002 กลาง (กลางพุฒนิมิต) 15/1/251312/9/2504วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง
02150613002 กลางราชครูธาราม 1/1/24612400วัดราษฎร์มหานิกายคลองหัวตะพาน ม.4 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150412004 กาไสย์ธรรมิการาม 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตกาไสย์ ม.4 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง
02150207001 กำแพง 1/1/24672355วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกำแพง ม.3 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย
02150602003 กำแพง 1/1/24792290วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศาลเจ้า ม.11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง

อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150608003 กำแพงมณี 28/12/24722436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150306002 กุญชรชาติการาม 25/8/25412240วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตะพุ่น ม.4 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
02150303003 เกตุ 1/1/24502406วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสาย ม.5 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก
02150701002 เกษทอง 8/9/24982480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้
02150403001 เกาะ 30/9/24722300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง
02150505002 แก้วกระจ่าง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา
02150401002 ขวิด 20/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายอ่างแก้ว ม.2 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง
02150407001 ข่อย 1/1/24352404วัดราษฎร์มหานิกายบ้านข่อย ม.1 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง
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02150402001 ขุนอินทประมูล 20/6/25551870วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
02150601004 ขุมทอง 30/4/25222410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขุมทอง ม.6 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150408002 เขาแก้ว 4/6/24602400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
02150506001 เขาบวช 1/1/24422425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไผ่ ม.2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา
02150602002 เขียน 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางกะพัน ม.8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง

อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150614004 คลองพูล 30/10/24792450วัดราษฎร์มหานิกายคลองพูล ม.1 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150614001 คลองสำโรง 27/10/24682438วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสำโรง ม.4 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150104003 คลองห้วยโพธิ์ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองห้วยโพธิ์ ม.3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
02150415003 คำหยาด 1/11/25342426วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคำหยาด ม.1 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง
02150602004 คูมะนาวหวาน 2300วัดราษฎร์มหานิกายไร่เถรสังข์ ม.12 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150409002 โคกพุทรา 15/1/25132375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกพุทรา ม.1 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง
02150113001 โคศุภราช 1/1/23792375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองวัว ม.3 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง
02150410003 งิ้วราย 30/10/24792453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านงิ้วราย ม.7 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง
02150412001 จันทร์ 16/5/25402300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจันทร์ ม.7 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง
02150103003 จันทร์นิรมิตร 2/9/25012440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
02150504005 จันทร์มณี 2484วัดราษฎร์มหานิกายท่าจันทร์ ม..2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
02150109004 จันทรังษี 31/7/24942446วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนา ม.9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150409001 จันทราราม 10/3/25252305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้าง ม.6 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง
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02150110001 จำปาหล่อ 7/2/25322305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจำปาหล่อ ม.5 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150408001 จุฬามุนี 1/1/23832375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านองครักษ์ ม.3 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
02150204003 เจ้าบุญเกิด 23/6/25252340วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย
02150106003 แจ้ง 12/4/25112424วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแจ้ง ม.5 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง
02150301003 แจ้ง 13/2/24962275วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแจ้ง ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
02150205001 เฉลิมกาญจนาภิเษก 14/12/25382360วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองขุม ม.6 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
02150101003 ชัยมงคล 3/9/25252400วัดราษฎร์มหานิกายถนนเทศบาล 5 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง
02150203001 ชัยสิทธาราม 1/1/23351952วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชัยฤทธิ์ ม.5 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย
02150108001 ช้าง 1/1/24031845วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำผึ้ง ม.5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150612001 ช้าง 4/8/24652406วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วงเตี้ย ม.1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150109002 เชิงหวาย 1/1/23302325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชิงหวาย ม.5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150202004 ไชยภูมิ 1/1/23702368วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชัยภูมิ ม.2 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย
02150105001 ไชยสงคราม 2/9/24972140วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกะเฌา ม.6 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง
02150206001 ไชโย 1/1/24332300พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลไชโย อำเภอไชโย
02150104004 ดอนกระดี่ 29/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายป่างิ้ว ม.4 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
02150205003 ดอนกระต่าย 30/12/25182415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนกระต่าย ม.1 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
02150109001 ดาวดึงษ์ 8/8/255614/6/2514วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยาง ม.3 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150610001 ต้นทอง 13/3/24722438วัดราษฎร์มหานิกายบ้านต้นทอง ม.3 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150101001 ต้นสน 14/8/24852310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านต้นสน ถนนเทศบาล 2 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
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อ่างทอง
02150615001 ตลาดใหม่ 10/11/25152210วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลาดใหม่ ม.5 ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150204002 ตะเคียน 16/5/25402300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตะเคียน ม.4 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย
02150106001 ตาลเจ็ดช่อ 2/8/24892367วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาลเจ็ดช่อ ม.1 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง
02150602006 ตูม 14/8/24852360วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตูม ม.11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150412003 ไตรรัตนาราม 30/10/24792450วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านตาล ม.6 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง
02150308001 ถนน 1/1/22802275วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถนน ม.1 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก
02150202007 ทองครุ 25/7/2557วัดราษฎร์มหานิกายมหานาม ม.4 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย
02150111002 ท้องคุ้ง 12/3/25082300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท้องคุ้ง ม.8 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150501003 ทองเลื่อน 11/2/25522479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทองเลื่อน ม.11 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
02150408003 ทองหลาง(ทองกลาง) 18/4/24282420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
02150411001 ท่าโขลงกิตติยาราม 3/2/24932400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อแร่ อำเภอโพธิ์ทอง
02150412002 ทางพระ 31/7/24942305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทางพระ ม.1 ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง
02150608004 ทางเรือ 12/9/252922/2/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทางเรือ ม.1 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150611004 ท่าช้าง 23/8/24992400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150704002 ท่าชุมนุม 27/8/25262447วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าชุมนุม ม.4 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้
02150402003 ท่าตลาด 10/2/25352380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
02150103001 ท้ายย่าน 14/11/25102420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท้ายย่าน ม.3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
02150408006 ท่าสามัคคี 3/2/24932481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
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02150305001 ท่าสุทธาวาส 9/5/25342175วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเสด็จ ม.2 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก
02150403002 ท่าอิฐ 1/1/23102304วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าอิฐ ม.5 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง
02150611001 ทำนบ 10/2/25352300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทำนบ ม.5 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150204001 เทวราช 2/5/25452200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเทวราช ม.5 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย
02150104001 ไทรย์ 3/2/24932424วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไทรย์ ม.1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
02150201001 ไทรย์นิโคธาราม 1/1/23451950วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไทร ม.4 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย
02150611003 ไทรยืด 10/11/24572342วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองขนาก ม.1 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150306001 นรสิงห์ 24/12/255521/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนรสิงห์ ม.4 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
02150606002 น้อย 25/10/25162436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้อย ม.2 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150609001 นางชำ 1/4/23942380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150602009 นางในธัมมิการาม 1/1/24532393วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนางใน ม.7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150203002 นางเล่ว 15/5/25182200วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย
02150611005 น้ำพุสิทธาราม 1/1/24282420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบ่อน้ำพุ ม.1 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150402004 น้ำอาบ 1/1/24162411วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำอาบ ม.1 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
02150607001 บางจัก 26/2/24393/4/2400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางจัก ม.2 ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150203003 บางศาลา 7/4/24742320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางศาลา ม.1 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย
02150404002 บ้านกลาง 16/5/25402325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.3 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง
02150409003 บ้านกุ่ม 3/9/25252462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุ่ม ม.4 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง
02150502002 บ้านแก 8/11/25362470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก ม.6 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา
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02150209001 บ้านป่า 1/1/23342220วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่า ม.2 ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย
02150502001 บ้านพราน 31/7/24941684วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพราน ม.1 ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา
02150501001 บ้านเพชร 11/2/25522320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเพชร ม.7 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
02150414002 บ้านสร้าง 2/6/25322405วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสร้าง ม.6 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
02150108003 บ้านอิฐ 2/9/25012420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอิฐ ม.9 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150407002 บุญเกิด 14/1/24842474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง
02150402005 บุญศิริวิทยาราม 4/6/24602445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
02150114001 โบสถ์ 1/2/25382318วัดราษฎร์มหานิกายย่านซื่อ ม.4 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150704001 โบสถ์ 3/11/255711/4/2425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้
02150406001 โบสถ์ราษฎร์ศรัทธา 1/1/23822378วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางระกำ ม.5 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง
02150302004 โบสถ์วรดิตถ์ 1/2/24892425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางปลากด ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
02150303001 โบสถ์สายทอง 9/5/235911/4/2356วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสายทอง ม.4 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก
02150202002 โบสถ์อัมพวา 1/1/23202300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนมะม่วง ม.1 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย
02150207002 ปทุมคงคา(ประทุมคงคาราม) 7/4/24742444วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปทุมคงคา ม.1 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย
02150205002 ปราสาท 14/8/24852369วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปราสาท ม.5 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
02150306003 ปราสาท 1/1/22502245วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปราสาท ม.2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
02150105002 ปลดสัตว์ 1/1/24272400วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านแห ม.4 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง
02150402002 ป่ามุนี 1/1/23952375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง
02150302001 ป่าโมก 1/1/22712271พระอารามหลวงมหานิกายตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
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02150613003 แปดแก้ว 5/9/24662436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองแปดแก้ว ม.1 ตำบลหัวตะพาน
อำเภอวิเศษชัยชาญ

02150103002 ไผ่ล้อม 4/6/24602435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ล้อม ม.6 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
02150610002 ไผ่วง 10/8/251911/4/2446วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่วง ม.2 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150606003 ไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายไผ่หมูขวิด ม.9 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150702002 ไผ่แหลมธรรมาราม 18/1/253125/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้
02150601001 ฝาง 26/8/25582300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านฝาง ม.7 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150501004 พวงทอง 20/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแห้ว ม.9 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
02150503002 พัฒนา 19/4/255618/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนกร่าง ม.9 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา
02150301005 พานิช 1/1/23782371วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าซุง ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
02150303002 พายทอง 24/12/255520/3/2397วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพายทอง ม.1 ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก
02150308002 พิจารณ์โสภณ 1/1/22812275วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโผงเผง ม.8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก
02150301002 พินิจธรรมสาร 1/1/22792259วัดราษฎร์มหานิกายถนนอ่างทอง-อยุธยา ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
02150413002 โพธิ์เกรียบ 16/5/25402345วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์เกรียบ ม.6 ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง
02150415001 โพธิ์ทอง 1/1/22412231วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ทอง ม.9 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง
02150415002 โพธิ์ทองนอก 7/2/25326/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทองนอก ม.1 ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง
02150110003 โพธิ์ทูล 23/8/24772315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ทูล ม.3 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150605002 โพธิธรรมโชติยาราม 4/8/246511/3/2343วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าช้าง ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150414003 โพธิ์ราษฎร์ 1/1/24302425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสร้าง ม.3 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
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02150105003 โพธิ์วงษ์(โพธิวงศ์) 5/9/24662437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง
02150609003 โพธิ์ศรี 5/9/24662451วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรี ม.6 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150405001 โพธิ์เอน 1/7/25172420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์เอน ม.5 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง
02150609002 โพธิ์เอน 9/3/244025/5/2431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์เอน ม.6 ตำบลคลองขนาก อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150111001 โพสะโสภณ 2/9/25012300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพสะ ม.7 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150108004 ไพรวัลย์ 16/7/25132438วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าตาล ม.10 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150705001 มงคลธรรมนิมิตต์ 20/10/25173/7/2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนรัก ม.7 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้
02150108002 มธุรสติยาราม 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุฏิ ม.5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150613004 ม่วง 12/9/25296/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวตะพาน ม.6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150405002 ม่วงคัน 16/5/25402452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วงคัน ม.9 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง
02150107002 มหาดไทย 1/1/24182415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมหาดไทย ม.1 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง
02150202003 มหานาม 22/8/25572319วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมหานาม ม.4 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย
02150201002 มะขาม 1/1/24502300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมะขาม ม.1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย
02150104002 แม่นาง 23/1/254225/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโรงนา ม.5 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
02150506002 ยาง 22/10/254321/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไผ่ ม.4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา
02150410001 ยางซ้าย 13/2/24912225วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยางซ้าย ม.2 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง
02150414001 ยางทอง 16/5/25402384วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามเรือน ม.8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
02150408005 ยางมณี 12/3/25082472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านองครักษ์ ม.7 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
02150612002 ยางมณี 10/4/24692420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วงเตี้ย ม.9 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
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02150204004 เยื้องคงคาราม 3/4/24592417วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเยื้องคงคา ม.1 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย
02150507003 รัตนาราม 10/11/251528/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจำลอง ม.2 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา
02150504004 รางฉนวน 15/1/25132476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านรางฉนวน ม.6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
02150111003 ราชปักษี 13/2/24912302วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนก ม.5 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150601003 ราชสกุณา 5/9/25212410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนก ม.5 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150503001 ริ้วหว้า 27/9/24812471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านริ้วหว้า ม.2 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา
02150112001 รุ้ง 2/9/24972300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านรุ้ง ม.2 ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง
02150505003 เรไร 29/11/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีบัวทอง ม.2 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา
02150602008 ไร่ 9/8/24952370วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ ม.11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150206002 ละมุดสุทธิยาราม 1/1/24192410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านละมุด ม.6 ตำบลไชโย อำเภอไชโย
02150405003 ลั่นทม 27/2/249820/3/2468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลั่นทม ม.2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง
02150306004 ลาดเค้า 10/3/24745/7/2460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดเค้า ม.7 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก
02150605001 ลาดเป็ด 7/2/25322335วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดเป็ด ม.6 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150614002 ลานช้าง 12/6/25422442วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลานช้าง ม.2 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150107001 ลิ้นทอง 14/11/25102395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลิ้นทอง ม.3 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง
02150101004 โล่ห์สุทธาวาส 22/1/25502410วัดราษฎร์มหานิกายถนนเทศบาล 7 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง
02150205004 วงษ์ภาศนาราม 15/4/24382434วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย
02150703002 วงษ์สุวรรณ 23/9/25392495วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนตาวงษ์ ม.6 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้
02150504003 วังน้ำเย็น 17/2/24972473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา



10หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อ่างทอง

02150603001 วันอุทิศ 28/4/246919/9/2460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ดำ ม.6 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150601002 วิเศษไชยชาญ(วิเศษชัยชาญ) 7/9/24722390วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าสุวรรณ ม.2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150301004 วิหารแดง 1/1/23602352วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวิหารแดง ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
02150410002 ศรีกุญชร 8/9/25312245วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวช้าง ม.5 ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง
02150201003 ศรีมณฑป 20/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายสวนมะม่วง ม.2 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย
02150304001 ศรีมหาโพธิ 1/1/23712366วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโรงช้าง ม.4 ตำบลโรงข้าง อำเภอป่าโมก
02150702003 ศรีสุขเกษม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายไผ่นกนอน ม.6 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้
02150612003 ศาลาดิน 22/3/25032470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศาลาดิน ม.12 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150401001 ศีลขันธาราม 5/1/24492446วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง
02150204005 ศุขเกษมธรรมิการาม 21/9/24622420วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านสุขเกษม ม.1 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย
02150206003 สกุณาราม 11/2/25172416วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสกุณา ม.5 ตำบลไชโย อำเภอไชโย
02150404001 สนธิธรรมิการาม 30/10/24792474วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองแม่ไก่ ม.1 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง
02150605003 สนาม 4/5/25212355วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าสะแก ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150101002 สนามชัย 22/9/25462397วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสนามชัย ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง
02150202001 สระเกษ 1/1/23201892วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสระเกษ ม.7 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย
02150305002 สระแก้ว 2/6/25322286วัดราษฎร์มหานิกายสะแก ม.3 ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก
02150302002 สว่างอารมณ์ 15/1/25132365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขวิด ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
02150413001 สว่างอารมณ์ 25/10/25162340วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามง่าม ม.1 ตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง
02150701001 สามโก้ 5/6/25522400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้
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02150703001 สามขาว 11/2/25172473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามขาว ม.2 ตำบลอบทม อำเภอสามโก้
02150406002 สามประชุม 30/1/25142414วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามเรือน ม.3 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง
02150602010 สำโรง 13/3/24722400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศาลเจ้า ม.8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150602007 สิงห์ 28/6/25482365วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150604001 สิทธาราม 5/10/24741/3/2436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสาลาอ้อ ม.2 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150505001 สีบัวทอง 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีบัวทอง ม.2 ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา
02150611002 สี่ร้อย 6/9/245219/3/2314วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสี่ร้อย ม.4 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150108005 สุธาดล 1/1/24402440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางแก้ว ม.7 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150408004 สุวรรณราชหงษ์ 30/7/24522425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหงษ์ ม.5 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง
02150106002 สุวรรณเสวริยาราม 12/5/24126/3/2401วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุฎิ ม.3 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง
02150110002 เสาธงทอง 1/1/23092309วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเสาธงทอง ม.1 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150301001 แสนสุข 30/1/25142255วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแสนสุข ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก
02150501002 แสวงหา 18/2/24952420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแสวงหา ม.5 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา
02150702001 หนองกร่าง 7/3/25441/4/2461วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกร่าง ม.4 ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้
02150504002 หนองยาง 31/3/25492300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
02150504001 หมื่นเกลา 1/1/22602250วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา
02150506003 หลวงวัง 23/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไผ่ ม.4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา
02150602005 หลวงสุนทราราม 22/2/25032320วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150614003 หลักแก้ว 16/8/24612447วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลักแก้ว ม.6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
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02150608001 ห้วยคันแหลน 27/10/24682420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยคันแหลน ม.3 ตำบลห้วยคันแหลน
อำเภอวิเศษชัยชาญ

02150608002 ห้วยโรง 10/2/24792431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยโรง ม.1 ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150613001 หัวตะพาน 17/8/24612400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวตะพาน ม.2 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150705002 หัวทุ่ง 7/2/25329/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวทุ่ง ม.2 ตำบลมงคลธรรมนิมิต อำเภอสามโก้
02150507002 หัวสะแกตก 27/9/24812471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวสะแก ม.4 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา
02150507001 หัวสะแกออก 3/2/24932366วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวสะแก ม.3 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา
02150611006 หินงอก 20/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่าอู่ ม.3 ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150612004 ใหม่ 24/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกมะรุม ม.6 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150614005 ใหม่ทางข้าม 27/2/24982472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดหญ้าไทร ม.3 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150606001 อบทม 28/12/24722325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอบทม ม.5 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150108006 อรัญญิกาวาส 2/9/25182453วัดราษฎร์มหานิกายน้ำผึ้ง ม.2 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง
02150602001 อ้อย 1/1/20802070วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอ้อย ม.10 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150302003 อัมพวัน 1/1/23962391วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอัมพวัน ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
02150102001 อ่างทอง 1/1/24452400พระอารามหลวงมหานิกายตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง
02150604002 อินทราวาส 10/7/25152475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่เกาะ ม.7 ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ
02150307001 เอกราช 4/3/24052375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางแพ ม.1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก

รวมทั้งสิ้น วัด219
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01102105008 กก 20/9/25422300วัดราษฎร์มหานิกายถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
01101903003 กระจัง 1/1/23302326วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางระมาด ม.14 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
01101504005 กระจับพินิจ 29/11/25402367วัดราษฎร์มหานิกายถนนสายสัมพันธ์ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
01101904006 กระโจมทอง 16/10/25492403วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางน้อย ม.6 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
01103201001 กระทุ่ม 10/8/25192345วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท(อ่อนนุช) ม.3 แขวงประเวศ เขตประเวศ
01100301001 กระทุ่มราย 8/11/252631/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุวินทวงศ์ ม.12 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
01101504007 กลางดาวคนอง 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
01101505005 กันตทาราราม 1/1/24382434วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางน้ำชน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
01101302004 กันมาตุยาราม 1/1/24072407วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนมังกร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
01101501001 กัลยาณมิตร 1/1/23792368พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
01101901002 กาญจนสิงหาสน์ 21/12/25352300พระอารามหลวงมหานิกาย170 ถ.แก้วเงินทอง แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
01102107001 กำแพง 1/1/24682300วัดราษฎร์มหานิกายถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
01102207004 กำแพง 1/1/24552440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสายแวก ม.10 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
01102209007 กำแพง 1/1/23932367วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
01102601001 กุนนทีรุทธาราม 31/12/25112457วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุทธิสารวินิจฉัย ม.2 แขวงดินแดง เขตดินแดง
01101302005 กุศลสมาคร 1/1/24002383วัดราษฎร์อนัมนิกายถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
01101907004 เกาะ 10/9/24732470วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.10 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
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01104203003 เกาะสุวรรณาราม 24/6/25412420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
01102402004 เกียรติประดิษฐ์ 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.11 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
01101904004 แก้ว 24/1/25012366วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ ม.8 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
01100401002 แก้วแจ่มฟ้า 1/1/24502450วัดราษฎร์มหานิกายถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
01103201002 แก้วพิทักษ์เจริญธรรม 21/2/25233/9/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนสุขุมวิท(103) ม.15 แขวงประเวศ เขตประเวศ
01103501003 แก้วไพฑูรย์ 2/6/25322390วัดราษฎร์มหานิกายถนนเอกชัย ม.10 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
01100206001 แก้วฟ้าจุฬามณี 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01104802002 โกมุทพุทธรังสี 29/9/254128/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
01101902003 ไก่เตี้ย 1/1/23202320วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาล ม.2 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
01103303004 ขจรศิริ 29/6/25592393วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช ก.ม.4-5) ม.1 แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง
01101106002 ขุมทอง 2/11/25302459วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาสอน ม.5 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
01100801002 คณิกาผล 30/12/25182376วัดราษฎร์มหานิกายถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01102005001 ครุฑ 1/1/22102207วัดราษฎร์มหานิกายถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01102504010 คฤหบดี 1/1/23672367พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01104301002 คลองครุ 15/9/253030/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองครุ ม.10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
01103301001 คลองเตยนอก 11/2/25172370วัดราษฎร์มหานิกายถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
01103301002 คลองเตยใน 15/1/24742375วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุนทรโกษา ม.6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
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01103602003 คลองบ้านใหม่ 11/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายคลองบ้านใหม่ ม.6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
01101202001 คลองภูมิ 23/1/25422370วัดราษฎร์มหานิกายแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
01101203004 คลองใหม่ 1/1/23552345วัดราษฎร์มหานิกายถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
01103201003 คุณแม่จันทร์ 1/8/253315/9/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองคุณแม่จันทร์ ม.2 แขวงประเวศ เขตประเวศ
01104603003 คู้บอน 22/10/25132435วัดราษฎร์มหานิกายถนนคันนายาว ม.7 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
01102210003 คูหาสวรรค์ 1/1/23202320พระอารามหลวงมหานิกายแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
01101601006 เครือวัลย์ 1/1/23852374พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
01104202003 โคกจ้าหล่า 19/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจ้าหล่า ม.7 แขวงออเงิน เขตสายไหม
01102201001 โคนอน 10/8/25152300วัดราษฎร์มหานิกายถนนพัฒนาการ ม.3 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
01102504008 จตุรมิตรประดิษฐาราม 1/1/23702365วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01100206006 จอมสุดาราม 1/1/24042390วัดราษฎร์มหานิกายถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01101301002 จักรวรรดิราชาวาส 1/1/23722362พระอารามหลวงมหานิกายแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
01103103002 จันทร์นอก 29/9/25412313วัดราษฎร์มหานิกายถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
01103103001 จันทร์ใน 1/1/23302313วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญกรุง แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
01102202001 จันทร์ประดิษฐาราม 8/7/25262361วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางจาก ม.2 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ
01100206005 จันทรสโมสร 16/10/25282386วัดราษฎร์มหานิกายถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01100601001 จันทวงศาราม(กลาง) 12/3/25082375วัดราษฎร์มหานิกายถนนลาดพร้าว(ซอย132) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
01101503003 จันทาราม 1/1/24102300พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
01101905004 จำปา 1/1/23702365วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางระมาด ม.5 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
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01104347001 จินดิตวิหาร 23/6/103415/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายบึงไผ่ ม.8 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
01104201002 เจริญธรรมาราม 2/6/253226/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสายไหม ม.5 แขวงสายไหม เขตสายไหม
01101602001 เจ้ามูล 2/3/25272207วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
01102006003 เจ้าอาม 1/1/23222322วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์

เขตบางกอกน้อย
01100307003 เจียระดับ 13/10/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านลำผักชี ม.9 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
01102401001 แจงร้อน 1/1/24612300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
01102502001 ฉัตรแก้วจงกลณี 1/1/23372330วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
01102004003 ฉิมทายกาวาส 1/1/24402370วัดราษฎร์มหานิกายถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
01100109001 ชนะสงคราม 1/1/23252325พระอารามหลวงมหานิกายแขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
01101203001 ช่องนนทรี 13/5/25282119วัดราษฎร์มหานิกายถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
01101203002 ช่องลม 1/1/24532453วัดราษฎร์มหานิกายถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
01102207001 ชัยฉิมพลี 1/1/24652380วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางแวก ม.6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
01101302003 ชัยชนะสงคราม 31/3/25022391พระอารามหลวงมหานิกายแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
01101902001 ชัยพฤกษมาลา 8/11/25142300พระอารามหลวงมหานิกายม.4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
01101301004 ชัยภูมิการาม 1/1/24052383วัดราษฎร์อนัมนิกายแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
01100701005 ชัยมงคล 1/1/24042390วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
01101901004 ช่างเหล็ก 1/1/23302323วัดราษฎร์มหานิกายคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
01100701001 ชำนิหัตถการ 1/1/24472367วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
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01102005007 ชิโนรสาราม 1/1/23962376พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01102007005 เชิงเลน 23/8/254530/3/2544วัดราษฎร์ธรรมยุต- ม.- แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
01102006004 ไชยทิศ 1/1/23702370วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
01102005009 ดงมูลเหล็ก 12/1/25222400วัดราษฎร์มหานิกายถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01100701003 ดวงแข 1/1/24062395วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
01101204001 ดอกไม้ 23/6/25142300วัดราษฎร์มหานิกายถนนสาธุประดิษฐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
01103002001 ดอนเมือง 1/1/24582438พระอารามหลวงมหานิกายถนนวิภาวดีรังสิต ม.2 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
01101204002 ด่าน 14/6/25332340วัดราษฎร์มหานิกายถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
01101504002 ดาวคนอง 1/1/23202310วัดราษฎร์มหานิกายคลองดาวคนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
01102504006 ดาวดึงษาราม 1/1/24052350พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01103704002 ดิสหงษาราม 1/1/23902376วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
01100802001 ดิสานุการาม 1/1/23972350วัดราษฎร์มหานิกายถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01101602004 ดีดวด 1/1/24172317วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
01102009003 ดุสิดาราม 1/1/22752270พระอารามหลวงมหานิกายแขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
01103303001 ต้นไทรย์ 12/9/25292327วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ม.6 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย
01100110004 ตรีทศเทพ 1/1/24052403พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
01101901003 ตลิ่งชัน 18/5/25252310วัดราษฎร์มหานิกายแขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
01103202001 ตะกล่ำ 1/1/24302395วัดราษฎร์มหานิกายม.3 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
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01101905005 ตะเข้  (โคกพระเถร) 1/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายม.2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
01102207005 ตะโน 1/1/24532453วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางจาก ม.8 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
01102208002 ตะล่อม 6/11/25392410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
01102207002 โตนด 19/12/24692400วัดราษฎร์มหานิกายถนนสายบางแวก ม.1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
01103303008 ใต้ 1/1/23462346วัดราษฎร์มหานิกายม.11 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
01101303001 ไตรมิตรวิทยาราม 13/8/24902375พระอารามหลวงมหานิกายแขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
01100502002 ไตรรัตนาราม 30/1/25142435วัดราษฎร์มหานิกายคลองสามขา ม.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
01100305001 ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม 22/10/25132340วัดราษฎร์มหานิกายถนนเรียบวารี ม.11 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก
01101903002 ทอง 1/1/23302302วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางระมาด ม.15 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
01102504005 ทอง 1/1/23252325วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01101907002 ทอง 22/9/25462390วัดราษฎร์มหานิกายคลองเชือกหนัง ม.8 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
01101802001 ทองธรรมชาติ 1/1/23902390พระอารามหลวงมหานิกายแขวงคลองสาน เขตคลองสาน
01101802002 ทองนพคุณ 1/1/23942393พระอารามหลวงมหานิกายแขวงคลองสาน เขตคลองสาน
01104004003 ทองเนียม 27/2/254717/3/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
01103303002 ทองใน 22/10/25132340วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท(ซอยอ่อนนุช) ม.6 แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย
01103401003 ทองใน 22/10/25132340วัดราษฎร์มหานิกายซอยอ่อนนุช ม.6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
01101204004 ทองบน 8/8/25322423วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
01101804002 ทองเพลง 4/11/25092334วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
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01102209003 ทองศาลางาม 20/5/25482300วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรเกษม(ซอย 20 ) แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ

01101002002 ทองสัมฤทธิ์ 14/2/25372458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบึงใหญ่ ม.18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
01102901003 ทองสุทธาราม 1/1/23302315วัดราษฎร์มหานิกายถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
01103704001 ทัศนารุณสุนทริการาม 25/3/25362320วัดราษฎร์มหานิกายถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
01102105002 ท่าข้าม 13/7/25592375วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
01101602006 ท่าพระ 13/8/24902467วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
01101104001 ทิพพาวาส 1/1/24322429วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองลำกอไผ่ ม.7 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
01100102002 ทิพยวารีวิหาร 15/1/25572452วัดราษฎร์จีนนิกายแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
01104902001 ทุ่งครุ 6/8/25062451วัดราษฎร์มหานิกายถนนประชาอุทิศ ม.5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ
01103203001 ทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์) 15/1/251321/1/2512วัดราษฎร์มหานิกายซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 แยก 3-1 ถนนสุขุมวิท

103 165 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
01103203002 ทุ่งเศรษฐี 14/2/253713/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งเศรษฐี ม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
01100104001 เทพธิดาราม 1/1/23822379พระอารามหลวงมหานิกายแขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร
01102501004 เทพนารี 1/1/23352329วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
01103602004 เทพนิมิตต์ 9/8/25539/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีกัน ม.4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
01101904001 เทพพล 9/1/25472108วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางพรม ม.14 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
01100608002 เทพลีลา 4/1/25292385พระอารามหลวงมหานิกายถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
01100802003 เทพศิรินทราวาส 1/1/24212419พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
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01102501005 เทพากร 1/1/23802375วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์(ซอย 68 ) แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
01100202002 เทวราชกุญชร 1/1/24001850พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
01103001002 เทวสุนทร 26/4/24262412วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางเขน ม.19 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
01100802002 เทวีวรญาติ 15/1/25572393วัดราษฎร์มหานิกายถนนวรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01102107008 แทนวันดีเจริญสุข 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายแขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
01102107007 แทนวันดีสุขาราม 11/2/255219/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายม.4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
01103501001 ไทร 12/6/25462246วัดราษฎร์มหานิกายถนนเอกชัย ม.2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
01103103006 ไทร 25/8/25412410วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
01102105006 ธรรมคุณาราม 16/10/25281/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าข้าม ม.9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
01100905003 ธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร 16/3/250926/4/2508วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนสุขุมวิท ม.5 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
01100206002 ธรรมาภิรตาราม 15/1/25132300วัดราษฎร์มหานิกายถนนเตชะวนิช แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01103903001 ธาตุทอง 24/10/24822481พระอารามหลวงธรรมยุตถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
01102210005 นก 27/10/25382420วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางแวง แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
01101902004 นครป่าหมาก 19/3/25502400วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาล ม.2 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
01100112003 นรนาถสุนทริการาม 1/1/24182367พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
01102701003 นวลจันทร์ 6/11/25502423วัดราษฎร์มหานิกายม.12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
01102209001 นวลนรดิศ 1/1/23692248พระอารามหลวงมหานิกายม.7 แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
01100206007 น้อยนพคุณ 1/1/24302425วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01102504007 น้อยนางหงษ์ 1/1/23622350วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางยี่ขัน แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
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01101902002 น้อยใน 18/5/25252305วัดราษฎร์มหานิกายถนนชัยพฤกษ์ ม.4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
01101601005 นาคกลาง 1/1/23572355พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
01103504005 นาคนิมิตรราษฎร์บำรุง 1/1/24102405วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 8 ม.5 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
01102209002 นาคปรก 1/1/22912291วัดราษฎร์มหานิกายถนนเทอดไทย แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
01102209005 นางชี 1/1/23092306พระอารามหลวงมหานิกายแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
01103502002 นางนอง 1/1/23702300พระอารามหลวงมหานิกายถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
01102009002 นายโรง 1/1/24092394วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย
01100304003 นารีราษฎร์ประดิษฐ์ 17/1/25412443วัดราษฎร์มหานิกายถนนประชาสำราญ ม.3 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
01105001002 นินสุขาราม 15/6/252120/8/2511วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางบอน 2 ม.10 แขวงบางบอน เขตบางบอน
01102201002 นิมมานรดี 8/11/25142350พระอารามหลวงมหานิกายถนนเพชรเกษม ม.15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
01101301001 บพิตรพิมุข 1/1/23252231พระอารามหลวงมหานิกายแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
01100701002 บรมนิวาส 1/1/23772377พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
01102802002 บรมสถล 12/1/25222340วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร
01100107001 บวรนิเวศวิหาร 1/1/23722367พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
01102504003 บวรมงคล 1/1/23002300พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01104604001 บัวแก้วศรัทธาธรรม 22/1/25502422วัดราษฎร์มหานิกายถนนนิมิตรใหม่ ม.2 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา
01102105004 บัวผัน 11/11/25202461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
01102107003 บางกระดี่ 2/7/25512420วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกะดี่ ม.8 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
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01103504002 บางขุนเทียนกลาง 1/1/23072300วัดราษฎร์มหานิกายถนนจอมทอง ม.7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
01103504001 บางขุนเทียนนอก 1/1/22502246วัดราษฎร์มหานิกายถนนจอมทอง ซอยวัจนะ ม.7 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
01103504003 บางขุนเทียนใน 1/1/23782300วัดราษฎร์มหานิกายถนนจอมทอง ม.1 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
01102006002 บางขุนนนท์ 1/1/23102310วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์

เขตบางกอกน้อย
01103103004 บางโคล่นอก 1/1/24512361วัดราษฎร์มหานิกายถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
01102701001 บางเตย 1/1/24312371วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาล 1 ม.6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
01104701001 บางนานอก 1/1/24532425วัดราษฎร์มหานิกายถนนสรรพาวุธ ม.3 แขวงบางนา เขตบางนา
01104701002 บางนาใน 1/1/24422433พระอารามหลวงมหานิกายถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา
01101504004 บางน้ำชน 1/1/23572346วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
01105001001 บางบอน 27/5/25262453วัดราษฎร์มหานิกายถนนเอกชัย ม.3 แขวงบางบอน เขตบางบอน
01100502001 บางบัว 15/5/25182380วัดราษฎร์มหานิกายถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา ม.1 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน
01102009004 บางบำหรุ 1/1/23522347วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
01103501004 บางประทุนนอก 15/6/25212394วัดราษฎร์มหานิกายถนนเอกชัย ม.2 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
01102402002 บางปะกอก 1/1/23272325วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขสวัสดิ์ ม.1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
01102501002 บางพลัด 1/1/22442240วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
01101001003 บางเพ็งใต้ 14/4/24672394วัดราษฎร์มหานิกายคลองแสนแสบ ม.11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
01102901001 บางโพโอมาวาส 22/11/25312300วัดราษฎร์มหานิกายถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
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01104901003 บางมดโสธราราม 26/9/2534วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางมด เขตทุ่งครุ
01102504001 บางยี่ขัน 1/1/21722172วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศื แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01102210001 บางแวก 8/11/25142285วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
01101505001 บางสะแกนอก 1/1/23772090วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางสะแก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
01101505003 บางสะแกใน 29/1/249015/5/2420วัดราษฎร์มหานิกายแขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
01102007001 บางเสาธง 1/10/25272215วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
01101502003 บางไส้ไก่ 1/1/24332320วัดราษฎร์มหานิกายถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
01104602005 บ้านกลาง 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกาย221 ม.21 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
01103401002 บ้านทุ่ง 12/9/252929/11/2528วัดราษฎร์มหานิกายแขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
01101302007 บำเพ็ญจีนพรต 2338วัดราษฎร์จีนนิกายแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
01101001001 บำเพ็ญเหนือ 2/9/25182313วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาล 2 ม.14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
01101103001 บำรุงรื่น 25/6/25442424วัดราษฎร์มหานิกายคลองสาน ม.3 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
01104501001 บึงทองหลาง 1/3/25312419วัดราษฎร์มหานิกายถนนลาดพร้าว ซอย 101 แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง
01101104002 บึงบัว 8/11/25262459วัดราษฎร์มหานิกายคลองลำปลาทิว 3 ม.4 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
01101504003 บุคคโล 1/1/24202323วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
01100905004 บุญรอดธรรมาราม 2/9/25182516วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท 56 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
01102701005 บุญศรีมุนีกรณ์ 4/3/252915/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
01104003002 บุณยประดิษฐ์ 3/9/25282482พระอารามหลวงมหานิกายคลองบางแวก ม.2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
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01101501003 บุปผาราม 29/1/24902397พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
01100105001 บุรณศิริมาตยาราม 1/1/23952394พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
01100201002 เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 1/1/24442442พระอารามหลวงมหานิกายแขวงดุสิต เขตดุสิต
01100201001 โบสถ์ 27/5/25312251วัดราษฎร์มหานิกายถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต
01102207003 โบสถ์อินทรสารเพชร 1/1/24002400วัดราษฎร์มหานิกายคลองชักพระ ม.2 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
01102009005 ปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม) 1/1/23552315วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
01102105007 ปทีปพลีผล 2/11/253013/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าข้าม ม.8 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
01101302001 ปทุมคงคา 1/1/23252325พระอารามหลวงมหานิกายแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
01100703001 ปทุมวนาราม 1/1/24012400พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
01102105003 ประชาบำรุง 30/1/25142457วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลูกวัว ม.9 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
01100206008 ประชาระบือธรรม 1/2/24902450วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01102901008 ประชาศรัทธาธรรม 20/6/25552411วัดราษฎร์มหานิกายถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
01101502002 ประดิษฐาราม 3/2/25212293วัดราษฎร์มหานิกายถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
01101602005 ประดู่ฉิมพลี 1/1/23752367วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
01102901006 ประดู่ธรรมาธิปัตย์ 1/1/23752365วัดราษฎร์มหานิกายถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
01101602003 ประดู่ในทรงธรรม 1/1/23002300วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
01102209006 ประดู่บางจาก 1/1/23222320วัดราษฎร์มหานิกายถนนเบญจะ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
01100304007 ประยงค์กิตติวนาราม 15/1/255731/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบสอง ม.4 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
01101501002 ประยุรวงศาวาส 1/1/23782371พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
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01101904002 ประสาท 1/1/23002300วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางพรม ม.10 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
01100202003 ประสาทบุญญาวาส 1/1/23972376วัดราษฎร์มหานิกายถนนดาวข่าง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
01102402003 ประเสริฐสุทธาวาส 1/1/23822381วัดราษฎร์มหานิกายม.4 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
01100110003 ปรินายก 1/1/24432352พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
01101204003 ปริวาศ 5/4/25172394วัดราษฎร์มหานิกายถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
01101101001 ปลูกศรัทธา 21/1/25542388วัดราษฎร์มหานิกายม.3 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
01102209004 ปากน้ำ 1/1/23052305พระอารามหลวงมหานิกายแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
01102210006 ปากน้ำฝั่งใต้ 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายแขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
01101901006 ปากน้ำฝั่งเหนือ 1/1/23782370วัดราษฎร์มหานิกายแขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
01103303003 ปากบ่อ 5/4/25172352วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท  77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
01101102001 ปากบึง 1/1/24712390วัดราษฎร์มหานิกายถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง ม.4 แขวงคลองสองต้นนุ่น

เขตลาดกระบัง
01100304008 ป่าวิศรุตรัตนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองสิบสามบน ม.6 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
01104802001 ปุรณาวาส 2/9/24972387วัดราษฎร์มหานิกายคลองมหาสวัสดิ์ ม.3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
01102504011 เปาโรหิตย์ 1/1/23672367วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01104601001 แป้นทองโสภาราม 12/11/25532424วัดราษฎร์มหานิกายม.14 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
01104701003 ผ่องพลอยวิริยาราม 9/2/251628/12/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนสุขุมวิท 105 ม.7 แขวงบางนา เขตบางนา
01103103003 ไผ่เงินโชตนาราม 4/1/24842335วัดราษฎร์มหานิกายถนนจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
01101401001 ไผ่ตัน 24/1/25062313วัดราษฎร์มหานิกายถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
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01102303003 ไผ่เลี้ยง 26/8/255829/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองค้างพลู ม.3 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
01104202002 พรพระร่วงประสิทธิ 24/6/253916/8/2510วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาล 5 ม.6 แขวงออเงิน เขตสายไหม
01103602005 พรหมรังษี 10/2/25359/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีกัน ม.5 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
01102107005 พรหมรังษี 12/11/255326/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพรหมแดน ม.4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
01102601002 พรหมวงศาราม 10/7/251510/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายแขวงดินแดง เขตดินแดง
01104003003 พรหมสุวรรณสามัคคี 15/11/251927/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเศรษฐกิจ ม.4 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
01100608001 พระไกรสีห์ 25/10/25162381วัดราษฎร์มหานิกายถนนรามคำแหง 23 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
01100101002 พระเชตุพนวิมลมังคลาราม 1/1/23482231พระอารามหลวงมหานิกายแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
01100804001 พระพิเรนทร์ 1/1/24302300วัดราษฎร์มหานิกายถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01102005003 พระยาทำ 1/1/22852280พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01103703001 พระยายัง 1/1/23942390วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
01102504009 พระยาศิริไอยสวรรค์ 1/1/23672367วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01104601002 พระยาสุเรนทร์ 1/1/24312427วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระยาสุเรนทร์ ม.8 แขวงสามวาตะวันตก

เขตคลองสามวา
01101702003 พระราม 9 กาญจนาภิเษก 24/6/25412/10/2540พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
01100502003 พระศรีมหาธาตุ 21/6/248420/3/2484พระอารามหลวงธรรมยุตถนนพหลโธิน ม.6 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
01101105002 พลมานีย์ 17/1/25342462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทับยาว ม.2 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
01100801001 พลับพลาชัย 23/12/25112199วัดราษฎร์มหานิกายแขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01101907001 พิกุล 5/4/25172323วัดราษฎร์มหานิกายม.6 แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน
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01101801001 พิชยญาติการาม 1/1/23842384พระอารามหลวงมหานิกายแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
01102701002 พิชัย 1/1/24252410วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาล 2 ม.1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
01101903005 พุทธจักรมงคลชยาราม 1/8/253322/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบัว ม.11 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
01104901002 พุทธบูชา 2/2/24992/11/2497วัดราษฎร์ธรรมยุตม.- แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
01101904005 เพลง 1/1/23702370วัดราษฎร์มหานิกายม.13 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
01102501006 เพลง 28/5/24602430วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอยภาณุรังษ๊ แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด
01102209009 เพลง 2/7/25512405วัดราษฎร์มหานิกายถนนพัฒนาการ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
01102007004 เพลงวิปัสสนา 11/2/25172375วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ 37 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
01101905002 โพธิ์ 29/9/25412323วัดราษฎร์มหานิกายคลองวัดโพธิ์ ม.2 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
01103504004 โพธิ์แก้ว 5/9/25212349วัดราษฎร์มหานิกายถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.3 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง
01103503003 โพธิทอง 15/1/25132450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 แขวงบางมด เขตจอมทอง
01101503005 โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม 1/1/24172416พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
01105001005 โพธิ์พุฒตาล 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายม.3 แขวงบางบอน เขตบางบอน
01101203003 โพธิ์แมนคุณาราม 24/1/25062505วัดราษฎร์จีนนิกายแขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
01102005010 โพธิ์เรียง 1/1/24492444วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01102504002 ภคินีนาถ 1/1/23252200พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01102501001 ภาณุรังษี 5/4/25172223วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
01102006006 ภาวนาภิรตาราม 1/1/24292429วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
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01103902001 ภาษี 1/1/23902390วัดราษฎร์มหานิกายถนนเอกมัย ม.4 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
01100111002 มกุฏกษัตริยาราม 1/1/24112410พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
01103502005 มงคลวราราม 8/7/25262410วัดราษฎร์มหานิกายถ.ดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
01101302006 มงคลสมาคม 1/1/24502319วัดราษฎร์อนัมนิกายแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
01101903004 มณฑป 1/1/23762371วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางระมาด ม.1 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
01104004001 ม่วง 2/3/24742366วัดราษฎร์มหานิกายคลองภาษีเจริญ ม.2 แขวงหลักสอง เขตบางแค
01100404004 ม่วงแค 1/1/23822311วัดราษฎร์มหานิกายถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
01100106001 มหรรณพาราม 1/1/24022393พระอารามหลวงมหานิกายแขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
01100101003 มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 1/1/23102310พระอารามหลวงมหานิกายแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
01103401001 มหาบุศย์ 1/1/24592305วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท 77 ม.12 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
01100401001 มหาพฤฒาราม 1/1/23972394พระอารามหลวงมหานิกายแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
01101905003 มะกอก 1/1/24452362วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางระมาด ม.8 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน
01102208001 มะพร้าวเตี้ย 12/3/25082385วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ ซ.พาณิชย์ธนฯ ม.4 แขวงคลองขวาง

เขตภาษีเจริญ
01102007002 มะลิ 1/1/23502315วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
01100801003 มังกรกมลาวาส 3/2/24942414วัดราษฎร์จีนนิกายแขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01102901009 มัชฌันติการาม 1/1/24502417วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
01101601002 โมลีโลกยาราม 1/1/23262300พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
01103303005 ยาง 29/11/25372394วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท 77 ม.9 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
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01103401004 ยาง 1/1/24002394พระอารามหลวงมหานิกายม.9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
01102210004 ยางบางจาก 1/1/23882383วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรเกษม แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
01102005005 ยางสุทธาราม 10/7/25152313วัดราษฎร์มหานิกายถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01102802001 ยานนาวา 1/1/23252325พระอารามหลวงมหานิกายแขวงยานนาวา เขตสาธร
01103503001 ยายร่ม 12/6/25462365วัดราษฎร์มหานิกายถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงบางมด เขตจอมทอง
01102503001 รวกบางบำหรุ 12/4/25112219วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
01102007003 รวกสุทธาราม 15/6/24462350วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
01102004001 ระฆังโฆสิตาราม 1/1/23702200พระอารามหลวงมหานิกายแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
01101901001 รัชฎาธิษฐาน 16/8/25372300พระอารามหลวงมหานิกายแขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
01102201003 รางบัว 31/3/25022383วัดราษฎร์มหานิกายคลองภาษีเจริญ ม.6 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
01101106001 ราชโกษา 1/1/24662440วัดราษฎร์มหานิกายถ.สุขุมวิท ซ.อ่อนนุช แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
01101503001 ราชคฤห์ 1/1/23202300พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
01100107002 ราชนัดดาราม 1/1/23892389พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
01100103002 ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 1/1/24122412พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
01100102001 ราชบุรณะ 26/3/25132491พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
01100101004 ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 1/1/24082407พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
01100202004 ราชผาติการาม 1/1/24712379พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
01101504001 ราชวรินทร์ 1/1/22702260วัดราษฎร์มหานิกายถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
01103102001 ราชสิงขร 1/1/23692300พระอารามหลวงมหานิกายถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
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01101601004 ราชสิทธาราม 1/1/23272325พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
01103502003 ราชโอรสาราม 1/1/23742364พระอารามหลวงมหานิกายถ.ริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
01100202001 ราชาธิวาสวิหาร 1/1/23101820พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
01104203001 ราษฎร์นิยมธรรม 1/1/24482440วัดราษฎร์มหานิกายถนนพหลโยธิน ม.4 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
01100308004 ราษฎร์บำรุง 18/12/25442420วัดราษฎร์มหานิกายถนนธรรมรัฐ ม.8 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
01104004002 ราษฎร์บำรุง 18/10/25472425วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนเพชรเกษม 69 ม.9 แขวงหลักสอง เขตบางแค
01102402001 ราษฎร์บูรณะ 24/6/25392310วัดราษฎร์มหานิกายถนนราษฎร์บูรณะ ม.10 แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ
01100905001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 10/7/25502440วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท 93 ม.2 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
01104301001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 23/12/25112435วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางชัน ม.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
01101901005 เรไร 1/1/24192323วัดราษฎร์มหานิกายคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน
01103103005 เรืองยศสุทธาราม 29/4/25352400วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
01102005008 ละครทำ 15/1/25132394วัดราษฎร์มหานิกายถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01101101002 ลาดกระบัง 13/1/25372419วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดกระบัง ม.4 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
01103101001 ลาดบัวขาว 1/1/23672310วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
01104401001 ลาดบัวขาว 2/11/25302415วัดราษฎร์มหานิกายม.9 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
01103802001 ลาดปลาเค้า 3/11/25572419วัดราษฎร์มหานิกายม.7 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
01103801001 ลาดพร้าว 22/10/25132434วัดราษฎร์มหานิกายม.9 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
01101101004 ลานบุญ 20/10/25172440วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท ซอยอ่อนนุช กม14 ม.7 แขวงลาดกระบัง
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เขตลาดกระบัง
01104602002 ลำกะดาน 25/12/25252426วัดราษฎร์มหานิกายถนนนิมิตใหม่ ม.10 แขวงสามวาตะวันออก

เขตคลองสามวา
01100308001 ลำต้อยติ่ง 12/3/25082407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
01100308009 ลำต้อยติ่ง 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายลำตามี ม.3 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
01100307004 ลำผักชี 13/7/253611/12/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านลำผักชี ม.6 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
01100307001 ลำพะอง 16/2/25442408วัดราษฎร์มหานิกายม.7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
01100308002 ลำวังคาสุทธาวาส 10/1/25282456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
01102802003 ลุ่มเจริญศรัทธา 30/10/24792405วัดราษฎร์มหานิกายถนนจันทร์ ซ.จรูญพลขันธ์ แขวงยานนาวา เขตสาธร
01102105005 เลา 15/10/25162466วัดราษฎร์มหานิกายถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
01102901002 เลียบราษฎร์บำรุง 30/12/25182310วัดราษฎร์มหานิกายถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซ.จงสุข แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
01101301003 โลกานุเคราะห์ 1/1/24002383วัดราษฎร์อนัมนิกายแขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์
01102303002 วงษ์ลาภาราม 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองค้างพลู ม.6 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
01100905002 วชิรธรรมสาธิต 26/3/251330/12/2506พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางจาก เขตพระโขนง
01101106003 วชิรธรรมาวาส 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง
01103102002 วรจรรยาวาส 1/1/24402360วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม
01101505002 วรามาตยภัณฑสาราราม 1/1/24402370วัดราษฎร์มหานิกายถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
01102210002 วิจิตรการนิมิตร 1/7/25172318วัดราษฎร์มหานิกายคลองชักพระ แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ
01102502002 วิมุตยาราม 6/11/25502356วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
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01101907003 วิศิษฏ์บุญญาวาส 16/12/255426/8/2525วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
01102004004 วิเศษการ 1/1/23932393วัดราษฎร์มหานิกายถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
01102901004 เวตวันธรรมาวาส 8/10/25082326วัดราษฎร์มหานิกายถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
01101503004 เวฬุราชิณ 1/1/23892389พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
01103602001 เวฬุวนาราม 10/10/25232445วัดราษฎร์มหานิกายแขวงสีกัน เขตดอนเมือง
01101002003 ศรีกุเรชา 7/12/254914/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายทรายกองดิน ม.1 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
01102302002 ศรีนวล 3/7/253519/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายถนนเอกชัย บางบอน 5 ม.4 แขวงหนองแขม

เขตหนองแขม
01100608003 ศรีบุญเรือง 8/10/25082373วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาล 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
01104602001 ศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม 13/1/25382410วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอยที่ 9 ม.8 แขวงสามวาตะวันออก

เขตคลองสามวา
01102006001 ศรีสุดาราม 1/1/24102300พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
01104701004 ศรีเอี่ยม 18/2/25248/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางนา-ตราด ม.11 แขวงบางนา เขตบางนา
01103502004 ศาลาครืน 8/7/25262374วัดราษฎร์มหานิกายถนนริมคลองบางหว้า แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
01104003001 ศาลาแดง 10/9/25522419วัดราษฎร์มหานิกายคลองทวีวัฒนา ม.6 แขวงบางไผ่ เขตบางแค
01100508001 ศิริพงษ์ธรรมนิมิต 4/7/25194/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายถนนรามอินทรา ม.6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
01101904007 ศิริวัฒนาราม 21/12/253527/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางระมาด ม.2 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
01101803001 เศวตฉัตร 1/1/23602359พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
01102401003 สน 1/1/24152400วัดราษฎร์มหานิกายถนนราษฎร์บูรณะ ซ.สุขสวัสดิ์ ม.5 แขวงราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ
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01100204001 สมณานัมบริหาร 2418วัดราษฎร์อนัมนิกายแขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
01101903001 สมรโกฎิ 1/1/23192294วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางระมาด ม.16 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
01102901007 สร้อยทอง 1/1/23942394พระอารามหลวงมหานิกายถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
01100804002 สระเกศ 1/1/23262326พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01100701004 สระบัว 4/3/25292406วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
01100404001 สวนพลู 1/1/23912340วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
01100206004 สวัสดิ์วารีสีมาราม 1/1/23752375วัดราษฎร์มหานิกายถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01102107004 สะแกงาม 18/7/24952475วัดราษฎร์มหานิกายถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
01101904003 สะพาน 14/8/25512320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางน้อย ม.7 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
01103303009 สะพาน 9/8/25532400วัดราษฎร์มหานิกายถนนกล้วยน้ำไท ม.13 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
01101602002 สังข์กระจาย 1/1/23262300พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
01101101003 สังฆราชา 13/1/25372430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
01100112001 สังเวชวิศยาราม 1/1/23152315พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
01101504006 สันติธรรมาราม 4/11/25092495วัดราษฎร์มหานิกายถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
01101302002 สัมพันธวงศ์ 6/8/25062339พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
01104603005 สัมมาชัญญาวาส 29/4/25354/9/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนพระยาสุเรนทร์ ม.8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
01103801003 สาครสุ่นประชาสรรค์ 25/10/25166/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
01100306001 สามง่าม 10/3/25252439วัดราษฎร์มหานิกายคลองลำบ่อยาว ม.8 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก
01100112002 สามพระยา 1/1/23662366พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
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01104501002 สามัคคีธรรม 11/2/251725/9/2510วัดราษฎร์มหานิกายถนนลาดพร้าว 64 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
01102502003 สามัคคีสุทธาวาส 8/12/24452440วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
01103602006 สายอำพันธ์เอมสาร 31/7/254918/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายม.4 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
01102401002 สารอด 2/11/25302372วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขสวัสดิ์ ม.8 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
01102501003 สิงห์ 9/2/25162326วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
01103501002 สิงห์ 22/10/25132246วัดราษฎร์มหานิกายถนนเอกชัย ม.3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง
01100803001 สิตาราม 12/9/25292340วัดราษฎร์มหานิกายถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01103801002 สิริกมลาวาส 11/2/251728/12/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
01103602002 สีกัน 18/5/252528/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีกัน ม.5 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
01100303001 สีชมพู 1/1/24822443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก
01103503002 สีสุก 16/1/25092420วัดราษฎร์มหานิกายถนนธนบุรี-ปากท่อ ม.6 แขวงบางมด เขตจอมทอง
01102005004 สีหไกรสร 1/1/23102310วัดราษฎร์มหานิกายถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01104602004 สุขใจ 1/1/24482440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสุขใจ ม.6 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา
01100203001 สุคันธาราม 1/1/24612450วัดราษฎร์มหานิกายแขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต
01101105001 สุทธาโภชน์ 18/4/24592437วัดราษฎร์มหานิกายคลองทับยาว ม.7 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
01101803002 สุทธาราม 10/3/24702411วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางไส้ไก่ แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
01101504008 สุทธาวาส 16/4/25412373วัดราษฎร์มหานิกายบางน้ำชน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
01102005006 สุทธาวาส 1/1/23302315วัดราษฎร์มหานิกายคลองลัดวัดทอง แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
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01104801001 สุทธิจิตตาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนหมู่บ้านร่วมเกื้อ ม.3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
01102802004 สุทธิวราราม 1/1/24282428วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร
01104602003 สุทธิสะอาด 1/1/24462436วัดราษฎร์มหานิกายถนนนิมิตรใหม่ ม.4 แขวงสามวาตะวันออก

เขตคลองสามวา
01100103001 สุทัศนเทพวราราม 1/1/23862350พระอารามหลวงมหานิกายถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ

เขตพระนคร
01102107006 สุธรรมวดี 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายบางกระดี่ ม.1 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
01100805001 สุนทรธรรมทาน 25/8/25022380วัดราษฎร์มหานิกายถนนพะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01101804001 สุวรรณ 1/1/23322325วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
01102009001 สุวรรณคีรี 1/1/22282228วัดราษฎร์มหานิกายถนนรุ่งประชา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
01102701004 สุวรรณประสิทธิ์ 28/12/253315/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.13 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
01102004005 สุวรรณาราม 1/1/23262210พระอารามหลวงมหานิกายแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
01103001001 เสมียนนารี 10/7/25272400พระอารามหลวงมหานิกายถนนวิภาวดีรังสิต ม.2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
01100304002 แสนเกษม 3/12/25182433วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบสามสายล่าง ม.8 แขวงคลองสิบสอง

เขตหนองจอก
01101001002 แสนสุข 3/7/25282315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแสนสุข ม.2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
01102107002 แสมดำ 25/8/25412400วัดราษฎร์มหานิกายถนนแสมดำ ม.3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
01100805002 โสมนัสวิหาร 1/1/23962396พระอารามหลวงธรรมยุตแขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
01101601003 หงส์รัตนาราม 1/1/23872300พระอารามหลวงมหานิกายแขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
01102302001 หนองแขม 3/9/25252413วัดราษฎร์มหานิกายถนนภาษีเจริญฝั่งใต้ ม.8 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
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01100301002 หนองจอก 14/9/24562441วัดราษฎร์มหานิกายถนนบุรีภิรมย์ ม.2 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
01104201001 หนองใหญ่ 6/4/25422439วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองใหญ่ ม.1 แขวงสายไหม เขตสายไหม
01103502001 หนัง 1/1/22602260พระอารามหลวงมหานิกายริมคลองด่าน แขวงบางค้อ เขตจอมทอง
01104901004 หลวงพ่อโอภาสี(บางมด) 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางมด เขตทุ่งครุ
01102302003 หลักสาม 16/2/254431/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลักสาม ม.2 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
01104102001 หลักสี่ 20/5/25272421พระอารามหลวงมหานิกายถนนวิภาวดีรังสิต ม.3 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
01102105001 หัวกระบือ 2/11/25302281วัดราษฎร์มหานิกายม.7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
01100405001 หัวลำโพง 25/3/25362325พระอารามหลวงมหานิกายถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
01101502004 หิรัญรูจี 1/1/23972321พระอารามหลวงมหานิกายแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
01101502001 ใหญ่ศรีสุพรรณ 1/1/22982290วัดราษฎร์มหานิกายแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
01102006005 ใหม่ 1/1/23902390วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน แขวงบางขุนนนท์

เขตบางกอกน้อย
01100308003 ใหม่กระทุ่มล้ม 22/10/25432437วัดราษฎร์มหานิกายถนนเสริมพัฒนา ม.8 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก
01100304001 ใหม่เจริญราษฎร์ 10/10/25232431วัดราษฎร์มหานิกายม.11 แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก
01101702002 ใหม่ช่องลม 9/5/25342411วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
01100206003 ใหม่ทองเสน 1/1/23712365วัดราษฎร์มหานิกายแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01102504004 ใหม่เทพนิมิตร 1/1/23012300วัดราษฎร์มหานิกายถนนจรัลสนิทวงศ์ 52 (วรพงษ์) แขวงบางยี่ขัน

เขตบางพลัด
01101601007 ใหม่พิเรนทร์ 1/1/23872384วัดราษฎร์มหานิกายถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
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01101505004 ใหม่ยายนุ้ย 21/2/25392434วัดราษฎร์มหานิกายถนนวุฒากาศ ซ.อรรถวิมล แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี
01101002001 ใหม่ลำนกแขวก 2/5/24462440วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุวินทวงศ์ ม.10 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
01100110001 ใหม่อมตรส 1/1/23212321วัดราษฎร์มหานิกายถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร
01101801002 อนงคาราม 1/1/23932393พระอารามหลวงมหานิกายแขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
01102901005 อนัมนิกายาราม 1/1/25092330วัดราษฎร์อนัมนิกายแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
01103701001 อภัยทายาราม 1/1/23442340วัดราษฎร์มหานิกายถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
01102504012 อมรคีรี 1/1/23992370วัดราษฎร์มหานิกายแขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
01102005011 อมรทายิการาม 5/11/25232450วัดราษฎร์มหานิกายถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01104203002 อมราวราราม 16/8/253724/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายบ้านณัฐกานต์ 3 ม.5 แขวงคลองถนน เขตสายไหม
01102004002 อมรินทราราม 1/1/23252200พระอารามหลวงมหานิกายแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
01104202001 อยู่ดีบำรุงธรรม 24/3/25122441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 แขวงออเงิน เขตสายไหม
01101601001 อรุณราชวราราม 1/1/23522280พระอารามหลวงมหานิกายถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่
01102209008 อัปสรสวรรค์ 1/1/23702370พระอารามหลวงมหานิกายแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ
01100206009 อัมพวัน 1/1/23952385วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
01102005002 อัมพวา 1/1/22162211วัดราษฎร์มหานิกายถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
01102201004 อ่างแก้ว 1/1/24202419วัดราษฎร์มหานิกายถนนพัฒนาการ ม.2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ
01102501007 อาวุธวิกสิตาราม 12/4/25112438พระอารามหลวงธรรมยุตถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
01103101002 อินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง 5/10/24492435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
01100111001 อินทรวิหาร 1/1/23212295พระอารามหลวงมหานิกายถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
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01101905001 อินทราวาส 3/9/25252150วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางขุนพรหม ม.22 แขวงบางระมาด
เขตตลิ่งชัน

01101503002 อินทาราม 1/1/23452300พระอารามหลวงมหานิกายแขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี
01102303001 อุดมรังสี 8/10/250827/7/2508วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรเกษม ม.7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
01101104003 อุทัยธรรมาราม 22/1/25504/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายม.11 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
01101702001 อุทัยธาราม 30/1/25142310วัดราษฎร์มหานิกายม.5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
01101303002 อุภัยราชบำรุง 1/1/23302325วัดราษฎร์อนัมนิกายแขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
01100307002 อู่ตะเภา 5/4/25172410วัดราษฎร์มหานิกายถนนประชาอุทิศ ม.4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
01100110002 เอี่ยมวรนุช 29/1/24902327วัดราษฎร์มหานิกายถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

รวมทั้งสิ้น วัด456
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04431001009 เกษตรสมบูรณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04430404004 เกาะแก้ว 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.3 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ
04431005005 ขันแก้วสุทธาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด
04431101017 ขันติวนาราม 29/12/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสว่างเหนือ ม.11 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
04430314004 เขาพนมไพร 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430601004 เขาภูดิน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04430907002 โขงประดิษฐาราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04431104008 คลองคูหา 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04430901001 คลองประสิทธิ์ 2411วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04431006001 คามวัน 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด
04430604009 คำแวง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04380601003 คำสมบูรณ์วนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายคำสมบูรณ์ ม.3 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
04430606006 โคกกระแซ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04430601012 โคกสะอาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04431002003 โคกสะอาด 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด
04430403004 โคกอุดม 22/10/254328/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
04430901008 จอมแก้ว 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
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04430901016 จอมแก้ว 2465วัดราษฎร์มหานิกายห้วยผักขะ ม.4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430316007 จอมแจ้ง 16/6/25492478วัดราษฎร์มหานิกายนาป่าน ม.4 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431003001 จอมแจ้ง 1/1/23902385วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด
04430907003 จอมแจ้ง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430305001 จอมทองธรรมคุณ 1/1/24302422วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430912005 จอมมณีธร 1/1/25222478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
04430314009 จอมศรี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431205002 จอมศรี 2463วัดราษฎร์มหานิกายนาทรายสามัคคี ม.4 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
04431301003 จอมศรี 2472วัดราษฎร์มหานิกายดอนแพง ม.6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04431002001 จอมสว่าง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด
04431301007 จันทร์เดชบำรุง (ใหม่โนนหนองบัว) 2483วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งคล้าทุ่ง ม.2 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04431303002 จันทราราษฎร์ 30/12/25292467วัดราษฎร์มหานิกายโนนไพศาล ม.5 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04430307003 จันทวารี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431201001 จันทวารี 2468วัดราษฎร์มหานิกายหนองจันทน์สาคร ม.6 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04430404001 จำปาศักดิ์ 1/1/25232411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ
04431303003 จิตตภาวันนที 26/8/25592472วัดราษฎร์มหานิกายท่าศิริขันธ์ ม.7 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04431203003 เจติยาคีรีวิหาร 29/11/25402483วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำแคนพัฒนา ม.6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
04430316001 เจริญธรรม 1/1/22402232วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430602005 เจริญธรรม 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
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04380407003 เจริญธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนตาผา ม.12 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430306002 เจริญสังวรบำรุงราษฎร์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431301004 เจริญสุขศรีนวนคำประดิษฐ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายดอนจิก ม.5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04430908008 ชมพูจันทราราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04430604010 ชมภูพร 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430603007 ชมภูวนาวาส 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430601007 ชัยมงคล 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04430912006 ชัยมงคลธรรมาวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
04430607002 ชัยอุดม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย
04380407001 โชคชัยวนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโชคชัย ม.10 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430301010 โชติรสธรรมากร 22/8/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430907004 ไชยาราม 8/8/25562480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430607003 ซำบอน 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย
04431301006 ซำบอนวราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายซำบอน ม.8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04430901013 เซกาเจติยาราม 20/5/252723/11/2525พระอารามหลวงมหานิกายดงไร่ ม.11 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04431203002 ดงเกษมประชาราม (ศิริมงคล) 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตดงเกษม ม.2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
04430405007 ดอนขนุนทอง 3/11/25571/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตพูนผล ม.5 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
04430316008 ดอนเจริญ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนเจริญ ม.11 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430604005 ดอนสวรรค์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
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04430906008 ดอนสวรรค์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430603006 ด่านทรงธรรม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04380306002 ดานวิมุตติธรรม 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยสะอาด ม.4 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04430402003 ด่านศรีสำราญ 14/2/25372482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ
04430603011 ดานสันติธรรม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430318001 ดานสามัคคี 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431301005 ดาราศรี 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตนาจาน ม.4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04430901003 เดชาประชาราษฎร์ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430909005 ตาลเดี่ยว 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายตาลเดี่ยว ม.4 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
04430901002 ไตรภูมิ 8/6/25242450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04431004006 ไตรภูมิวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
04431102018 ถ้ำฆ้อง 24/2/255824/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนศิลา ม.11 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
04431001004 ถ้ำจ้องวนาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04430603001 ถ้ำจันทร์ 2442วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430906011 ถ้ำบูชา 31/7/25462442วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเสียด ม.3 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430316004 ถ้ำพระ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430913003 ถ้ำพระ 12/6/25402480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
04431003007 ถ้ำพระวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด
04430606003 ถ้ำศรีชมภู 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
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04380100001 ถ้ำศรีวิไลย์วนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.1 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04380306001 ทรัพย์อุดมวนาราม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์อุดมวนาราม ม.11 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04430405001 ทรายคำ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
04430906003 ทรายทอง 2422วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430906012 ทรายทอง 2422วัดราษฎร์มหานิกายดอนเสียด ม.3 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04431002006 ทรายสุพรวนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด
04430602008 ทองสุทธาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
04431301009 ทองอุทัยราษฎร์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งคล้าเหนือ ม.3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04430903007 ท่ากกแดงใต้ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่ากกแดง ม.1 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
04430605007 ท่าคำรวม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
04431003005 ท่าไทรวนาวาส 2465วัดราษฎร์มหานิกายท่ากลิ้ง ม.3 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด
04430604002 ท่าเรือ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430601006 ท่าสงคราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04431303007 ท่าส้มโฮงพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายท่าส้มโฮง ม.4 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04430907001 ท่าสวรรค์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430601014 ท่าสวาท 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04430909004 ท่าสะอาด 16/10/252830/6/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
04430902003 ท่าสำราญ 16/10/25492479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04430403003 ทุ่งสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายอุดมพร ม.15 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
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04430604001 ทุ่งสว่าง 20/6/25552447วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04431005003 ทุ่งสว่างท่าวารี 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด
04431004004 เทพนิมิตบังบด 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
04430304004 เทพนิมิตมหาวิลัย 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04380111002 เทพมณีศรีอัมพร 3/11/255720/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายคำหมื่น ม.7 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431005001 เทพศิริสามัคคีธรรม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด
04431103005 ธรรมชาติการาม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
04431302003 ธรรมรักขิต 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองเดิ่มเหนือ ม.2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
04430314003 ธรรมสโมสร 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430907007 ธรรมาธิปไตย 16/3/25192479วัดราษฎร์มหานิกายป่งไฮ ม.1 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430301008 ธรรมาภิรมย์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430902006 ธรรมิกาวาส 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04430402001 ธัญญาราษฎร์บำรุง 5/11/25232400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ
04431103015 นวกะพัฒนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงบ้งใต้ ม.10 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
04430908003 นวกะวารี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04431101002 นันทรารามมงคล 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
04430310003 นาสวรรค์ 1/2/25332531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430601009 นาสวารี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04431204001 นาสะแบง (โพนสว่าง) 3/9/25252524วัดราษฎร์มหานิกายนาสะแบง ม.1 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล
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04430316009 นาสุขสันต์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาสุขสันต์ ม.12 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430401002 นิกรบำรุง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
04431303005 นิโคธาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายหาดแฮ่ ม.3 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04430907006 เนินแสงทอง 12/11/25532483วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าเชียงเครือใต้ ม.14 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430604012 โนนเค็ง(ป่าศรีวิไล) 21/12/253527/9/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430606002 โนนตะเคียน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04430604006 โนนทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430603003 โนนประเสริฐ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430605002 โนนป่าบาก 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
04430602006 โนนโพธิ์ 9/10/25242477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
04430601005 โนนมันปลา 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04380107001 โนนวังเยี่ยม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนวังเยี่ยม ม.6 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430606004 โนนสวรรค์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04430912002 โนนสว่างวารี 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
04430908007 โนนสว่างอารมณ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04430601013 โนนสะอาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04431003004 โนนสะอาด 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด
04431006005 โนนสำราญ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด
04430913001 โนนสำราญ 9/8/255326/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.7 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
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04430314005 โนนสูงศรีสะอาด 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431201005 โนนอุดมคงคาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายผาสุข ม.9 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04431103007 บวรประชาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
04430907008 บ้านดอนก่อ 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายดอนก่อ ม.9 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430908011 บ้านท่าม่วง 16/10/254924/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายท่าม่วง ม.3 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04431303004 บึงสาราษฎร์ 22/11/25312474วัดราษฎร์มหานิกายโคกกว้าง ม.1 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04430903003 บุญนาค 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
04430902009 บุญเพ็งวงศ์สง่า 11/2/255220/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.10 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04380116001 บุปผาวนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยดอกไม้ ม.8 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430301001 บุพพราชสโมสร 24/6/25412238วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431002004 บูรพาประชาอุทิศ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด
04430906009 บูรพาวรรณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430908004 บูรพาวิเวก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04430908010 บูรพาอุทกวารี 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองดีนเผือก ม.6 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04430908009 บูรพาอุทกะวารี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04431003003 ปทุมวาปี 28/12/25332461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด
04430602002 ประชามิตร 1/1/24572446วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
04431006003 ประชาสามัคคี 23/9/25392470วัดราษฎร์มหานิกายโสกบง ม.5 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด
04430306004 ประชาสามัคคีธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายเจริญสามัคคี ม.10 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
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04431103006 ปัจจันตคาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
04380105002 ป่ากุดไผ่ 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเข็ง ม.3 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430605006 ป่าเกาะน้ำใส 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
04430306003 ป่าจิตตวิทยาราม 2485วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431201003 ป่าเจริญพร 2476วัดราษฎร์มหานิกายหนองจันทน์ ม.5 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04380506001 ป่าชัยเจริญ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายชัยเจริญ ม.6 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด
04430314001 ป่าชัยพร 8/8/25566/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ชัยพร ม.11 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430601015 ป่าดอนกรรม 12/11/25532484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04380406002 ป่าดอนทอง 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกระแซ ม.2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430606010 ป่าถ้ำเจริญ 11/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำเจริญ ม.1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04430604014 ป่าทิพวรรณ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองโด ม.6 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430305004 ป่าเทพวิมุต 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04380803001 ป่าโนนไพศาล 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนไพศาล ม.5 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04380702002 ป่าพรมงคล 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตพรมงคล ม.12 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
04380702001 ป่าพรสวรรค์ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตพรสวรรค์ ม.5 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
04430602007 ป่าพัฒนาพร 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
04380701002 ป่าโพธิ์ศรีวิไล 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีวิไลรุ่งเรือง ม.11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04430605009 ป่าภูริวัฒน์ 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาดี ม.8 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
04431001008 ป่าราษฎร์อินแปลง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
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04430403002 ป่าวิเวกธรรมคุณ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
04430403001 ป่าวิเวกพัฒนาราม 29/11/25372480วัดราษฎร์ธรรมยุตเอือด ม.5 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
04430908005 ป่าวิเศษไชยยาราม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04380701001 ป่าศรีชุมภูพรญาณสังวราราม 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีวิไลพัฒนา ม.12 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04431202003 ป่าศรีวงศ์ (ศรีประเสริฐ) 2467วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลึกอินทรนิมิต ม.10 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
04430602004 ป่าศรีวิลัย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
04430907015 ป่าศรีวิไลย์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.11 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430401003 ป่าสถิตย์ธรรมาราม 2471วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองทุ่ม ม.2 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
04430603016 ป่าสามัคคีธรรม 11/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลางสามัตตี ม.14 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430406001 ป่าสุเมฆนันทาราม 29/11/25372482วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีมงคล ม.5 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ
04430401006 ป่าสุวรรณาราม 17/1/25512482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
04380407002 ป่าแสนจันทร์ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายท่าสวรรค์ ม.16 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430301011 ป่าแสนสำราญ 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตแสนสำราญ ม.10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431202001 ป่าแสนสำราญวัฒนา 29/11/25372442วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยลึกสันติสุข ม.3 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
04431202007 ป่าโสกก่าม 24/2/255813/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโสกก่าม ม.2 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
04430310001 ป่าหนองนกเขียน 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04380602003 ป่าหนองบัวงาม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวงาม ม.15 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

อำเภอบึงโขงหลง
04380406001 ป่าห้วยตาด 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวนหม่อน ม.5 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
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04380601002 ป่าห้วยหินลาด 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยหินลาด ม.16 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
04380307001 ป่าเหล่าทองสามัคคี 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าทองสามัคคี ม.9 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย
04430605003 ปิยวาส 13/7/25522470วัดราษฎร์มหานิกายนาเหว่อ ม.2 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
04430604003 ปุญญานุสรณ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04431301002 ปุริมาประดิษฐ์ 1/1/24862470วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งคล้ากลาง ม.1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04430319001 โป่งทองชัยพัฒนาราม 4/6/25432476วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเปือย ม.2 ตำบลโป่งเปื่อย อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430607005 พรสวรรค์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย
04430912003 พฤฒาราม 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
04430901012 พิกุลทองพรพนม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04431004003 พิมพ์นิวาสวนาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
04430903005 พูลสุขวราราม 26/8/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
04430301002 โพธาราม 1/1/23082300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430906004 โพธาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04431004005 โพธิ์ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
04430303001 โพธิ์งาม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430901004 โพธิ์ชัย 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04431104005 โพธิ์ชัย 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04431202002 โพธิ์ชัย 2460วัดราษฎร์มหานิกายชุมภูพร ม.1 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
04380403001 โพธิ์ชัย 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายท่ากกต้อง ม.4 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
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04430305003 โพธิ์ชัยนิมิต 27/2/25472428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431203004 โพธิ์ชัยศรี 1/1/25232484วัดราษฎร์มหานิกายแสงเจริญ ม.8 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
04430901007 โพธิ์ชัยสว่างจิต(โพธิ์ชัยสว่างจิตร) 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430602009 โพธิ์ทอง 3/10/2549วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ศรี ม.10 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
04430301003 โพธิ์ศรี 9/9/25592323วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430602003 โพธิ์ศรีมงคล 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
04430902007 โพธิ์ศรีรัตนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04431001001 โพธิ์ศรีสร้อย 1/1/25142444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04380602001 โพธิ์หมากแข้ง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์หมากแข้ง ม.1 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

อำเภอบึงโขงหลง
04430307001 โพนแก้ว 1/1/25232435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430404003 โพนแก้ว 1/1/25232479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ
04430301006 โพนงาม 2427วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430307002 โพนงาม 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430605004 โพนทอง 7/5/25572479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
04430901005 โพนสว่าง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430901015 โพนสว่าง 2460วัดราษฎร์มหานิกายโพนสูง ม.3 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430906007 โพนสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430307004 โพนสว่าง(โนนสว่าง) 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ
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04431002005 ไพรสณฑ์ 1/1/25172479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด
04430606001 ไพรสณฑ์รัตนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04430314010 ภูงาม 10/4/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430909002 ภูมิบาล 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
04431101001 ภูมิบาล 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
04430301007 ภูมิบาลวัฒนา 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431001003 มงคลชัยราม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04431203001 มงคลสามัคคีธรรม 2461วัดราษฎร์มหานิกายนาแสง ม.1 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
04430604004 มณีชล 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430603002 มหาวัน 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04380111003 ยอดแก้วธรรมคุณ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายท่าสะอาด ม.1 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431104007 ยอดแก้วศรีบุญเรือง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04431102002 ราษฎร์บูรณะ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
04431005004 รุ่งอรุณศิริสว่าง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด
04431303006 วงศ์สง่าวันทาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายสมพร ม.8 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04430301005 วิริยะทองจำปา 2412วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430901010 วิเวกธรรมาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430401001 เวฬุวนาราม(ป่าดงเสียด) 2442วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
04431202004 เวฬุวัน 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสำราญสามัคคี ม.8 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
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04430907005 ศรีแก้วมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04430301012 ศรีแก้ววนาราม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายแสนประเสริฐ ม.9 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430903006 ศรีคันไชย 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.6 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
04430903004 ศรีคันไชย(ศรีคันชัย) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
04431302001 ศรีโคตรเจริญธรรม 2472วัดราษฎร์มหานิกายหนองเดิ่นทุ่ง ม.3 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
04431201002 ศรีจันทร์ธรรมคุณ 31/7/25462471วัดราษฎร์มหานิกายหนองจันทน์โนนมณี ม.8 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04430901009 ศรีเจริญพัฒนา(ดงมะค่า) 3/11/25572480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.14 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430311001 ศรีชมชื่น 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431003002 ศรีชมชื่น 1/1/25102449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด
04430902002 ศรีชมชื่น 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04430603005 ศรีชมชื่น 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430603008 ศรีชมพูวนาราม 24/2/25262475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430908001 ศรีชมภู 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04380201001 ศรีชมภูสามัคคี 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายศรีชมภู ม.7 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
04430912001 ศรีธาตุ 1/1/24202400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
04430314002 ศรีบุญเรือง 1/1/21002100วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431002002 ศรีบุญเรือง 17/1/25342462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด
04430909001 ศรีบุญเรือง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
04430908002 ศรีบุญเรือง 22/8/25572460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
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04430316003 ศรีบุญเรือง 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431205001 ศรีบุญเรือง 2430วัดราษฎร์มหานิกายนาสิงห์ ม.3 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
04430316005 ศรีบุญเรืองคณาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430604007 ศรีบุญเรืองพัฒนาราม 1/1/25202483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430909003 ศรีประทุมสามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
04430901014 ศรีพนา 3/11/25382533วัดราษฎร์มหานิกายศรีพนา ม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04431201006 ศรีพัฒนา 2481วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.4 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04431301001 ศรีมงคล 2467วัดราษฎร์มหานิกายขามเปี้ย ม.7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04430307005 ศรีมงคลสำราญ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430303004 ศรีเมืองธรรมคุณ 10/8/25192483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430906001 ศรีราญทา 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430316002 ศรีวรมงคล 2322วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430404002 ศรีสง่า 25/2/25572473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ
04430311003 ศรีสมบูรณ์ 30/12/25292478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430403005 ศรีสมพรวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายเอราวัณ ม.6 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
04430407002 ศรีสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ
04431104004 ศรีสว่าง 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04430603010 ศรีสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04431205003 ศรีสว่าง 2465วัดราษฎร์มหานิกายนาทราย ม.2 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
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04431104002 ศรีสว่างวนาราม 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04430908006 ศรีสว่างวารี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา
04430314008 ศรีสว่างอารมณ์ 29/11/25372479วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ชัยพร ม.11 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431102003 ศรีสะอาดบัวบาน 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
04431201007 ศรีสามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายศรีวิไลรุ่งเรือง ม.11 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04430604011 ศรีสำราญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430306001 ศรีสุพลวนาราม 29/9/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431302002 ศรีสุมณฑารักษ์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองเดิ่นท่า ม.1 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
04430902001 ศรีสุมังคล์ 1/1/23982380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04430304001 ศรีสุมังคลาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431302004 ศรีสุมังวราราม(ศรีสุมังคลาราม) 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองคังคา ม.4 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
04430407001 ศรีสุวรรณาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ
04430301004 ศรีโสภณธรรมทาน 27/2/25472328วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430607004 ศรีอุบล 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย
04430906005 ศิริพัฒน์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04380703001 ศิริมงคล 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงเกษม ม.2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล
04430603004 ศิริมงคลวนาราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430907009 ศิริมงคลวนาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่าเชียงเครือ ม.2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา
04431101004 ศิริมงคลวราราม 18/12/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
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04430405002 ศิริมงคลสัจจธรรม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
04431005006 ศิลาคำ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด
04430602001 ศิลาราษฎร์ 2/3/25532415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย
04430903002 สงครามประดิษฐ์ 1/1/25192448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
04431002007 สพานมูลเพชร 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด
04431103003 สมณาภรณ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
04430310002 สมถธรรมคุณ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04380105001 สมประสงค์ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสมประสงค์ ม.12 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430304002 สมัยสำราญ 30/12/25292477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431102001 สโมธานนิคม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
04431001005 สระแก้ว 20/9/25502478วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04380601001 สระแก้ว 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.9 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
04430604008 สระพังทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย
04430311005 สว่างคงคาราม 1/1/25162480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430305005 สว่างคงคาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04380119001 สว่างเทวกุล 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสามยอด ม.6 ตำบลโป่งเปื่อย อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430913002 สว่างธรรมาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา
04431003006 สว่างพัฒนา 26/8/25592470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด
04431005002 สว่างมีชัย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด
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04430606005 สว่างระดาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04430912004 สว่างวารี 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา
04431101003 สว่างวารี 23/9/253920/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.1 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง
04431104006 สว่างศรีสุธรรม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04430902008 สว่างสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.5 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04430902005 สว่างสามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04430304003 สว่างสำราญธรรมคุณ 10/8/25192478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเข็ง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430303002 สว่างอรัญวารี 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04380702003 สว่างอรุณ 2482วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.9 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล
04430306005 สว่างอารมณ์ 19/4/25562483วัดราษฎร์มหานิกายคลองเค็ม ม.6 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431004001 สว่างอารมณ์ 1/1/25172425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
04430902004 สว่างอารมณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลซาง อำเภอเซกา
04430402002 สว่างอารมณ์ 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ
04430305006 สว่างอารมณ์ 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430903011 สว่างอารมณ์ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่าดอกคูณ ม.9 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
04430305012 สว่างอารมณ์ 21/1/255431/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431001002 สว่างอุทิศ 21/1/25542465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04380705001 สอนเจริญราษฎร์ 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาสิงห์สาคร ม.1 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
04431005007 สอนราษฎร์สามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด
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04430601001 สังขลิการาม 8/8/25562410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04380203003 สังฆธรรมาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายสมสะอาด ม.4 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
04430601011 สังวรธรรมคุณ 10/5/25592481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04430901017 สันกำแพงแก้ว 8/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสันกำแพง ม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430906010 สันติธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430606009 สันติธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกงาม ม.6 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย
04431006002 สันติราษฎร์โพนงาม 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด
04380409001 สันติวนาวาส 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวาท ม.7 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
04430303003 สันติสามัคคี 12/11/25532481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04380202001 สันติสุขธรรมคุณ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายสินติสุข ม.5 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ
04430605005 สามหนอง 1/1/25222481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
04431004002 สามัคคพรสวรรค์ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด
04431001006 สามัคคีธรรม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04431104009 สามัคคีธรรม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04380111004 สามัคคีธรรม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำแสน ม.10 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430316006 สามัคคีอุปถัมภ์ 1/1/251731/10/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430906002 สำราญนิวาส 9/1/25472475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04430906013 สำราญนิวาส 2450วัดราษฎร์มหานิกายต้อง ม.1 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04431205004 สิงหาราชนิคม 2484วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.5 ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล
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04431104003 สิงหารินทาราม 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04431301008 สิริธรรมทาน 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.9 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า
04430301009 สิริสมควรวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04431103002 สุคนธราราม 1/1/25082452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
04430601008 สุทธาวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04380409002 สุทธาวาส 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหัวแฮต ม.3 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา
04430405003 สุทธาวิลัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ
04431001007 สุทธิวนาราม 3/7/25282481วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04430311002 สุมณฑาราม 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430305002 สุวรรณราชดาราม 1/1/24302424วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430607001 สุวรรณาราม 27/8/25262479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย
04431103001 สุวรรณาวาส 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
04430901011 เสรีไทยธรรมทาน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04430407003 แสงสว่างภูมิ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ
04430603012 แสงอรุณ 1/1/253022/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04430903001 แสงอุทัย 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา
04380602002 แสงอุทัยรัตนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนจำปาทอง ม.10 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง

อำเภอบึงโขงหลง
04430406002 หนองกุงพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีอุดม ม.4 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ
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04430401004 หนองบัว (รัตนประดิษฐ์) 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
04430601016 หนองเอี่ยน 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองเอี่ยน ม.13 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04430603009 ห้วยทรายทอง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04431001014 ห้วยไม้ซอด 11/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยไม้ซอด ม.9 ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด
04431006004 ใหม่บูรพาสุการาม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด
04430401005 ใหม่ศรีสว่าง (บูรพาวนาราม) 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ
04431303008 อภินันทวราราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายดอนใหญ่ ม.6 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04430906006 อมรรัตนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
04431104001 อรัญเขตตาราม 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง
04430601010 อรัญญคีรี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04430901006 อรัญญวิเวก 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา
04431201004 อรัญญวิเวก 29/5/25502478วัดราษฎร์มหานิกายศรีวิไลชุมภูพร ม.2 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
04430402004 อรัญญานี 18/10/25472480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสุขสาคร ม.7 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ
04380303001 อรัญญารุกขาราม วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.15 ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย
04431103004 อรัญญิกาวาส 6/11/25392463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง
04431102004 อรัญวาสี 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง
04431303001 อรุณไตรแจ้งวนาราม 2445วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.2 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า
04380802001 อรุณวนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายภูสวาท ม.6 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า
04430404009 อัมพวัน วัดราษฎร์มหานิกายนาล้อม ม.8 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ
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04430601003 อ่างทอง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04430311004 อาฮงศิลาวาส 20/5/25482480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430307006 อินทราราม(อินทาราม) 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430605001 อุดมวนาราม 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย
04430314006 อุดมศรีทัศน์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ
04430601002 อุดรทิศวาส 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
04430314007 อุทัยทอง 23/6/25252474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ

รวมทั้งสิ้น วัด401
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04311901007 ก.ม.ศูนย์ 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310306002 กทลิวนาราม 1/1/251624/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง
04311303002 กมลาวาส 1/1/24472405วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์
04312102004 กระชาย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
04312101010 กระดึงทอง 1/1/251623/4/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310118004 กระเดื่อง 4/12/255830/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310307001 กระโดนไม้แดง 30/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง
04311013003 กระทิง 22/10/25432473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
04312201002 กระทุ่ม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง
04311106008 กระทุ่มพัฒนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่ม ม.4 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
04310113004 กลันทาราม 9/5/253417/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310401002 กลาง 9/10/25242249วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04310701005 กลาง 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04310101001 กลาง(กลางบุรีรัมย์) 1/1/23252320พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311014005 กลางสระตะโก 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.13 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ
04311007001 กวางงอย 1/1/25032450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
04310705005 กันงาธรรมฤทธิ์ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองกันงา ม.11 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย
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04310610001 กัลยาณธรรม 24/2/255815/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองกี่ ม.2 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย
04310417003 กัลยาณมิตตาราม 23/1/254229/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.5 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง
04310308002 กัลยาณวัฒน์ 1/1/25252521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
04310415001 ก้านเหลืองเก่า 1/1/25092465วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
04310309001 กุดโคลน 26/8/255930/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง
04310910001 กุมภียาน 1/1/24482415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
04311604001 เกตุเหนือ 25/2/25573/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายเกตุเหนือ ม.7 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช
04310714005 เกษตรสมบูรณ์พัฒนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสมบูรณ์ ม.8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
04311901008 เกษมสุวรรณ 31/3/254916/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310504006 เก่าดอนอะราง 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.2 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่
04310113002 เกาะแก้ว 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311504004 เกาะแก้ว 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายละลมเวียน ม.11 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
04310907004 แก่นท้าว 22/11/254828/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตแก่นท้าว ม.5 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
04311114006 แก้วประชานิมิตร 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายตาโหงก ม.8 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก
04311703001 โกรกแก้ว 3/2/254620/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ
04310120001 โกรกขี้หนู 12/6/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311007002 โกรกประดู่ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
04312301001 ขันติการาม 13/3/252826/1/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310117004 ขาชันโลง 7/11/255414/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
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04311109004 ขี้เหล็ก 2524วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก
04310401003 ขุนก้อง 29/9/25412150วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04310102005 เขากระโดง 26/6/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310715001 เขาคอก 9/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย
04310801006 เขาดินใต้ 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาดินใต้ ม.9 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
04312301004 เขาพระอังคาร 16/10/252926/5/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04311008003 เขื่อนคงคา 1/1/24532413วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
04312201003 คลองสว่างนาแซง 2/6/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง
04312003010 คลองหินนอก 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายคลองหินลาด ม.9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04312003003 คลองหินศรัทธาธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองหิน ม.4 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04311901005 คันธารมณ์ 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310310003 คันธารมย์ 1/1/25252461วัดราษฎร์มหานิกายกันธารมย์ ม.1 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง
04312305001 คีรีเขต 1/1/251825/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310305002 คุรุราษฏร์บำรุง 30/8/252010/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
04310508001 คูขาดน้อย 31/7/254928/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายคูขาดน้อย ม.4 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04310201006 คูเมือง 29/9/255830/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04310503004 โคกกระชาย 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกกระชาย ม.10 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่
04310805003 โคกกระชายใต้ 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกกระชายใต้ ม.13 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04311602005 โคกกระเบา 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกระเบา ม.9 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช



4หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด บุรีรัมย์

04311404001 โคกกระเบื้อง 16/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์
04311701001 โคกกระเบื้อง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกกระเบื้อง ม.13 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ
04310510001 โคกกระสัง 1/1/24852453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่
04311804001 โคกกระหาด 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ
04310715004 โคกกลอย 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลอย ม.4 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย
04310128001 โคกกลาง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.5 ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311203003 โคกกลาง 14/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
04310718001 โคกเกลา 14/2/25378/3/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านโคกเกลา ม.5 ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย
04310303004 โคกแก้วสองชั้น 22/9/254625/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายโคกแก้ว ม.2 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
04311502001 โคกขมิ้น 9/7/25452370วัดราษฎร์มหานิกายโคกขมิ้น ม.3 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย
04311201002 โคกงิ้ว 27/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
04310108004 โคกเจริญ 3/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเจริญ ม.15 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311501002 โคกเจริญ 4/9/253415/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04311501007 โคกชุม 22/8/255711/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคกชุม ม.5 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04311011002 โคกซาด 15/1/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
04310907005 โคกแดง 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกแดง ม.8 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
04310427002 โคกตะโก 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
04312303004 โคกตะแบก 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกตะแบก ม.13 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04311011003 โคกตาเงิน 30/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
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04310603002 โคกตาพรม 27/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04310801003 โคกเบง 30/3/25582/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
04310705011 โคกประเดียก 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกประเดียก ม.3 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย
04311406002 โคกปราสาท 23/1/254220/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์
04310705009 โคกปราสาท 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกปราสาท ม.5 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย
04311302008 โคกพงาด 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกพงาด ม.9 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04310114007 โคกเพชร 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04312003002 โคกเพชร 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพชร ม.2 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04312101007 โคกเพชร 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช
04310508007 โคกโพธิ์ชัย 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกกระพี้ ม.2 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04310604007 โคกเฟือง 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกเฟือง ม.2 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
04310701007 โคกมะขาม 3/7/25352528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04311204001 โคกมะม่วง 27/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
04310114009 โคกมาบสมอ 17/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายโคกวัด ม.20 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311112001 โคกเมือง 1/1/251829/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04310604001 โคกไม้แดง 16/10/252927/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
04310418001 โคกยาง 1/1/24922407วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง
04310801005 โคกยาง 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกยาง ม.14 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
04311801002 โคกยาง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโคกยาง ม.5 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ
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04310708002 โคกย่าง 5/1/255230/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
04310804007 โคกระเหย 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกระเหย ม.13 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
04311703003 โคกรัก 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกรัก ม.7 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ
04311202002 โคกลอย 14/2/25379/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
04310505002 โคกลอย 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกลอย ม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่
04311402007 โคกล่าม 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.10 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04311503001 โคกลำดวน 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกลำดวน ม.8 ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย
04312101004 โคกวัด 2464วัดราษฎร์มหานิกายโคกวัด ม.4 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310601002 โคกว่าน 4/3/252927/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
04311301002 โคกศรี 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
04311806001 โคกสนวน 3/10/254321/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายโคกสนวน ม.1 ตำบลโคกสนวน อำเภอชำนิ
04311202001 โคกสมบูรณ์ 17/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
04310505001 โคกสว่าง 29/11/254021/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่
04311009005 โคกสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04312204006 โคกสว่าง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.6 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง
04310105005 โคกสะอาด 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310207003 โคกสะอาด 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.7 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง
04310610002 โคกสะอาด 8/8/255618/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.4 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย
04310707003 โคกสะอาด 31/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย
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04310504008 โคกสะอาด 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.5 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่
04311703004 โคกสามัคคี 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกสามัคคี ม.6 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ
04311110004 โคกสิงห์ 22/9/25462447วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
04311112012 โคกสูง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.6 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04310509001 โคกสูง (โคกสูงคูขาด) 1/1/25312480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่
04310103010 โคกหัวช้าง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกหัวช้าง ม.10 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04312101003 โคกเหล็ก 28/4/25232466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช
04310102009 โคกใหญ่ 12/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310201005 โคกใหญ่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04310802002 โคกใหญ่ 30/3/255828/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหญ่ ม.9 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04311003008 โคกใหม่คงคาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหม่ ม.1 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
04311102008 โคกอิสระ 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายโคกอิสระ ม.10 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04310701001 โคน 11/2/25522300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04311007006 จตุคามมัชฌิมาราม 22/8/255728/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.1 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
04311014001 จตุราษฏร์บำรุง 1/1/25012460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ
04310706001 จรเข้มาก 1/1/25242480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย
04310403002 จอมปราสาท 1/1/23482335วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง
04310906004 จอมวารี 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง
04312303003 จอมสุทธาวาส 12/6/25462483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
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04310805011 จันทร์สว่างวนาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสายโท ๑๓ ม.14 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04311001001 จันทราวาส 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
04310701003 จำปา 21/12/25222350วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04310127001 จำปาทอง 5/1/25522471วัดราษฎร์มหานิกายกระสัง ม.12 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310201003 จิกน้อย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04310201002 จิกใหญ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04310909002 จินดามณี 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง
04311011001 จินดาราม 4/6/25432474วัดราษฎร์มหานิกายไผทรินทร์ ม.3 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
04310106007 เจดีย์แดง 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองพลวง ม.6 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310105010 เจตมินวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสมสนุก ม.12 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04312305005 เจริญนิมิต 4/3/25292472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310901003 เจริญราษฏร์บำรุง 1/1/24462442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04312301005 เจริญสุข 4/3/252930/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310701004 แจ้ง 1/1/23982390วัดราษฎร์มหานิกายตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04311005001 แจ้งตลาดโพธิ์ 6/4/25422321วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
04310306003 แจ้งเมืองไผ่ 1/1/23692331วัดราษฎร์มหานิกายเมืองไผ่ ม.1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง
04311601001 แจ้งสมรทศ 10/10/25232310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช
04311801001 ชนะตาราม 7/2/25322187วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ
04310601005 ชลประทาน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายชลประทาน ม.10 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
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04310304004 ชลประทานราชดำริ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่ม ม.11 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
04310307002 ชัยชุมแสง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง
04311305003 ชัยประสิทธิ์ 1/1/24602452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04310507001 ชัยมงคล 24/2/252626/8/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่
04310701006 ชัยมงคล 1/1/24502420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04311005002 ชัยมงคล 10/5/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
04311205005 ชัยมงคลวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายน้อยพัฒนา ม.7 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
04311305002 ชัยศรี 1/1/24422424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04311012007 ชัยศรี 1/1/25012468วัดราษฎร์มหานิกายสระคูณ ม.4 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
04310901006 ชัยศิริ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04310207002 ชัยศิริมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง
04311305007 ชัยสมพร 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04310106004 ช่างหิน 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
04311902003 ชายอรัญ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310603003 ชุมพร 1/1/24742469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04310301006 ชุมพลมณีรัตน์ 7/12/254921/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายสุขสำราญ ม.7 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
04310426001 ชุมแสง 1/1/24302420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง
04311403003 ชุมแสง 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายชุมแสง ม.9 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
04311110008 ชุมแสง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวควาย ม.9 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
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04312001008 ซับคะนิง 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายซับคะนิง ม.11 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
04311702003 ซับสมบูรณ์ 30/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายซับสมบูรณ์ ม.7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
04312001009 ซับสมบูรณ์ 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายซับสมบูรณ์ ม.10 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
04312104001 ดงกระทิง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
04311704002 ดงบัง 25/12/253923/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.3 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ
04311102004 ดงยายเภา 1/10/25172479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04310504001 ดงเย็น 20/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่
04312104009 ดงเย็น 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.4 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
04311114004 ดงหนาม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดงหนาม ม.11 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก
04311304007 ดอนกอย 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนกอย ม.12 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
04310903003 ดอนดู่ 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง
04311203001 ดอนนางงาม 1/10/252717/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
04311109001 ดอนมนต์ 1/1/25132470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก
04312102008 ดอนไม้งาม 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายดอนไม้งาม ม.5 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
04312302002 ดอนไม้ไฟ 26/8/25592452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310310004 ดอนยาว 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาว ม.3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง
04311608001 ดอนศิลาราม 15/1/25571/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.4 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช
04310504003 ดอนอะราง 22/9/254618/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนอะราง ม.4 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่
04311004005 ด่านทองประชาสามัคคี 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาด ม.3 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
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04310901013 แดงน้อยพุทธาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายแดงน้อย ม.7 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04310802009 ตรีพัฒนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายสามขาพัฒนา ม.10 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310807009 ตรีวนาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสายตรี ๘ ใต้ ม.12 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310118005 ตลาดชัย 9/5/253415/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310804003 ตลาดนิคม 27/12/254510/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายตลาดนิคม ม.12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
04310505005 ตะกรุมทอง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายตะกรุมทอง ม.3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่
04310108002 ตะโก 4/4/25322475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311013004 ตะขบ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
04310909004 ตะเคียนทอง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง
04310803001 ตะลุมพุก 17/1/255117/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด
04310610006 ตากองสระกลาง 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายตากอง ม.7 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย
04310408001 ตาไก้พลวง 10/3/252517/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
04310701009 ตาด่าน 14/3/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองระแซซัน ม.9 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04310301007 ตาเบ้า 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายตาเบ้า ม.12 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
04310808006 ตาปาง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตาปาง ม.7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
04311502002 ตาพระ 25/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายตาพระ ม.13 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย
04310303003 ตาราม 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายตาราม ม.8 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
04310205002 ตาหล่ำ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04311802003 ตาเหล็ง 10/10/25232469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ
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04310801001 ตาอี 12/6/254622/4/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
04311009010 ตูบช้าง 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายตูบช้าง ม.7 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04310206007 ตูมน้อย 27/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04311015002 ตูมหวาน 18/5/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตตูมหวาน ม.4 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
04311103002 ไตรภูมิ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
04311014002 ไตรรัตน์ 1/1/25292481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ
04310413001 ถนนหัก 25/12/25252412วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง
04310113001 ถลุงเหล็ก 1/1/24972470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311304003 ทรงธรรม 1/1/24702463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
04310901005 ทรงศิริ 1/1/24712464วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04310202001 ทรงศิรินาวาส 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04311305005 ทรงศิลา 31/7/25492460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04311303001 ทรงสุวรรณ 2367วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์
04312102005 ทองธรรมชาติ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
04310102004 ทักษิณาวาส 1/1/25332520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310117014 ทานตะวัน 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายทานตะวัน ม.9 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311905006 ท่าน้ำอ้อม 8/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเหี้ย ม.3 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310310002 ท่าประชุมวารี 1/1/24822479วัดราษฎร์มหานิกายโคกยาง ม.5 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง
04310901004 ท่าเยี่ยม 21/12/25222454วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
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04310906002 ท่าเรียบ 1/1/24352426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง
04311301004 ท่าเรียบ 1/1/24352426วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
04310301001 ท่าสว่าง 1/1/25162369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
04310301005 ท่าสว่าง 1/1/25162339วัดราษฎร์มหานิกายท่าสว่าง ม.15 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
04311702002 ทุ่งจังหัน 27/12/254526/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
04310305007 ทุ่งชะมด 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งชะมด ม.4 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
04310504007 ทุ่งนางาม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนางาม ม.9 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่
04311201005 ทุ่งไผ่ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งไผ่ ม.5 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
04310102011 ทุ่งโพธิ์ 12/6/254026/9/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310405001 ทุ่งโพธิ์ 1/1/24932464วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง
04310103001 ทุ่งสว่าง 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310304005 ทุ่งสว่าง 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.7 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
04310206009 ทุ่งสว่าง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.7 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04310205001 ทุ่งสว่าง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310901002 ทุ่งสว่าง 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04310907006 ทุ่งสว่าง 2/12/2556วัดราษฎร์มหานิกายข่า ม.6 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
04311002003 ทุ่งสว่างแท่นพระ 1/8/25332472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
04310721003 ทุ่งสว่างวนาราม 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.7 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย
04310104002 ทุ่งสว่างศรี 31/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์
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04311112005 ทุ่งสว่างสระนอน 1/1/24872474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04310909007 ทุ่งสว่างสุขารมณ์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนตูม ม.7 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง
04312303007 ทุ่งสามัคคีธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายน้ำใส ม.1 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310114003 ทุ่งสาริกาใหญ่ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311303003 เทพกุญชร 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์
04312201001 เทพทราวาส 8/11/25262483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง
04310106010 เทพนรสิงห์ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกตาสิงห์ ม.13 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310909005 เทพนิมิต 22/8/25572474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง
04311002005 เทพนิมิตร 8/4/25464/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองตราด ม.5 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
04311305001 เทพประดิษฐ์ 1/1/24702425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04311905001 เทพประดิษฐ์ 8/8/25562430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04311401003 เทพประดิษฐ์ 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวางทอง ม.3 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์
04310603007 เทพพยัคฆ์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเทพพยัคฆ์ ม.18 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04311204002 เทพพัฒนา 14/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
04310909003 เทพรังสรรค์ 1/1/24712458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง
04311303006 เทพอำนวย 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์
04311001008 เทียมโพธิ์ชัย 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.5 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
04310504005 แท่นทัพไทย 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายแท่นทัพไทย ม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04310418002 แท่นบัลลังก์ 1/1/251722/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง
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04311407005 ไทยจานสามัคคี 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายไทยจาน ม.3 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์
04310102008 ไทยเจริญ 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311202003 ไทยเจริญ 23/4/252928/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
04311205002 ไทยเจริญ 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตไทยเจริญ ม.4 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
04311403006 ไทยสามัคคี 14/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายไทยสามัคคี ม.1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
04310104005 ธงไชยสว่างอรุณ 26/8/25002421วัดราษฎร์มหานิกายตะโกราย ม.4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310306001 ธรรมถาวร 1/1/25432450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง
04310102002 ธรรมธีราราม 1/2/25334/7/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311305004 ธรรมประดิษฐ์ 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04310202002 ธรรมประสิทธิ์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04310907003 ธรรมประสิทธิ์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
04310902003 ธรรมรังษี 1/1/25162457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง
04310504004 ธรรมสัมฤทธิ์ 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนขี้เหล็ก ม.7 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่
04311303004 ธาตุ 19/5/25472471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์
04311001009 ธีรธรรมาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายผักกาดหญ้า ม.4 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
04310601006 น้อยลำคลอง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายน้อยลำคลอง ม.9 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
04310507005 น้อยหนองหมู 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้อยหนองหัวหมู ม.8 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่
04310604003 น้อยหนองหว้า 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายน้อยหนองหว้า ม.8 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
04311302002 นันทวัน 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
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04311303005 นาแค 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์
04310503003 นาจาน 29/2/255530/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่
04311803004 นาฝายสามัคคี 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาฝาย ม.11 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ
04311405002 นายาว 12/6/254612/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์
04311109002 นาลาวลาดอำนวย (นาลาววนาราม) 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก
04310205003 นาหลวง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310425002 นาใหม่ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาใหม่ ม.10 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง
04310403004 น้ำไหล 1/1/25122450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง
04310414003 นิคมเขต 1/1/25262520วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง
04312304004 นิคมเขต 1/1/25009/3/2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310207005 นิโรธวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทร ม.8 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง
04310207006 นิโรธวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทร ม.8 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง
04311109003 โนนกลาง 21/12/253519/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก
04311109007 โนนเขวา 15/1/255720/12/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง
04311402005 โนนงิ้ว 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.7 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04310802004 โนนเจริญ 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04312001001 โนนดินแดงใต้ 20/9/255020/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนดินแดง ม.8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
04312001007 โนนดินแดงเหนือ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนดินแดง ม.1 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
04310305003 โนนแดง 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
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04311006005 โนนแดง 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ
04311404005 โนนแดง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.5 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์
04311013006 โนนตะครอง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนตะครอง ม.5 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
04310506003 โนนทอง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.3 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่
04310505003 โนนพะไล 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนพะไล ม.5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่
04310610004 โนนเพชร 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนเพชร ม.8 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย
04311112003 โนนมะงา 1/1/24822472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04310204004 โนนเมือง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310306004 โนนเมืองไผ่ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเมืองไผ่ ม.2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง
04310204005 โนนยานาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04311405003 โนนศรีคูณ 7/2/253223/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์
04311105003 โนนศรีสำราญบ้านอาเกียน 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายอาเกียน ม.8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก
04310113006 โนนศิลา 22/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลา ม.5 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310910004 โนนสมบูรณ์ 16/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
04311112009 โนนสมบูรณ์ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.5 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04310509002 โนนสมบูรณ์ 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.5 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่
04312101006 โนนสวรรค์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310501007 โนนสวรรค์ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายประชาพัฒนา ม.8 ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่
04312101005 โนนสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
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04311012002 โนนสำราญ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
04311402002 โนนสำราญ 23/6/25536/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04311703002 โนนสุวรรณ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสุวรรณ ม.1 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ
04310114006 โนนสูง 11/11/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311103001 โนนสูงทุ่งสว่าง 13/3/25282476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
04311404003 โนนสูงน้อย 16/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์
04310907001 บรมคงคา 1/1/24522354วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
04310903002 บวร 1/1/24722450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง
04310906006 บวรรังษี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง
04310114005 บัลลังก์น้อย 22/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310114002 บัลลังค์ใหญ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310117002 บัวชุม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04312302004 บัวตะเคียน 11/4/254810/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตบัวตะเคียน ม.10 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310304002 บัวถนน 25/12/252530/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
04310706005 บัวทรายทอง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบัว ม.16 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย
04310204003 บัวทอง 1/3/25312482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310804001 บ้านกรวด 1/1/24452441วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
04311404002 บ้านกระเบื้อง 14/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์
04312103001 บ้านกระหาด 1/1/25282483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
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04311103004 บ้านกอก 23/1/25422479วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.4 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
04310713001 บ้านกะโดน 12/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย
04310708004 บ้านเก็ม 24/2/255817/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
04310903004 บ้านข่อย 31/10/2541วัดราษฎร์มหานิกายข่อย ม.5 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง
04311403004 บ้านขาม 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.6 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
04310502005 บ้านขามน้อย 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.10 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่
04310707002 บ้านเขว้า 1/1/24822400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย
04311008007 บ้านค้อ 24/6/25418/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
04310710001 บ้านโคกกลาง 1/1/252525/12/2437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย
04310719003 บ้านโคกตูม วัดราษฎร์มหานิกายโคกตูม ม.10 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย
04310719004 บ้านโคกรัง วัดราษฎร์มหานิกายโคกรัง ม.3 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย
04312203003 บ้านงิ้ว 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายงิ้ว ม.8 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง
04310303002 บ้านจอม 1/1/24982475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
04311106002 บ้านจะหลวย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
04311501001 บ้านจันดุม 1/1/24982475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04310202006 บ้านโจด 12/6/254015/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายโจด ม.5 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04310902005 บ้านชาด 2/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง
04311110001 บ้านชุมแสง 1/1/24972457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
04310302005 บ้านแซว 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายแซว ม.6 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
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04310910006 บ้านดอน 25/2/255730/10/2541วัดราษฎร์มหานิกายดอน ม.6 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
04311302007 บ้านดอนกลาง 9/8/255325/6/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04311704004 บ้านดอนสมบูรณ์ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนสมบูรณ์ ม.1 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ
04312101008 บ้านด่าน 7/5/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310809005 บ้านตรุง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตรุง ม.6 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
04310125001 บ้านตลาดควาย 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายตลาดควาย ม.1 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04312303002 บ้านตะโก 1/1/249216/3/2460วัดราษฎร์มหานิกายตะโก ม.12 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310301008 บ้านตะเคียน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียน ม.8 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
04312102003 บ้านตะโคง 1/1/24772472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310304006 บ้านตะแบก 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายตะแบก ม.2 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
04311110002 บ้านตามา 22/9/25462416วัดราษฎร์มหานิกายตามา ม.1 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
04311602002 บ้านตาเสา 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช
04310311003 บ้านตาฮ้อ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายตาฮ้อ ม.5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง
04310303007 บ้านติม 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายติม ม.11 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
04311602003 บ้านถนน-กระสัง 1/1/253523/5/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช
04310401010 บ้านทุ่ง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.5 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04310703001 บ้านไทร 1/1/24502411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย
04310710002 บ้านไทรโยง 1/1/24972472วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย
04312304001 บ้านน้อย 12/2/254522/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.2 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
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04311112007 บ้านโนนค้อ 14/2/25372476วัดราษฎร์มหานิกายโนนค้อ ม.8 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04310206006 บ้านโนนเจริญ 16/10/252929/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04310205010 บ้านโนนมาลัย 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310104001 บ้านบัว 7/2/25322482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310714004 บ้านบาตร 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบาตร ม.10 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
04311111004 บ้านบิง 6/11/25398/3/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตบิง ม.2 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก
04310807003 บ้านบึงเก่า 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายบึงเก่า ม.2 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310708003 บ้านประทัดบุ 9/7/25457/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายประทัดบุ ม.1 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
04310804005 บ้านปราสาท 1/1/24822430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
04311501005 บ้านปลัด 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายปลัด ม.1 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04310310006 บ้านปลาย 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตปลาย ม.4 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง
04310120002 บ้านพระครูน้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายพระครูน้อย ม.1 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310106005 บ้านพลวง 3/10/254327/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311501003 บ้านแพงพวย 12/6/254021/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04311402006 บ้านโพธิ์เงิน 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เงิน ม.6 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04310118002 บ้านเมืองดู่ 14/12/25382482วัดราษฎร์มหานิกายเมืองดู่ ม.8 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310603001 บ้านยาง 25/9/253327/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04310705002 บ้านยาง 1/1/24692430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย
04311104006 บ้านยางโลน 19/3/25502478วัดราษฎร์มหานิกายยางโลนเหนือ ม.16 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
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04311002006 บ้านเย้ยม่วง 10/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายเย้ยม่วง ม.7 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
04310119001 บ้านรุณ 9/8/25532475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310508002 บ้านไร่ไถ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายไร่ไถ ม.8 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04310713002 บ้านละลมพนู 7/3/254428/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย
04310305008 บ้านละลูน 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายละลูน ม.3 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
04310806002 บ้านละหานทรายใหม่ 26/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตละหานทรายใหม่ ม.3 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
04311402004 บ้านสวน 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสวน ม.13 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04310307003 บ้านสวายสอ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายสวายสอ ม.8 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง
04310303001 บ้านสองชั้น (โพธิ์สองชั้น) 1/1/24782470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
04310807002 บ้านสายตรี 5 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายสายตรี 5 ม.13 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310805007 บ้านสายโท 10 เหนือ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสายโท 10 เหนือ ม.6 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04310808005 บ้านสายโท 4-5 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายสายโท 4-5 ม.2 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
04311505001 บ้านสำโรง 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย
04310721001 บ้านสี่เหลี่ยม 27/1/25482475วัดราษฎร์มหานิกายสี่เหลี่ยม ม.4 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย
04310304003 บ้านสูงเนิน 14/6/253323/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
04310305004 บ้านเสม็ด 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายเสม็ด ม.7 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
04310303005 บ้านเสม็ด 16/12/255425/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเสม็ด ม.4 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
04310302004 บ้านแสลงพัน 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายแสลงพัน ม.2 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
04310403007 บ้านหนองกกโคกกระสัง 29/9/255823/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองกก-โคกกระสัง ม.9 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง



23หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด บุรีรัมย์

04311016001 บ้านหนองขวาง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองขวาง ม.7 ตำบลหนองโดน อำเภอลำปลายมาศ
04311007008 บ้านหนองขวาง 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองขวาง ม.9 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
04310401011 บ้านหนองไทร 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไทร ม.12 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04311404006 บ้านหนองม่วง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.8 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์
04310802005 บ้านหนองแวง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.6 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04312104012 บ้านหนองสระ 15/1/255719/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสระ ม.6 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
04311005005 บ้านหนองไฮ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.9 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
04310809003 บ้านหลัก 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหลัก ม.1 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
04311009008 บ้านห้วยมะไฟ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยมะไฟ ม.9 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04310305005 บ้านหว้า 6/4/254221/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหว้า ม.9 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
04310809004 บ้านหว้า 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหว้า ม.7 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
04312202003 บ้านหัวฝาย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง
04310807001 บึงเจริญ 22/6/253718/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายบึงเจริญ ม.1 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04311003006 บุก้านตง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายบุก้านตงพัฒนา ม.12 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
04311003001 บุขี้เหล็ก 1/1/25152464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
04311407001 บุ่งช้าง 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์
04311504003 บุญช่วย 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายบุญช่วย ม.3 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
04311004009 บุตาริดวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายบุตาริด ม.12 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
04311002002 บุตาวงษ์ 23/1/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
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04310408003 บุตาเวสน์ 10/9/255220/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบุตาเวสน์ ม.8 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
04311301003 บุบผาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
04311008005 บุพพาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
04310611003 บูรพาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองถนน ม.4 ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย
04310806005 เบญจศิลาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหินลาด ม.9 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
04310308003 ปทุมคงคา 1/1/24912482วัดราษฎร์มหานิกายปรือ ม.1 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
04310112003 ปทุมหนองยาง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311803001 ประคองราษฎร์ 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายประคอง ม.16 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ
04312202001 ประชาชาติดงพลอง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง
04312302003 ประชานิมิต 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310105003 ประชานิรมิต 9/1/254718/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310201010 ประชาบำรุง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโสกแต้ ม.5 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04311102001 ประชาบูรณะ 26/5/255115/11/2493วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04310311001 ประชาศรัทธาธรรม 16/10/25292520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง
04310714001 ประชาสมนึก 1/1/251510/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
04310805012 ประชาสรรค์ 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายประชาสรรค์ ม.5 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04310106006 ประชาสามัคคี 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.10 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310204007 ประดิษฐ์ศรีวราราม 8/8/25562483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310305001 ประทุมคงคา 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
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04311112004 ประทุมทอง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04311304005 ประทุมเมศ 23/2/25422472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
04311006006 ประสิทธาราม 18/4/255523/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
04311501009 ปราสาท 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายปราสาท ม.6 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04310304001 ปราสาททอง 26/6/252430/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง
04310804004 ปราสาททอง 6/1/255310/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายปราสาท ม.2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
04310706002 ปราสาทบูรพาราม 1/1/251612/11/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย
04311802002 ปราสาทวนาราม 1/1/251319/2/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ
04311601002 ปราสาทสูง 1/2/25332389วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช
04310122003 ปริงเปนเขตตาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองสมบูรณ์ ม.10 ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311106005 ปรือเกียน 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายปรือเกียน ม.8 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
04312102001 ปลัดปุ๊ก 1/1/24932436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน
04311204003 ปลื้มพัฒนา 9/7/254512/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายปลื้มพัฒนา ม.7 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
04312104006 ปอแดง 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายปอแดง ม.9 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
04310707001 ปังกู 16/2/25442385วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย
04311604003 ปัญญาโชติวนาราม 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายตะโก ม.1 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช
04310607001 ปากช่อง 16/2/254411/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04311008008 ป่าแก้วหนองแสง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
04310803010 ป่าขุนเขาพินิจ 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไม้งาม ม.10 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด
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04312003008 ป่าเขากระเจียว 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขากระเจียว ม.13 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04310103006 ป่าเขาน้อย 29/9/25412482วัดราษฎร์ธรรมยุตเขากระโดง ม.13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04312003007 ป่าเขาฝอยลม วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเสม็ด ม.3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04310607010 ป่าเขาลอย วัดราษฎร์มหานิกายหงอนไก่ ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04310607008 ป่าเขาลังกา 8/9/255431/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหว้า ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04310309004 ป่าครองธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายครองสุข ม.12 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง
04310201007 ป่าคูเมือง 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04310714003 ป่าโคกกระชาย 25/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกระชาย ม.7 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
04310805002 ป่าโคกกระชาย 10/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกระชาย ม.10 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04310710004 ป่าโคกกลาง 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลาง ม.1 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย
04311204007 ป่าโคกเขาพัฒนา 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกเขาพัฒนา ม.10 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
04310706003 ป่าโคกเครือ 11/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเครือ ม.14 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย
04311703005 ป่าโคกเจริญธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเจริญ ม.12 ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ
04311504005 ป่าโคกตะเคียน 16/12/25541/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกตะเคียน ม.7 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
04310801004 ป่าโคกเบงเหนือ 8/10/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเบงเหนือ ม.16 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
04310508004 ป่าโคกเพชร วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพชร ม.7 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04310809002 ป่าโคกสว่างสามัคคี 11/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสว่าง ม.8 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
04310601007 ป่าโคกสะอาด 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.5 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
04310714002 ป่าโคกเห็ด 10/5/255929/1/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเห็ด ม.4 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
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04310424003 ป่าจานโคกสมบูรณ์ 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตจาน ม.8 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
04311009012 ป่าชัยมงคล 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเมืองไผ่ ม.15 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04310112005 ป่าชุมทอง 28/1/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกก ม.6 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310202008 ป่าดงย่อ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงย่อ ม.3 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04311901009 ป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายแกใต้ ม.14 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310806006 ป่าถนนน้อย 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนน้อย ม.1 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
04310701010 ป่าทองนพคุณ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายถนนขาด ม.14 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04310204011 ป่าเทพนิมิตร 25/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตจังหัน ม.14 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310603004 ป่าเทพพยัคฆภูมิ 30/3/255819/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเทพพยัคฆ์ใต้ ม.22 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04310127003 ป่าไทรโยง วัดราษฎร์ธรรมยุตไทรโยง ม.3 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310702002 ป่าธรรมาวาส 12/6/254625/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบอน ม.5 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
04310601003 ปานใจนาม 4/3/252915/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
04311702004 ป่านามบุญวนาราม 29/9/255820/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหิน ม.8 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
04310802006 ป่าโนนเจริญ 7/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเจริญ ม.1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310206011 ป่าโนนเจริญ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.10 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04312204003 ป่าโนนดินแดง 12/11/255326/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนดินแดง ม.4 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง
04311110006 ป่าโนนสมบูรณ์ 8/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.11 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
04311701004 ป่าโนนสุวรรณ 21/1/255426/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสุวรรณ ม.1 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ
04310801002 ป่าบ้านกรวด 21/2/253920/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
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04311902005 ป่าบ้านดินแดง 29/9/25582478วัดราษฎร์ธรรมยุตดินแดง ม.10 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310901010 ป่าบ้านแดง 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตแดงน้อย ม.7 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04310112008 ป่าบ้านโบย 13/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโบย ม.6 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310801008 ป่าบ้านปันเราะ วัดราษฎร์ธรรมยุตปันเราะ ม.8 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
04311305008 ป่าบ้านเพ็ญ 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตเพ็ญ ม.7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04311202004 ป่าบูรพา 12/11/255324/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.9 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ
04311704001 ป่าประชามิตร 13/7/25363/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเฮียง ม.5 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ
04310206010 ป่าประชาสันติธรรม 13/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตปะคำสำโรง ม.4 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04310807007 ป่าประดู่ 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตสายตรี 6 ม.10 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04311501008 ป่าปลัดพัฒนา 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตปลัดพัฒนา ม.18 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04311801003 ป่าโพธิ์แก้ว 31/3/255215/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.2 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ
04310703003 ป่าไพบูลย์ 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายไพบูลย์ ม.5 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย
04310503008 ป่าภาวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่
04312204002 ป่ามัน 1/3/255914/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายป่ามัน ม.10 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง
04310114012 ป่ามาบสมอ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายมาบสมอ ม.5 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311101004 ป่ายางน้ำใส 2/3/255323/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตยางน้ำใส ม.7 ตำบลสตึก อำเภอสตึก
04310120005 ป่ารุ่งอรุณ วัดราษฎร์ธรรมยุตตราดตรวน ม.4 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310103003 ป่าเรไร 1/1/25162463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310401001 ป่าเรไร 1/1/22692210วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
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04310601004 ป่าละหานทราย 21/6/255626/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายละหานทราย ม.2 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
04310804006 ป่าลานหินตัด 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสายตรี  ๓ ม.10 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
04311001010 ป่าลำปลายมาศ 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลาง ม.1 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
04310207001 ป่าเลไลย์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง
04311602004 ป่าเลไลย์ 28/4/25232315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช
04311402008 ป่าศรีนาง 28/1/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ทอง ม.4 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04310201012 ป่าศรีอุดมธรรม 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตจิกใหญ่ ม.3 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04311701007 ป่าศิริสมบูรณ์ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายไร่สมบูรณ์ ม.10 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ
04311102007 ป่าสตึกพัฒนา 6/5/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคมสมบรูณ์ ม.17 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04311603002 ป่าสนวล 20/6/255518/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.7 ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช
04310611002 ป่าสมบูรณ์ธรรมาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสมจิต ม.5 ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย
04311905007 ป่าส้มป่อย 9/9/255930/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตส้มป่อย ม.6 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04311803009 ป่าส้มป่อย 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตส้มป่อย ม.7 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ
04311401006 ป่าสระขวัญ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายสระขวัญ ม.4 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์
04310715005 ป่าสวนอัมพร 21/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตสี่เหลี่ยม ม.2 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย
04312003004 ป่าสหกรณ์ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าไม้สหกรณ์ ม.7 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04310504002 ป่าสามัคคีธรรม 22/1/255011/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายป่าสามัคคี ม.4 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่
04310503009 ป่าสามัคคีธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนจันทา ม.17 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่
04311110009 ป่าสำโรงธรรมสามัคคี 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตสว่างพัฒนา ม.14 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
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04310303009 ป่าสุขสมบูรณ์ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายสุขสมบูรณ์ ม.2 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
04311101007 ป่าหนองเกาะพัฒนา 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเกาะพัฒนา ม.14 ตำบลสตึก อำเภอสตึก
04311205006 ป่าหนองขนุนโนนทอง 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองขนุน ม.2 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
04310205013 ป่าหนองขาย่าง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.13 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310303006 ป่าหนองแคร่ 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตอโณทัย ม.16 ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
04310808009 ป่าหนองดุม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสายโท ๕ เหนือ ม.2 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
04310201011 ป่าหนองติ้ว 29/9/255830/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองติ้ว ม.7 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04310604008 ป่าหนองปรือ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหม่ ม.3 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
04312104007 ป่าหนองภูเวียง 19/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตปอหู ม.2 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
04310508008 ป่าหนองสะแบง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแบง ม.6 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04310713005 ป่าหนองแสง 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแสง ม.5 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย
04310415003 ป่าหนองหญ้าวัว 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าวัว ม.7 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
04312202004 ป่าหนาม 27/5/25582483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง
04310301003 ป่าอุดมธรรม 8/8/253227/10/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตอุดมธรรม ม.19 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
04310510004 ป่าอุดมธรรม 13/7/255924/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.8 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่
04311012003 ปิดทอง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
04311305009 เปรมสิริ 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหินตั้ง ม.10 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04310607007 ผไทรวมพล 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายผไทรวมพล ม.11 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04310204008 ผักกาดหญ้า 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
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04310307004 ไผ่ก้านเหลือง 27/1/254813/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ก้านเหลือง ม.4 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง
04311701003 ไผ่งาม 22/8/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายไผ่งาม ม.12 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ
04311701008 ไผ่ทองสุทธาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ทอง ม.14 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ
04310117003 ไผ่น้อย 23/6/255326/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310307006 ไผ่ลวกสุทธาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ลวก ม.10 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง
04311114002 พงแขม 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก
04311114003 พงสวรรค์ 1/1/254327/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก
04311302005 พนมวัน 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04310108007 พรสว่าง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310204001 พรสำราญ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310418004 พรหมนิมิต 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายเสลาโสรง ม.6 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง
04310103009 พรหมประสิทธิกาวาส 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหัววัว ม.4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310305006 พรหมรัตนาราม 23/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายมะระ ม.12 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
04311401001 พระธาตุมงคลวนาราม 1/1/250819/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์
04311007009 พระธาตุหนองพลวง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองพลวง ม.10 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
04310103005 พระพุทธบาทเขากระโดง 20/5/25272521วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311905005 พลรังษี 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04311902002 พลสุวรรณ 5/1/25522438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04311504001 พลับพลา 2/10/25322478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
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04311103003 พลาญชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
04310113005 พะไลราษฏร์บำรุง 29/10/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311007007 พัฒนวนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.3 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
04310707007 พาชีวนาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายพาชี ม.7 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย
04310713004 พินทอง 22/1/255017/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายพินทอง ม.13 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย
04310705010 พุทธศรีศรัทธาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทร ม.7 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย
04310105011 พุทธสมพร 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.4 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310901007 พุทไธสง 8/11/252626/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04312301012 พูนสุข 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายพูนสุข ม.6 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310401006 แพงพวย 1/1/24562315วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04310413003 โพธาราม 27/12/25262254วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง
04310701002 โพธิ์ 2/7/25512330วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04310903001 โพธิ์ 10/10/25232410วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านจาน อำเภอพุทไธสง
04310416002 โพธิ์คงคา 1/1/25172411วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
04311106001 โพธิ์งาม 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
04311304006 โพธิ์ชัย 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
04310202007 โพธิ์ชัยศิริราษฎร์ 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพธิ์ ม.10 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04310601001 โพธิ์ทรายทอง 18/2/25242410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย
04310112001 โพธิ์ทอง 30/12/25182420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
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04310108001 โพธิ์ทอง 1/1/24952451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310106001 โพธิ์ทอง 9/1/25472425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04312203001 โพธิ์ทอง 29/9/25582465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง
04310906007 โพธิ์ทอง วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.9 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง
04310112002 โพธิ์ทองพระครู 1/1/24602440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310127002 โพธิ์ไทร 12/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทร ม.8 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310102015 โพธิธรรมคุณาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรีสุข ม.11 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311010004 โพธิ์ย่อย 8/8/25562301วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ
04311201001 โพธิ์ย้อย 1/1/25262391วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ
04311103007 โพธิ์ศรีตรีวนาราม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายคุ้มบ้านต่ำ ม.3 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
04311009006 โพธิ์ศรีทอง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04310203001 โพธิ์ศรีธาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง
04311402003 โพธิ์สามัคคี 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์พัฒนา ม.11 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04310901008 โพนทอง 30/12/252417/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04311901004 ไพรงาม 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310713003 ไพศาลพัฒนา 4/6/254314/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตไพศาล ม.1 ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย
04312003009 ภูฐานเจ้าป่า 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าไม้สหกรณ์ ม.11 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04311303010 มงคลนิมิต วัดราษฎร์มหานิกายหญ้าคา ม.9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์
04311008001 มงคลนิมิตร 1/1/24992465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
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04311204006 มงคลพัฒนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกเขาหญ้าคา ม.6 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
04310902002 มณีจันทร์ 1/1/24742456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง
04310112004 ม่วงใต้ 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.5 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311603001 มะขาม 26/4/2542วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.5 ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช
04311501006 มะขามเจรอะ 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายมะขามเจรอะ ม.7 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04310108003 มะค่า 20/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310405002 มะค่ากระสัง 8/11/252622/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง
04310118001 เมืองฝาง 17/1/25342474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311406003 เมืองฝ้าย 1/1/254328/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์
04310502003 เมืองแฝก 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเมืองแฝก ม.4 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่
04311009001 เมืองแฝก 1/1/25272476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04311603003 เมืองโพธิ์ 1/1/25112482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาเสา อำเภอห้วยราช
04311803002 เมืองยาง 16/10/25282477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ
04310302003 ยาง (ยางหินโคน) 2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
04311112006 ยางตาสาด 14/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04312201006 ยางทะเล 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายยางทะเล ม.2 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง
04312203005 ยางน้อย 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายยางน้อย ม.2 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง
04310502001 เย้ยปราสาท 6/4/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่
04312204007 โยยตาแบง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายตะแบง ม.2 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง
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04310401005 ร่องมันเทศ 1/1/25176/12/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04310308005 ระกามังคลาราม 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายระกา ม.7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
04310310005 ระกาเสม็ด 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายระกาเสม็ด ม.6 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง
04311803003 ระนามพลวง 2/6/25324/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ
04312101011 ระหาน 13/7/255229/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตระหาน ม.18 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310719005 ราษฎร์นิยม 15/1/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์นิยม ม.5 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย
04310607003 ราษฎร์รักแดน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์รักแดน ม.9 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04312201005 ราษฎร์สามัคคี 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.5 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง
04311405001 ราษฏร์เจริญ 14/2/25372484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์
04310901001 ราษฏร์บำรุง 27/8/25262422วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04310403006 ราษฏร์ประดิษฐ์ 23/6/252029/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง
04311601003 ราษฏร์รังสรรค์ 1/1/251921/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช
04311304004 ฤาษีสถิต 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
04311805001 ละลวด 30/12/25292400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลละลวด อำเภอชำนิ
04310705001 ละเวี้ย 1/1/23202306วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย
04310806004 ละหานทรายเก่า 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายละหานทรายเก่า ม.2 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
04310302001 ลำดวน 1/1/25162435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
04310706004 ลำดวนวนาราม 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายลำดวน ม.2 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย
04311012001 ลุงม่วง 8/4/25462469วัดราษฎร์มหานิกายลุงม่วง ม.1 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
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04310117005 ลุมปุ๊ก 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายลุมปุ๊ก ม.1 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310403011 เลียบ 13/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายจอมปราสาท ม.17 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง
04310902004 วงษ์วารี 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง
04311903002 วนาสันต์ 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310910002 วรดิษฐ์ 31/3/25522440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
04310203003 วังปลัด 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง
04311104009 วังมัจฉา 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาแดกน้อย ม.13 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
04312204001 วารีมุขาราม 27/5/255810/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.4 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง
04310503002 เวฬุนคราราม 25/8/254126/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่
04311403005 เวฬุวนาราม 29/5/255018/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวลอง ม.3 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
04310417005 เวฬุวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายลุงไผ่ ม.3 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง
04311005003 เวฬุวัน 1/1/24732461วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
04310417001 ศรัทธาชุมพล 12/2/25452415วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง
04310424001 ศรัทธาประชาบูรณะ 25/3/25542/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายก้านเหลือง ม.7 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
04311101006 ศรัทธาวนาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.3 ตำบลสตึก อำเภอสตึก
04311404004 ศรีเจริญคุณ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองชัยศรี ม.1 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์
04310707005 ศรีตะครอง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายศรีตะครอง ม.12 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย
04310607005 ศรีทายาท 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายศรีทายาท ม.8 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04310311002 ศรีภูมิวนาราม 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง
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04311404008 ศรีภูมิวนาราม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายศรีภูมิ ม.3 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์
04310408002 ศรีรัตนาราม 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายระนามพลวง ม.15 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
04310202004 ศรีลาวรรณ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04311305006 ศรีสง่า 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
04311403007 ศรีสง่าวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายศรีสง่า ม.4 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
04311502003 ศรีสมบูรณ์ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายศรีสมบูรณ์ ม.6 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย
04311003003 ศรีสวัสดิ์ 16/5/25402475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
04310102016 ศรีสว่าง 21/12/253531/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310206014 ศรีสว่างมงคล 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.3 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04310114001 ศรีสำโรง 2/11/25302470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310809007 ศรีสุข 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายศรีสุข ม.5 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
04311104003 ศรีสุทธาราม 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายเมืองแก ม.1 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
04311901001 ศรีสุธรรม 15/1/25242435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04311901002 ศรีสุนทร 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310103004 ศาลาลอย 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311111001 ศาลาลอย 1/1/24892471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก
04311302003 ศิริชัย 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04312104002 ศิริมงคล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
04310909006 ศิริมงคล 9/9/25592477วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง
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04311304002 ศิริมงคล 1/1/25252459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
04311501004 ศิริมงคล 22/10/25432479วัดราษฎร์มหานิกายตะแบก ม.3 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04311102003 ศิริมงคล(โคกก่อง) 1/1/25202479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04311110003 ศิริมงคลเสม็ด 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
04311008012 ศิริมังคลาราม 8/8/25562482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหวายพัฒนา ม.15 ตำบลโคกสะอาด

อำเภอลำปลายมาศ
04312304005 ศิริสุขาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.5 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310414005 ศิลาชัย 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกหลักหิน ม.8 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง
04310603011 ศิลาทอง 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายศิลาทอง ม.21 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04310205009 ศิลาเรือง 7/11/252218/8/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310205005 โศกนาก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04311002004 สง่าท่าชลนที 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ ม.6 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
04311605001 สนวนนอก 26/7/25472440วัดราษฎร์มหานิกายสนวน ม.2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
04310106002 สนวนใน 1/1/24322432วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311114001 สนามชัย 3/2/254618/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลสนามชัย อำเภอสตึก
04311904001 สมณาวาส 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04312002001 ส้มป่อย 27/5/255818/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายส้มป่อย ม.2 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง
04311301001 สมศรี 1/1/24462417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
04311102010 สระกอไทร 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตสระกอไทร ม.5 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
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04310205007 สระกุญชร 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04311110005 สระกุด 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายสระกุด ม.7 ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
04310906001 สระแก 21/12/25352420วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง
04310809001 สระแก้ว 17/1/254117/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด
04312104011 สระแก้วศิริวนาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายปอหู ม.2 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
04311404007 สระขมิ้น 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสระขมิ้น ม.7 ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์
04310503001 สระขาม 18/3/253023/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่
04311008006 สระขี้ตุ่น 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
04310507003 สระขุด 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.21 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่
04311905003 สระจันทร์ 1/1/24702442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310508009 สระตะเคียน 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสระตะเคียน ม.7 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04311302012 สระทอง 2450วัดราษฎร์มหานิกายโนนตะคร้อ ม.12 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04311407006 สระทอง 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสระทอง ม.1 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์
04310204006 สระบัว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310907002 สระบัว 1/1/24202411วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง
04312203004 สระบัว 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสระบัว ม.2 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง
04311009011 สระบัวทอง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสระบัวทอง ม.13 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04310601009 สระโบราณสามัคคี 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโรงเลื่อย-โคกจำปี ม.6 ตำบลละหานทราย

อำเภอละหานทราย
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04311902001 สระประทุม 1/1/24652405วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04312102002 สระมณีรัชชวาล 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
04311402001 สระมะค่า 1/1/25132483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04311006003 สระแร่ 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ
04310510005 สระสะแก 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายสระสะแก ม.4 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่
04311010006 สระสี่เหลี่ยม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายสระสี่เหลี่ยม ม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ
04312303005 สระสี่เหลี่ยม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายสระสี่เหลี่ยม ม.13 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง
04311001004 สวนแตง(รายณะสุข) 2/7/255124/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายสวนแตง ม.2 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
04310807006 สวนยาง 14/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตสายตรี  4  เหนือ ม.3 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04311001003 สวนใหญ่ 4/6/254317/1/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
04310301004 สวนใหม่ 30/9/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนใหม่ ม.3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
04310126001 สวัสดี 23/1/254227/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04312203002 สว่างแคนทะเล 20/6/25552483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง
04311013005 สว่างนที 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
04312101009 สว่างนาฝาย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04311005004 สว่างบุโพธิ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
04310117006 สว่างบูรพา 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายตะแบก ม.10 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310206001 สว่างบูรพาราม 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04311702001 สว่างโพธิ์ทองวราราม 3/11/255729/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ
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04310102001 สว่างอารมณ์ 1/1/24672446วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310203004 สว่างอารมณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง
04311104002 สว่างอารมณ์ 1/1/25122472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
04311905004 สว่างอารมณ์ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04312104008 สว่างอารมณ์ 20/9/25502437วัดราษฎร์มหานิกายหนองแต้ ม.3 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน
04311008004 สว่างอารมย์ 5/6/25522476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
04311105001 สวายตางวน 1/1/25192236วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก
04310105004 สวายสอ 24/10/252126/1/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310413002 สวายสอ 27/1/25482522วัดราษฎร์มหานิกายสวายสอ ม.9 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง
04310206003 สวายสอ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04310708001 สหมิตรนฤมาน 31/3/25527/1/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
04310415002 สหมิตรรังสรรค์ 1/1/251019/9/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง
04310403003 สองพี่น้อง 17/1/253420/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง
04312101016 สองห้อง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสองห้อง ม.9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310103002 สะแกซำ 1/1/25132454วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310105001 สะแกโพรง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310403001 สะเดา 1/1/24302419วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง
04311504002 สะเดา 15/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย
04310509003 สะเดาหวาน 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายสะเดาหวาน ม.4 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่
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04310207004 สักทองหนองไทร 3/11/25576/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไทร ม.10 ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง
04310417002 สันติธรรมาวาส 13/1/253829/10/2519วัดราษฎร์มหานิกายโคกแร่ ม.2 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง
04310604004 สันติสุข 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.10 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
04310206002 สามัคคี 23/8/25452482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04310510002 สามัคคีจิตตอัมพวัน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบุ ม.3 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่
04311302006 สามัคคีชัย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04310508003 สามัคคีธรรมโพธิ์ชัย 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแบง ม.6 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04310401007 สามัคคีราษฏร์บำรุง 24/10/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04310507002 สามัคคีศรัทธาธรรม 23/6/252030/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่
04310803006 สายตรี  16 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายสายตรี  16 ม.8 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด
04310804002 สายตรี 2 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายสายตรี 2 ม.11 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด
04310807010 สายตรี ๔ เหนือ 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายสายตรี ๔ เหนือ ม.6 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310807004 สายตรี 6 8/4/254611/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายสายตรี 6 ม.8 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310803005 สายตรี 9 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายสายตรี 9 ม.6 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด
04310805001 สายตะกู 30/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04310808003 สายโท 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายสายโท 3 ม.1 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
04310805005 สายโท  11 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายสายโท 11 ม.12 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04310808004 สายโท 5 ใต้ 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายสายโท 5 ใต้ ม.3 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
04310808001 สายโท 6 เหนือ 7/2/253215/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
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04310808002 สายโท 8 เหนือ 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายสายโท 8 เหนือ ม.8 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
04310808011 สายโท ๘ กลาง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายสายโท ๘ กลาง ม.12 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
04310808010 สายโท ๘ ใต้ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสายโท ๘ ใต้ ม.9 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด
04310805013 สายโท10ใต้ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสายโท10ใต้ ม.2 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04310805004 สายโทใต้ 31/10/254822/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสายโท 12 ใต้ ม.7 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04310721002 สารภี 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสารภี ม.6 ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย
04311010003 สาลวัน 25/2/255717/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ
04310205004 สาวเอ้ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310113011 สำราญราษฏร์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.16 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310113003 สำโรง 20/5/25482484วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310204009 สำโรง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310604002 สำโรง 4/3/25292460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย
04311115003 สำโรงพัฒนา 29/9/255820/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายสำโรงพัฒนา ม.4 ตำบลกระสัง อำเภอสตึก
04311011011 สำโรงราษฎร์สามัคคี 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสำโรงเก่า ม.2 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
04311802008 สำโรงสามัคคีธรรม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.5 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ
04310414002 สิงห์วงศ์ 1/1/252222/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง
04311904002 สินทราราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310105006 สิมสมนาม 19/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.3 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311011004 สีชวา 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสีชวา ม.3 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ
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04312301003 สี่เหลี่ยม 1/1/252215/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04311111002 สุกาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก
04312305002 สุขสำราญ 1/1/251725/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04311205001 สุขสำราญ 22/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
04310906005 สุคันธวารี 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง
04311903003 สุคันธารมย์ 1/1/24772464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04311102002 สุจิตต์ธัมมาราม 1/1/25132501วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04310205006 สุทธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310203002 สุพลศรัทธาราม 31/10/25482470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง
04311101003 สุพัฒนาราม 6/1/25533/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองเกาะ ม.8 ตำบลสตึก อำเภอสตึก
04311001002 สุภโสภณ 1/1/24872471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ
04310802001 สุภัทบูรพาราม 22/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.1 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04312303001 สุรินทรารมณ์ 1/1/25282485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310906003 สุวรรณาราม 1/1/24592452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง
04310406001 สุวรรณาราม 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายลิ่มทอง ม.4 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง
04311109006 เสถียรธรรมาราม วัดราษฎร์มหานิกายกุดน้ำขุ่น ม.7 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก
04311503002 เสม็ดกันตาราม 29/6/255918/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเสม็ด-โคกเต็ง ม.2 ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย
04310405003 เสลา 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายเสลา ม.7 ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง
04310506001 เสือชะเง้อ 9/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตเสือชะเง้อ ม.5 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่
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04310202003 แสงจันทร์วนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04310702001 แสลงโทน 9/1/25472360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
04311003002 แสลงพัน 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
04311302009 โสกดินแดง 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายโสกดินแดง ม.8 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04310803004 โสภณวนาราม 11/2/255222/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้งาม ม.10 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด
04312202002 โสภณวนารามปอแดง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง
04310902001 หงษ์ 1/1/23602270วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง
04310607009 หงอนไก่ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหงอนไก่ ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04311115002 หญ้าคา 30/8/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตหญ้าคา ม.6 ตำบลกระสัง อำเภอสตึก
04311405004 หนองกก 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองกก ม.9 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์
04312002003 หนองกก 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองกก ม.1 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง
04310426002 หนองกง 27/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง
04310427001 หนองกง 25/3/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกง ม.1 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
04310416001 หนองกง 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
04311006001 หนองกระทิง 1/1/24802469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ
04311010001 หนองกระทุ่ม 23/1/25422476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ
04310206013 หนองกระทุ่ม 30/3/255828/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.3 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04310414004 หนองกราด 24/6/25394/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง
04311401007 หนองกราด 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองกราด ม.5 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์
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04310610005 หนองกราด 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองกราด ม.6 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย
04310508005 หนองกราด 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองกราด ม.5 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04311104005 หนองกรูด 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองกรูด ม.10 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
04311105002 หนองกับ 29/2/25552479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก
04310501001 หนองกี่ 1/1/25212520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่
04311009007 หนองเก้าข่า 22/10/25432481วัดราษฎร์มหานิกายหนองเก้าข่า ม.3 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04311101002 หนองเกาะแก้ว 5/1/25522533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลสตึก อำเภอสตึก
04310204010 หนองขวาง 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองขวาง ม.1 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310204014 หนองขวางน้อย 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองขวางน้อย ม.17 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310310001 หนองขอน 1/3/253130/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง
04311009002 หนองขุนปราบ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04310202009 หนองขุนพรม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองขุนพรม ม.17 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04310418005 หนองขุนอัด 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองขุนอัด ม.8 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง
04310301002 หนองแขม 2/10/253216/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
04311009004 หนองครก 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04310201004 หนองคูบอน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04311002007 หนองคูวนาราม 10/5/255924/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.2 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
04311407002 หนองโคลน 28/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์
04310401009 หนองงิ้ว-หนองไทร 23/8/254525/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองงิ้ว-หนองไทร ม.12 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
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04311302010 หนองจาน 22/1/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.10 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04310910005 หนองจิก 23/9/253914/11/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองจิก ม.1 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
04311010002 หนองจิก 1/1/24732450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ
04311104007 หนองดวนโนนกลาง 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองดวน ม.7 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
04310206005 หนองดุม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04311104008 หนองดุม 19/3/255024/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองดุม ม.3 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
04311007003 หนองโดนน้อย 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดนน้อย ม.8 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
04311111003 หนองตราด 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก
04310120003 หนองตราดน้อย 16/5/25405/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองตราดน้อย ม.10 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311205003 หนองต้อ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองต้อ ม.9 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
04310715002 หนองตะโก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะโก ม.7 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย
04310719001 หนองตะขบ 2/5/254522/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะขบ ม.8 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย
04310610003 หนองตะครอง 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะครอง ม.3 ตำบลหนองตะครอง

อำเภอละหานทราย
04310611001 หนองตะครองน้อย 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะครองน้อย ม.8 ตำบลโคกว่าน

อำเภอละหานทราย
04310801007 หนองตะเคียน 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน ม.12 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด
04310114008 หนองตาด 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาด ม.1 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310206008 หนองตาด 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาด ม.9 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
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04310206004 หนองตาด 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
04311010005 หนองตาด 17/1/254125/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ
04311014004 หนองตาดกง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาดกง ม.7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ
04310502002 หนองตาดำ 28/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่
04311015001 หนองตาบุญ 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาบุญ ม.5 ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ
04311112008 หนองตาเพ็ง 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเพ็ง ม.4 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04311403002 หนองตาเรียม 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเรียม ม.5 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
04311012004 หนองตาเรือง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
04310418003 หนองตาสี 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาสี ม.4 ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง
04310305009 หนองเต็งน้อย 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต็งน้อย ม.8 ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง
04311405006 หนองเต่า 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.7 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์
04310416003 หนองทะยิง 24/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองทะยิง ม.10 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
04310117001 หนองทะลอก 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310414001 หนองไทร 1/1/25102474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง
04311004006 หนองไทร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทร ม.8 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
04311104001 หนองนกเกรียน 7/11/25542462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
04310508006 หนองนกเขา 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขา ม.3 ตำบลท่าโพธิ์ชัย อำเภอหนองกี่
04310705006 หนองนาสามัคคี 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองนา ม.9 ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย
04310707004 หนองน้ำขุ่น 30/12/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย
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04311106004 หนองน้ำขุ่น 16/10/25282474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
04311203002 หนองน้ำขุ่น 4/3/252928/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ
04310901009 หนองบก 4/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง
04310126002 หนองบอน 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.10 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311004003 หนองบัว 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
04310408005 หนองบัว 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.11 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
04311014003 หนองบัวโคก 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ
04311101001 หนองบัวเจ้าป่า 1/1/24912450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสตึก อำเภอสตึก
04310119002 หนองบัวทอง 1/1/25102480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310406005 หนองโบสถ์ 1/1/24952415วัดราษฎร์มหานิกายหนองโบสถ์ ม.13 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง
04310106003 หนองปรือ 1/1/24472432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310807005 หนองปรือ 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.5 ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310603010 หนองปรือพวงสำราญ 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปรือพวงสำราญ ม.7 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04311802001 หนองปล่อง 1/1/25102482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปล่อง อำเภอชำนิ
04311006004 หนองปลาไหล 30/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ
04311115001 หนองปุน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกระสัง อำเภอสตึก
04310102012 หนองแปป 25/9/253320/12/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311006002 หนองผะองค์ 27/12/25452482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ
04311003009 หนองผักโพด 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักโพด ม.4 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
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04310205011 หนองไผ่ 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310503007 หนองไผ่ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ล้อม ม.14 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่
04310102007 หนองไผ่น้อย 16/10/252927/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311903004 หนองไผ่น้อย 2/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310302002 หนองพลวง 29/4/25352458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
04310403005 หนองพลวง 14/2/25372520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง
04311805002 หนองพะอง 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองพะอง ม.2 ตำบลละลวด อำเภอชำนิ
04310119003 หนองเพ็ชร 8/11/253622/4/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310102006 หนองโพรง 1/8/253322/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพรง ม.18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310413005 หนองโพรง 24/2/255830/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพรง ม.6 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง
04311007005 หนองฟักทองสามัคคี 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองฟักทอง ม.4 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ
04310603005 หนองมดแดง 31/3/25521/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองมดแดง ม.16 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04310102010 หนองม่วง 14/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310427004 หนองม่วง 13/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองม่วง ม.3 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
04310701008 หนองม่วง 22/6/253720/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองม่วง ม.10 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย
04310703002 หนองม่วง 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.12 ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย
04311010007 หนองม่วงใหญ่ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.11 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ
04310114010 หนองมะเกลือ 22/8/255718/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเกลือ ม.17 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310105002 หนองมะเขือ 27/10/25382481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
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04310112009 หนองมะค่าแต้ วัดราษฎร์มหานิกายมะค่าแต้ ม.9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311011005 หนองมะค่าใหม่ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะค่าใหม่ ม.17 ตำบลผไทรินทร์

อำเภอลำปลายมาศ
04311002001 หนองมันปลา 1/1/24392404วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ
04311106003 หนองแม่มด 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก
04310803003 หนองไม้งาม 8/8/255627/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด
04310803002 หนองไม้งาม๒ 20/6/255520/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้งาม ม.3 ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด
04311406001 หนองย่างหมู 1/1/25242523วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์
04310424002 หนองยายพิมพ์ 13/1/253825/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายหนองยายพิมพ์ ม.1 ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
04311003005 หนองระนาม 19/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
04310607002 หนองแวง 31/3/255228/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04312202007 หนองแวง 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.5 ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง
04311003004 หนองสรวง 11/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ
04310119005 หนองสรวง 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองสรวง ม.6 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310118003 หนองสองห้อง 18/1/25312529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311009003 หนองสองห้อง 14/3/2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ
04311904003 หนองสองห้อง 31/3/254910/8/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.6 ตำบลกู่สวนแตง

อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04312301002 หนองสะแก 16/10/25289/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
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04312002004 หนองสะแกกวน 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแกกวน ม.6 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง
04310401008 หนองเสม็ด 9/1/254716/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04311403001 หนองเสม็ด 17/1/254128/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอหนองหงส์
04312203006 หนองเสม็ดวนาราม 25/3/255426/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองเสม็ด ม.3 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04310427003 หนองโสน 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง
04311401002 หนองหงส์ 1/1/252228/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์
04312204005 หนองหญ้าคา 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าคา ม.9 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง
04311004004 หนองหญ้าปล้อง 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
04311602001 หนองหว้า 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.6 ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช
04310607004 หนองหว้า 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย
04310102013 หนองหัวลิง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวลิง ม.10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310103007 หนองหิน 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกตูม ม.12 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310113007 หนองเหล็ก 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล็ก ม.9 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311105005 หนองใหญ่ 1/1/24892419วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก
04311905002 หรดี 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310122001 หลักเขต 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหลักเขต ม.2 ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311901006 หลักศิลา(หินตั้ง) 1/1/24662460วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04311405005 ห้วยก้อม 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยก้อม ม.11 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส์
04310503006 ห้วยลึก 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลึก ม.8 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่
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04310309002 ห้วยสำราญ 14/6/253330/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง
04310716001 ห้วยเสลา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเสลา ม.2 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย
04311402009 ห้วยหิน 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหิน ม.1 ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์
04311501011 ห้วยอุดม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยอุดม ม.9 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04311102006 หัวช้าง 4/6/25432481วัดราษฎร์มหานิกายหัวช้าง ม.6 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04311104004 หัวช้างหนองเชือก 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายหัวช้าง ม.12 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก
04310425001 หัวถนน 2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง
04310802003 หัวถนน 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหัวถนน ม.7 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04312101001 หัวถนน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวถนน ม.17 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310603006 หัวสนาม 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวสนาม ม.9 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04310401004 หัวสะพาน 1/1/21552140วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
04311013001 หัวสะพาน 18/12/25572475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
04311804002 หัวสะพาน 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหัวสะพาน ม.4 ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ
04310603008 หัวสะพาน 3/11/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวสะพาน ม.8 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย
04311902004 หัวหนอง 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04310806001 หินลาด 25/2/255713/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนค้อ ม.8 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด
04312003005 ใหญ่ลำนางรอง วัดราษฎร์มหานิกายลำนางรอง ม.1 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง
04310502004 ใหญ่หนองตาดำ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาดำ ม.3 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่
04311401009 ใหม่กระสังบัววงศ์ 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายใหม่กระสัง ม.7 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์
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04310103008 ใหม่โคกเพชร 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพชร ม.2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311205007 ใหม่โคกไม้แดงหัวกระสัง 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกไม้แดงหัวกระสัง ม.5 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
04310505004 ใหม่เจริญจิต 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนพะไล ม.5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่
04311407004 ใหม่ไทยเจริญ 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายไทยเจริญ ม.4 ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ
04310803009 ใหม่ประชานิมิตร 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้งามเก่าเหนือ ม.4 ตำบลหนองไม้งาม

อำเภอบ้านกรวด
04311103006 ใหม่พัฒนาราม 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.5 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
04312305003 ใหม่ยายแย้ม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายยายแย้ม ม.4 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310413004 ใหม่เรไรทอง 4/6/25432240วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง
04311012008 ใหม่ศรีมงคล 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคี ม.11 ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ
04311102009 ใหม่ศรีสุขนาจะหลวย 25/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตลิ้นเกี่ย ม.13 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04310507004 ใหม่สระขุด วัดราษฎร์มหานิกายสระขุด ม.1 ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่
04310802010 ใหม่สามัคคีธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายสายโท 9 ซอย 3 ม.8 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด
04310805006 ใหม่สายตะกู 20/6/25551/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายสายตะกู ม.1 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
04311008011 ใหม่หนองโน 13/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
04311304008 ใหม่หนองแวง 9/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.2 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
04311008002 ใหม่อัมพวัน 2/9/25532475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ
04311901003 ฬุวรรณาราม 5/1/25522449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04312201004 อนามัย 25/9/25338/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง
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04311501010 อนุคามาวาส 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.10 ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย
04311302004 อมราวาส 31/3/25522462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04312101002 อริยวงศาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายกระดึง ม.2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน
04310510003 อรุณโพธิราษฎร์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.6 ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่
04311601004 อโศกนิมิตตาราม 21/2/25392484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช
04311204005 อัมพวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกมะม่วง ม.3 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ
04310205008 อัมพวัน 9/10/252421/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง
04310910003 อัมพวัน 2450วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.9 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
04311102005 อัมพวัน 1/1/24872473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนิคม อำเภอสตึก
04311004002 อัมพวัน (บ้านหนองม่วง) 1/1/25012457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
04311013002 อัมพวัน (บ้านหินโคน) 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ
04312302001 อัมภาราม 30/12/25182445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04310909001 อัมภาวรินทร์ 2448วัดราษฎร์มหานิกายยางนกคู่ ม.11 ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง
04310308001 อินทบูรพา 1/1/25012472วัดราษฎร์มหานิกายกระลัง ม.4 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
04310308004 อินทบูรพา 1/1/25012470วัดราษฎร์มหานิกายกะนัง ม.4 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
04310102003 อินทรวนาราม 1/1/252423/6/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04310101002 อิสาณ 1/1/25172323วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311903001 อิสาณ 1/1/24302416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
04311004001 อิสาณทะเมนชัย 1/1/24422310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ
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04311112002 อิสาน 1/1/24872350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะแก อำเภอสตึก
04310202005 อุดมมงคลชัย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง
04310201001 อุดมราษฏร์วราราม 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง
04311302001 อุดร 1/1/24662427วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
04310204002 อุทกวารี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
04310114004 อุทยาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
04311304001 อุทยาวาส 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์
04311701002 อุบลสามัคคี 2/7/255111/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายน้อยอุบลสามัคคี ม.5 ตำบลโนนสุวรรณ

อำเภอโนนสุวรรณ

รวมทั้งสิ้น วัด1,044
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02240209001 กกสับ 1/1/24762465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า
02241002002 กรอกสะแก 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240515001 กระทุ่ม 17/4/25382420วัดราษฎร์มหานิกายปากคลองท่าถั่ว ม.1 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์
02240802003 กระบกเตี้ย 18/3/253014/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240803012 กระบกหวาน 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายกระบกหวาน ม.2 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240401002 กลางบางปะกง (กลาง) 16/10/25282436วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
02240507002 กลางราษฎร์บำรุง 1/1/25032447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์
02241101001 ก้อนแก้ว 1/1/25042454วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน
02240302002 เกตุสโมสร 23/9/25392459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02241002016 เกาะกระทิง 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะกระทิง ม.13 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240703002 เกาะแก้วเวฬุวัน 2/2/25382330วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อย ม.5 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น
02240602003 เกาะแก้วสุวรรณาราม 1/1/25152374วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
02240108003 เกาะจันทาราม 6/7/24922441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240508002 เกาะชัน 11/4/25482410วัดราษฎร์มหานิกายเกาะชัน ม.3 ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์
02240601010 เกาะมะม่วง 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายเกาะมะม่วง ม.3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240602006 เกาะไม้แดง 4/4/25322527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
02240702002 เกาะราษฏร์ศรัทธาราม 3/6/25382419วัดราษฎร์มหานิกายปกปาก ม.9 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น
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02240903005 เกาะลอย 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายเกาะลอย ม.7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
02240904001 โกรกแก้ววงพระจันทร์ 1/2/253323/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว
02240117004 ขวัญสะอาด 12/11/25538/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายปลายประเวศ ม.8 ตำบลคลองอุดมชลจร

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02241002027 เขากล้วยไม้ 2/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายเขากล้วยไม้ ม.14 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240803013 เขาจันทร์ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขาจันทร์ ม.9 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240608007 เขาเจริญสุข 26/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240412001 เขาดิน 15/1/25572471วัดราษฎร์มหานิกายคลองอ้อม ม.7 ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง
02241001004 เขาตลาด 12/2/254520/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาตลาด ม.15 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02241002004 เขาถ้ำแรต 8/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะปอก ม.9 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02241002015 เขาพริก 13/7/255930/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาหยั่ง ม.5 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02241001010 เขาวงค์ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเขาวงค์ ม.22 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240904006 เขาสะท้อน 1/3/255915/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเขาสะท้อน ม.10 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว
02240608004 เขาหินซ้อนนันทวัฒนาราม 1/1/251728/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240401003 คงคาราม 3/2/25402439วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
02240608012 คชวรรณวนาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02241102001 คลองเขื่อน 1/1/24952330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน
02240309004 คลองเจ้า 13/7/25592471วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02241001009 คลองตะเคียน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองตะเคียน ม.13 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
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02240802015 คลองเตย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองเตย ม.7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240104001 คลองนา 14/12/253820/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240803003 คลองยายสร้อย 22/9/254610/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายคลองยายสร้อย ม.10 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240108004 คลองวังอ้ายเนื้อ 26/6/25382532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240502001 คลองสวน 1/1/24842430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์
02240304001 คลองสิบแปด 1/1/24712458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240307003 คลองหกวา 12/7/253122/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240901006 คลองหนึ่ง 16/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองหนึ่ง ม.13 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
02240803001 คลองอุดม 19/11/25362532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02241105001 คุ้งกร่าง 23/2/25422286วัดราษฎร์มหานิกายคุ้งกร่าง ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน
02240117001 คู้เกษมสโมสร 2/2/25382424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240309006 แครายวงศ์มณี 1/1/25052461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240803011 โคกตะเคียนงาม 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกตะเคียนงาม ม.3 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240606002 โคกหัวข้าว 9/2/25292325วัดราษฎร์มหานิกายโคกหัวข้าว ม.3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม
02240701002 จรเข้ตาย 10/3/25112324วัดราษฎร์มหานิกายจรเข้ตาย ม.6 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น
02240116001 จรเข้น้อย 27/8/25262441วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240604001 จอมมณี 2352วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม
02240604006 จอมศรีมงคล 2367วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม
02240101005 จีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) 2410วัดราษฎร์จีนนิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
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02240107001 จุกเฌอ 1/1/24782332วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240201001 แจ้ง 1/1/24792285วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า
02240110001 ชนะสงสารพิทยาธร 1/1/23692365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240112001 ชมโพธยาราม 28/6/254823/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายคลองโสธร ม.1 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240601002 ชายเคืองวนาราม 3/7/25232457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240608010 ชำขวาง 29/10/255228/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240802001 ชำป่างาม 10/2/25212396วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240603003 เชียงใต้ 1/1/25142367วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม
02240117003 ไชยธาราประชาบำรุง 27/2/25472470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240103001 ไชยพฤฒาราม 8/11/25262260วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240113002 ไชยภูมิธาราม 1/1/24852420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240310002 ญาณรังษาราม 4/6/25432440วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240607004 ดงยาง 1/1/25142472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม
02240601003 ดอนขี้เหล็ก 1/1/25202518วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240506001 ดอนทราย 1/1/25432413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์
02240606005 ดอนทอง 1/1/25172454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม
02240801003 ดอนท่านา 1/1/24992476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02241104001 ดอนสนาม 1/1/24512431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน
02240510001 ดอนสีนนท์ 22/1/25502442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์
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02240901001 ด่านเงิน 1/1/25042391วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
02240605001 ต้นตาล 7/11/25222325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
02240310004 ตะพังคี 1/1/251630/1/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240308003 ตีตะเรด 18/12/254414/3/2543วัดราษฎร์มหานิกายปากคลอง ม.2 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240603005 เตาเหล็ก 29/11/25402367วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม
02240701001 เตาอิฐ 1/1/24192415วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น
02240407001 ไตรสรณาคม 6/11/25392481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง
02240102003 ถวิลศิลามงคล 3/2/254627/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240602008 แถวธาร 13/7/255211/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายแถวธาร ม.2 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
02240106001 ทดราษฏร์เจริญมณีฤทธิ์ 6/9/25222365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240410002 ทองนพคุณ 1/1/25222479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
02241001002 ท่ากลอย 2522วัดราษฎร์มหานิกายคลองสียัด ม.18 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240603007 ท่าเกวียน 1/1/25182368วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม
02240410001 ท่าข้ามเจริญศรัทธา 1/1/25098/7/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
02241001003 ท่าคาน 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายท่าคาน ม.2 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240214001 ทางข้ามน้อย 17/7/25302424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
02240805003 ท่าซุง 29/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต
02240805007 ท่าซุงเก่า 14/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายท่าซุง ม.3 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต
02240801006 ท่าม่วง 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
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02241002005 ท่ามะนาว 19/5/254713/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะบอก ม.23 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240608001 ท่าไม้แดง 23/3/25332447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240606001 ท่าลาดเหนือ 3/2/25212312วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม
02240802002 ท้าวอู่ไท 29/2/255527/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240402001 ท่าสะอ้าน 1/1/24942436วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง
02241001001 ทุ่งยายชี 21/12/25352451วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02241001017 ทุ่งยายดำ 15/1/255724/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยายดำ ม.4 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240802012 ทุ่งส่อหงษา 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งส่อหงษา ม.11 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240902003 ทุ่งสะเดา 1/1/251721/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
02240802011 ทุ่งเหียง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเหียง ม.18 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240101003 เทพนิมิตร 1/1/24792411วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02241002011 เทพประทาน 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเทพประทาน ม.8 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02241002003 เทพพนาราม 29/10/255220/6/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตซอย 5 ม.17 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240507001 เทพราชปวราราม(เทพราช) 1/1/24822424วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์
02241102002 เทวารุทธาราม 3/2/25214/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน
02240109002 เที่ยงพิมลมุข 3/7/25282457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02241002006 ไทรงาม 8/9/255420/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.11 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240902006 ไทรทอง 3/2/254024/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายไทรทอง ม.11 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
02241002020 ธรรมรัตน์ใน 26/8/255915/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายธรรมรัตน์ใน ม.6 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
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02240602004 ธารพูด 14/2/25372375วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
02240111001 นครเนื่องเขต 9/1/25472430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240903004 นพเกตุวนาราม 25/9/255530/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเกา ม.9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
02240411003 นฤภัยประชาบำรุง 14/2/25378/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาเอี่ยม ม.5 ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง
02241001016 น้อยนาดี 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายน้อยนาดี ม.11 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240114002 นาคูโมทนามัยปุญญาราม 1/1/25092430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240802016 นางาม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายนางาม ม.19 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240601009 นาน้อย 27/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240802008 นายาว 2/7/255123/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายนายาว ม.15 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240604004 นาเหล่าน้ำ(สุวรรณรังสรรค์) 1/1/25092356วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม
02240605003 นาเหล่าบก 3/9/25252375วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
02240802026 นาอิสาน 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาอิสาน ม.16 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240703003 น้ำฉ่า 25/8/25412450วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น
02240102001 นิโครธาราม 27/5/25582378วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240310001 นีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง 1/1/25152437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240901004 เนินไร่ 18/1/253113/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
02240802007 เนินสว่างพัฒนา 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่างพัฒนา ม.2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02241002019 เนินสามทหาร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเนินสามทหาร ม.2 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240802025 โนนสะอาด 2/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.11 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
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02240608005 บรรยงสุวรรณาราม 3/10/252026/3/2516วัดราษฎร์มหานิกายม่วงโพรง ม.1 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240607008 บ่อเงินบ่อทอง 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองเค็ด ม.15 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม
02240307004 บัวลิ้มราษฎร์บำรุง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาคา ม.2 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240208002 บางกระเจ็ด 9/5/25342450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า
02240208001 บางกระดาน 1/10/25272440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า
02240212002 บางกระพ้อ 8/10/25312446วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า
02240406002 บางเกลือ 1/1/25182392วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง
02240108005 บางแก้ว 25/9/255524/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240702001 บางคา 1/1/24702407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น
02241105002 บางตลาด 5/9/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน
02240307002 บางไทร 1/1/24992484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240301002 บางน้ำเปรี้ยว 1/1/24612456วัดราษฎร์มหานิกายบางน้ำเปรี้ยว ม.1 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240113004 บางปรงธรรมโชติการาม 18/10/25472450วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240119001 บางปลานัก 1/1/25022446วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240405001 บางผึ้ง 5/1/25522416วัดราษฎร์มหานิกายแม่น้ำ ม.1 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง
02240113001 บางพระ 1/1/24732325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240801002 บางพะเนียง 14/12/25382440วัดราษฎร์มหานิกายบางพะเนียง ม.2 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02240801001 บางมะเฟือง 15/9/25302431วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02241104002 บางโรง 15/1/25242436วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน
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02240404001 บางสมัคร 8/11/25262400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง
02240310003 บางสาย 22/8/25572446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240302006 บางอ้อราษฎร์บำรุง 29/9/255830/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายบางอ้อ ม.5 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02241102003 บ้านกล้วย 23/6/25202350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน
02240602001 บ้านซ่อง 1/1/25112324วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
02240114001 บ้านนาเทพธาราม 1/1/24922400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240504001 บ้านโพธิ์ 1/1/25132323วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์
02240604005 บ้านเล้อ 27/5/25262358วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเล้อ ม.2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม
02240605006 บ้านแล้ง 1/1/25062410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
02240801011 บ้านหัวนา 27/5/255815/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02240401001 บำรุงธรรมราษฏร์ศรัทธาราม 1/1/25002443วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
02240607003 บึงกระจับ 1/1/25172460วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม
02240307001 บึงตาหอม 1/1/25162458วัดราษฎร์มหานิกายบึงตาหอม ม.7 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240309005 บึงทองหลาง 8/2/24922430วัดราษฎร์มหานิกายบึงทองหลาง ม.10 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240305001 บึงน้ำรักษ์ 1/1/24952441วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240302004 ประจำรัง 1/1/25062350วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02241002012 ประชานิมิตร 17/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งส่าย ม.12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240302003 ประชาบำรุง 30/12/251821/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240517001 ประชาบำรุงกิจ 1/1/24802300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์
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02240102002 ประตูน้ำท่าไข่ 4/6/25432450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240505001 ประเวศวัฒนาราม 26/8/25582440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์
02240508001 ประศาสน์โสภณ 25/9/25552304วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์
02240302001 ปากคลองบางขนาก 1/1/25112339วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240309002 ปากคลองหลวงแพ่ง 1/1/24602440วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240209002 ปากน้ำ 5/1/25522336วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า
02241002029 ป่าเขาน้อย 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะลอย ม.3 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02241002026 ป่าเขาล้อม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยนา ม.20 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02241001012 ป่าเขาหวาย 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาหวาย ม.22 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240803009 ป่าโคกผาสุก 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกผาสุก ม.12 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240803007 ป่าทุ่งวัว 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งวัว ม.13 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02241002013 ป่าทุ่งส่าย 17/6/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งส่าย ม.12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240903003 ป่าบุญคุ้มเกล้า 5/1/255223/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตะเภา ม.9 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
02240902007 ป่าพรหมยาน 22/8/255722/12/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองน้ำซู่ ม.6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
02240101002 ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ 1/1/23952385พระอารามหลวงมหานิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240116002 เปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร 22/10/25432464วัดราษฎร์มหานิกายตาหลิ่ม ม.7 ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240805002 แปลงไผ่ 30/6/25389/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายแปลงไผ่-ขุนคลัง ม.10 ตำบลลาดกระทิง

อำเภอสนามชัยเขต
02240901003 แปลงยาว 1/1/24382438วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
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02241002007 แปลงราษฎร์สามัคคี 26/7/254718/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายแปลง ม.4 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02241001015 แปลงเสมา 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายแปลงเสมา ม.19 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240802006 โป่งเจริญ 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเจริญ ม.12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240803006 โป่งตาสา 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโป่งตาสา ม.7 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240802014 โปร่งเกตุ 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งเกตุ ม.10 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240512002 ผาณิตาราม 26/4/25232447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์
02240901002 ไผ่แก้ว 1/1/24952415วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
02240702003 ไผ่ขวาง 1/1/24282426วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ขวาง ม.3 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น
02240309003 ไผ่ดำเจริญศุข 1/1/24482446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240601001 พงษาราม 1/1/24982409วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240601011 พนมชัย 7/11/255415/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าตามี-ห้วยเจริญ-บึงตะเข้ ม.6 ตำบลเกาะขนุน

อำเภอพนมสารคาม
02240503002 พนมพนาวาส 15/2/25202434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์
02240103003 พยัคฆอินทาราม 1/1/24242414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240104002 พรหมสุวรรณ 7/11/25542484วัดราษฎร์มหานิกายคลองนา ม.2 ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240606004 พระพุทธทักษิณดิตถมงคล(ท่าลาดใต้) 1/1/25152419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม
02240805008 พัฒนาป่าไม้ 19/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายพัฒนาป่าไม้ ม.5 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต
02240514001 พิพิธประสาทสุนทร 1/1/24922400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์
02240409002 พิมพาวาส (ใต้) 1/1/24692430วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง
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02240409001 พิมพาวาส (เหนือ) 1/1/25002451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง
02240303001 พุทธอุดมวิหาร 1/1/24672454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240119003 แพรกนกเอี้ยง 1/1/24982455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240111002 แพรกวังตะเคียน 1/2/253329/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240113003 โพธาราม 1/1/25082420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240201002 โพธิ์ 1/1/24952286วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า
02240306001 โพธิ์เฉลิมรักษ์ 1/1/24682447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240801008 โพธิ์ทอง 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.13 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02241002017 โพธิ์นิมิต 9/8/255330/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายร่มโพธิ์ทอง ม.7 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240301001 โพธิ์เย็น 1/1/24722415วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240303002 โพธิ์แสงกาญจนราษฏร์ 1/1/251426/4/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240604002 โพธิ์ใหญ่ 3/7/25232354วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม
02240801012 โพนงาม 16/2/25447/4/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนงาม ม.4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02240310006 โพรงอากาศ 10/9/255231/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240209003 มงคลเทพ 11/5/25543/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมพร ม.2 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า
02240512001 มงคลโสภิต 1/1/24992435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์
02240603002 มหาเจดีย์ 1/1/25022367วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม
02240803005 มาบนาดี 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายมาบนาดี ม.5 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240603004 เมืองกาย 13/7/25522367วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม
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02240604003 เมืองแมด 12/6/25402356วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม
02240702005 เมืองใหม่ 29/11/254023/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น
02240801004 ยางแดง 29/9/254128/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02241002009 ร่มโพธิ์ทอง 15/1/255723/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายร่มโพธิ์ทอง ม.7 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240603006 ราชฮ้วง 19/3/25502367วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม
02240308001 รามัญคลองสิบเจ็ด 1/1/25132446วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240306002 ราษฎร์บำรุงศักดิ์ 3/12/25472468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240208003 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 12/3/25082477วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.2 ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า
02240503001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 30/4/25222420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์
02240119002 ราษฏร์บำรุงวนาราม 30/12/25182447วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240109001 ราษฏร์ศรัทธาทำ 1/1/24842405วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240601005 ไร่ดอน 1/1/252918/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240805004 ลาดกระทิง 19/11/253631/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต
02240504002 ลาดน้ำเค็ม 1/1/24922461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์
02240503003 ลาดบัว 1/1/24992459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์
02240214003 ลาดบัวขาว 1/1/25172445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
02240310005 ลาดบางกระเบน (เกาะมะขาม) 23/9/25392462วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240406001 ลาดยาว 1/1/24772435วัดราษฎร์มหานิกายลาดยาว ม.5 ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง
02240608003 ลำมหาชัย 10/10/25232484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
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02240902004 วังกะจะ 15/5/253911/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
02241104003 วังขอน 25/3/25412523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน
02240803002 วังคู 10/7/255030/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายวังคู ม.8 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240801013 วังไทร 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังไทร ม.7 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02240805009 วังน้ำใส 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำใส ม.9 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต
02240902001 วังเย็น 14/12/25382420วัดราษฎร์มหานิกายวังเย็น ม.3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
02241001008 วังวุ้ง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังวุ้ง ม.1 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02241002021 วังหิน (เขาชะเอมอินทร์ธาราม) 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.4 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240513004 วังอู่ 10/1/25284/9/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์
02240305002 วิเวกวนาราม 1/1/24892466วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240109003 วิเวกอาคม 16/12/255424/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายคลองกลาง ม.3 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240118002 วีระโชติธรรมาราม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายบึงบางคา ม.4 ตำบลคลองหลวงแพ่ง

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02241002018 ศรีเจริญทอง 15/1/255730/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายศรีเจริญทอง ม.10 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240513002 ศรีมงคล 21/2/25392465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์
02240212003 ศรีสุตาราม 1/1/251230/8/2504วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า
02240501001 สนามจันทร์ 11/5/25542400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์
02240213002 สนามช้าง 1/1/25042435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า
02240108002 สมานรัตนาราม 29/10/25522422วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
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02240517003 สมานสามัคคี 15/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหน้าบ้าน ม.3 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์
02240801010 สระไม้แดง 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตสระไม้แดง ม.5 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02240607005 สระสองตอน 1/1/251422/10/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม
02240901005 สวรรค์นิมิต 1/1/251230/8/2505วัดราษฎร์มหานิกายคลอง ม.2 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
02240309001 สว่างอารมณ์ 10/3/25252312วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240703001 สะแกงาม 1/1/25182445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น
02240108001 สัมปทวน 1/1/24802400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240517002 สามกอ 1/1/25022450วัดราษฎร์มหานิกายสามกอ ม.2 ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์
02241103001 สามร่ม 1/1/25042426วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน
02240211001 สาวชะโงก 1/1/25122356วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า
02240408001 สุขาราม (สามแยก) 1/1/25062444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง
02240411001 สุคันธศิลาราม(หอมสิน) 1/1/24612410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง
02240802005 สุ่งเจริญ 16/10/254919/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายสุ่งเจริญ ม.9 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240118001 สุทธาวาส 13/1/253722/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240409003 สุนีย์ศรัทธาธรรม 22/9/254624/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง
02240607006 สุวรรณคีรี 24/6/253930/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม
02240308002 สุวรรณเตมีย์ 1/1/24892467วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240117002 สุวรรณมาตร 24/2/25582430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240105001 สุวรรณาราม 16/10/25292430วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
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02240213001 เสม็ดใต้ 1/1/24712452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า
02240212001 เสม็ดเหนือ (ราษฏร์ยินดี) 1/1/25092419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า
02240802027 แสงธรรมวนาราม 11/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายนายาว ม.15 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240702004 แสนภุมราวาส 3/12/25472465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น
02240516001 แสนภูดาษ 26/11/25342462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์
02240407002 แสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม 1/1/25052501วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง
02240101001 โสธรวราราม 27/1/25482300พระอารามหลวงมหานิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240407003 หงษ์ทอง 6/11/255013/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง
02240802009 หนองกระทิง 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทิง ม.12 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240513003 หนองกระสังสามัคคี 1/1/251223/4/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์
02241002014 หนองขาหยั่ง 17/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาหยั่ง ม.5 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02241002001 หนองคอก 22/11/25314/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240606003 หนองเค็ด 16/10/25292375วัดราษฎร์มหานิกายหนองเค็ด ม.4 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม
02240802010 หนองตานาค 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองตานาค ม.17 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240904003 หนองน้ำขาว 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว
02240608009 หนองบอน 31/3/25522528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240607001 หนองบัว 3/7/25282321วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม
02241001005 หนองประโยชน์ 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240608002 หนองปรือ 14/10/25252481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
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02241001011 หนองปรือน้อย 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือน้อย ม.16 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240902005 หนองปรือไม้แก้ว 10/2/25352529วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
02240210001 หนองปลาตะเพียน 14/8/255113/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าทองหลวง อำเภอบางคล้า
02240904002 หนองปลาไหล 3/2/25406/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว
02240607007 หนองปลิง 7/5/255724/11/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปลิง ม.6 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม
02240605005 หนองปาตอง 10/2/25212401วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
02240904004 หนองไม้แก่น 20/12/254230/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้แก่น ม.2 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว
02240803008 หนองย่ากล่อม 24/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองย่ากล่อม ม.11 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240801009 หนองยางโพธาราม 1/3/25592/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02240605002 หนองยาว 1/1/24482345วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
02240601008 หนองยี่โถน 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240603001 หนองรี 1/1/25052350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม
02240608008 หนองว่านเหลือง 9/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240902002 หนองศิลาราม 29/4/253510/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว
02240904005 หนองสร้อยติ่ง 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองสร้อยติ่ง ม.2 ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว
02240602007 หนองสองห้อง 29/11/254017/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.13 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
02240601006 หนองเสือ 1/3/253113/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240608006 หนองแสง 24/6/254130/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.6 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240602005 หนองหว้า 7/11/252230/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.3 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
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02240608011 หนองเหียง 3/10/254328/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม
02240607002 หนองแหน 18/10/25472436วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม
02241002010 หนองใหญ่ 3/11/255724/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.15 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240803004 หนองใหญ่ราษฎร์บำรุง 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.14 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02240115001 หนามแดง 27/2/25472414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240411002 หล่อเจริญราษฏร์วราราม 26/9/25442495วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง
02240805005 ห้วยน้ำทรัพย์ 13/7/25522532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต
02240801007 ห้วยน้ำใส 24/1/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยน้ำใส ม.13 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02240601004 ห้วยพลู 9/1/254430/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02241002030 ห้วยโสม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโสม ม.11 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240805001 ห้วยหิน 23/3/253327/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต
02240301003 หอคอย 6/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหอคอย ม.4 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240602002 หัวกระสังข์ 1/1/25142324วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม
02240214002 หัวไทร 1/1/25042428วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
02240514002 หัวเนิน 15/1/25572459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์
02240213003 หัวสวน 12/11/25532440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า
02240903002 หัวสำโรง 1/1/24712470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
02240601007 หินดาษ 2/2/253822/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายหินดาษ ม.11 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม
02240703004 หินดาษ 29/11/25402460วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น
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02240802004 หินแร่ 24/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต
02240101004 แหลมใต้ 1/1/25062476วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240103002 แหลมบน 1/1/24052385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240605004 แหลมไผ่ศรี 1/1/25152390วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
02240214004 ใหม่คูมอญ 24/6/252220/12/2520วัดราษฎร์มหานิกายคูมอญ ม.3 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
02241002028 ใหม่ชัยมงคล 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยนา ม.20 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ
02240204001 ใหม่บางคล้า 1/1/25042416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า
02240401004 ใหม่สงเคราะห์ราษฏร์ 24/10/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง
02240513001 อรัญญิการาม 1/1/25142430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์
02240805006 อัมพวัน ก.ม. 7 10/7/25505/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายก.ม.7 ม.6 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต
02240307005 อาคมสิทธาภรณ์ 5/1/255220/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบางเชือก ม.1 ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
02240803010 อ่างตะแบก 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายอ่างตะแบก ม.1 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต
02241001006 อ่างเตย 18/12/255728/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240801005 อ่างทอง 27/8/254510/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต
02241001007 อ่างเสือดำ 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายอ่างเสือดำ ม.7 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ
02240903001 อ่าวช้างไล่ 16/10/25492474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
02240605007 อ่าวสีเสียด 1/3/252011/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม
02240509001 อินทาราม 31/7/25462408วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์
02240102004 อุดมมงคล 10/9/255230/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายท่าไข่ ม.4 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
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02240101006 อุภัยภาติการาม 1/1/25132410วัดราษฎร์อนัมนิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
02240403001 อุสภาราม 1/1/23062304วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง

รวมทั้งสิ้น วัด357
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02180406003 กรุณา 26/6/25242400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
02180504009 กรุณา 29/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายฝ่ายพรุ ม.1 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180503002 กลาง 1/1/24852356วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
02180304001 กะทง 1/1/23722351วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
02180802006 กะบกเตี้ย 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายกะบกเตี้ย ม.5 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
02180505009 การเปรียญ 14/3/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวเด่น ม.10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180401005 กำแพง 22/10/24822415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
02180501003 กำแพง 6/8/25062455วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180503005 เกาะ 17/6/2541วัดราษฎร์มหานิกายวัดเกาะ ม.1 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
02180602005 ไกลกังวล 17/7/253021/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180501011 ขุนสรรค์สามัคคี 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายเที่ยงแท้ ม.1 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180701006 เขาเกล็ดศรัทธาธรรม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขาเกล็ด ม.8 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
02180403002 เขาแก้ว 16/3/25092358วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
02180701002 เขาดิน 8/10/24922467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
02180802004 เขาถ้ำเทพพนม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำ ม.4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
02180105001 เขาท่าพระ 1/2/24892425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท
02180802007 เขาโพธิ์งาม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขาโพธิ์งาม ม.4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
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02180801002 เขาราวเทียนทอง 13/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
02180401001 เขาสรรพยา 1/1/23102310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
02180703004 เขาหลักแก้วพรหมรังษี 31/3/255225/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเขาหลัก ม.6 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
02180106004 เขื่อนพลเทพ 12/9/252931/3/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท
02180404003 คงคาราม 1/1/24792452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
02180106001 คงสวัสดิ์วัฒนาราม 9/7/25452321วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท
02180202003 คลองกลาง 23/12/25112446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์
02180607004 คลองเกษม 26/9/25442465วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
02180508002 คลองงิ้ว 14/11/25102471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี
02180607001 คลองจันทน์ 1/1/24762422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
02180608001 คลองธรรม 26/8/25002470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
02180404007 คลองสำโรง 25/7/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.6 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
02180402001 โคกเข็ม 1/1/24632300วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา
02180404001 โคกจันทน์ 1/1/25222415วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
02180202001 โคกแจง 6/9/25222318วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์
02180506001 โคกดอกไม้ 1/1/24612300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
02180503004 โคกโตนด 3/7/252821/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
02180402005 โคกโบสถ์ 24/12/255527/1/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา
02180303003 โคกสุก 3/2/24932456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
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02180607002 โคกหมู 21/12/25352429วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
02180505003 โฆสิตาราม 1/7/25172360วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180103002 งิ้ว 1/1/24572336วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท
02180204003 จวน 23/4/25292375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
02180504007 จั่นเจริญศรี 1/7/25172458วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180503003 จันทนาราม 3/2/24942400วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
02180508004 ช่องลม 10/9/255224/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายตลุกบัว ม.4 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี
02180606009 ชัฎฝาง 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180506008 ชายทุ่ง 25/2/255721/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายดอนกำ ม.13 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
02180404006 ซุ้มกระต่าย 15/1/25574/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพนางดำตก ม.2 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
02180704003 ดงพระเจดีย์ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงพระเจดีย์ ม.2 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง
02180307003 ดงไร 17/7/253030/8/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
02180302006 ดอนเจดีย์ 8/4/254629/10/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองพญา ม.7 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
02180406004 ดอนตะไล้ 26/11/25342472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
02180303001 ดอนตาล 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
02180304004 ดอนตูมกมลาวาส 30/5/251722/10/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
02180205003 ดอนแตง 23/3/253316/9/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
02180505007 ดอนเนรมิต 27/8/252614/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180506004 ดอนประดู่ 23/8/25452482วัดราษฎร์มหานิกายดอนประดู่ ม.5 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
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02180104007 ดอนฝาย 13/1/2557วัดราษฎร์มหานิกายเที่ยงธรรม ม.9 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท
02180508003 ดอนโพธิ์ศรี 13/7/25362484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี
02180108001 ดอนรังนก 1/11/25342404วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท
02180204005 ดอนสนวน 22/10/25132445วัดราษฎร์มหานิกาย4 ม.6 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
02180701001 ดอนใหญ่ 16/2/254416/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
02180107002 ดักคะนน 1/1/24052400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท
02180609002 เด่นใหญ่ 21/12/25352482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
02180606007 ตลุกเทื้อม 22/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180404002 ตะกู 1/1/24692437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
02180504004 ตึก 29/9/25582421วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180608003 ถ้ำเข้ 1/9/25242467วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
02180303002 ทรงเสวย 1/1/24702430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
02180607007 ทองนพคุณ 8/4/25462477วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
02180601004 ทับขี้เหล็ก 21/1/255430/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหันคา อำเภอหันคา
02180502005 ทัพย่าน 18/10/254721/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
02180504006 ท่า 4/6/25432446วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180502003 ท่ากระแส 30/12/25292440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
02180601002 ท่ากฤษณา 27/9/24812442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหันคา อำเภอหันคา
02180607003 ท่าแก้ว 29/12/25152460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
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02180103001 ท่าชัย 5/11/25052300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท
02180105004 ท่าช้าง 14/11/25102464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท
02180306001 ท่านจั่น 1/1/23502343วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
02180607005 ท่าโบสถ์ 5/11/25092468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
02180505001 ท่าสมอ 24/3/25122313วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180207002 ท่าอู่ 23/12/25112458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
02180506006 ทุ่งกระถิน 3/10/254329/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
02180702001 ทุ่งจำรอง 13/1/25382475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งจำรอง ม.7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
02180803001 ทุ่งโพธิ์ 3/2/25402478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม
02180506005 เทพรัตนวนาราม 1/3/255916/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
02180602006 เทพหิรัณย์ 16/8/253722/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180203002 ธรรมขันธ์ 15/9/25302397วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
02180606005 ธรรมวิจิตร 8/11/251410/3/2504วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180107001 ธรรมามูล 1/1/21202120พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท
02180504003 ธรรมิกาวาส 18/12/25442390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180502007 นก 2/3/255329/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
02180403001 นมโฑ 1/1/25202313วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา
02180109001 นางลือ 6/8/25062323วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท
02180703005 น้ำพุน้อย 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุน้อย ม.5 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
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02180801001 เนินขาม 27/9/24812441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
02180108002 เนินถ่าน 5/4/25172424วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท
02180307002 บ่อแร่ 1/1/24692440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
02180702002 บ่อลึก 20/9/255031/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
02180107003 บ้านกลำ 29/11/25372400วัดราษฎร์มหานิกายกลำ ม.5 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท
02180303004 บ้านโคกสุก 2/9/255325/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสุก ม.3 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
02180704001 บ้านทับ 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง
02180703003 บ้านน้ำพุ 25/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำพุ ม.6 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
02180701003 บ้านบ่อ 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
02180402002 บ้านหนอง 20/2/25002330วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา
02180602003 บ้านใหม่สิริวัฒนาราม 24/10/24822412วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180503001 บำเพ็ญบุญ 1/1/23252323วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี
02180304003 บำรุงธรรม 1/1/24712414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
02180204006 บุญประชาวิทยาราม 19/9/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
02180608005 บุบผาราม 10/7/25154/7/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
02180401008 โบสถ์ 19/12/2549วัดราษฎร์มหานิกายเขาสรรพยา ม.1 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
02180504002 โบสถ์ 1/1/24302384วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180504001 โบสถ์ราษฎร์บำรุง 27/8/25272300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180105005 ปฐมเทศนาอรัญวาสี 30/3/255829/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท
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02180304002 ปทุมธาราม 1/1/25212365วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์
02180602002 ประชุมธรรม 1/1/25102329วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180302002 ปากคลองมะขามเฒ่า 1/1/24402434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
02180605005 ป่าเจดีย์เขาดิน 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองกง ม.11 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา
02180102005 ป่าเจ้าพระยา 25/3/255424/4/2549วัดราษฎร์มหานิกายแหลมยาง - วัดป่า ม.2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
02180606010 ป่าดงเย็น 7/5/255711/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายจอมทอง ม.5 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180506007 ป่าลาน 6/11/255031/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
02180205005 ป่าสัก 8/8/255627/7/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนแตง ม.3 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
02180801003 ป่าสุปฏิปันโน 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตลานดู่ ม.19 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม
02180405002 ไผ่ล้อม 1/1/24102406วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา
02180701004 ไผ่ล้อม 13/1/25372528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
02180104003 ฝาง 1/1/25232455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท
02180102002 พรวน 8/2/24922356วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
02180605001 พรหมวิหาร 27/2/254728/9/2500วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา
02180501002 พระแก้ว 12/10/25191900วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180104001 พระบรมธาตุ 1/1/24101990พระอารามหลวงมหานิกายม.6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท
02180102001 พระยาตาก 1/1/23662354วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
02180504005 พร้าว 1/1/24492443วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180206002 พัฒนาราม 14/12/253824/5/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
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02180301002 พานิชวนาราม 23/4/24712389วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
02180201004 พิกุลงาม 14/1/24842420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
02180602001 พิชัยนาวาส 25/8/25022205วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180602009 พึ่งคงคาราม 2/9/255323/3/2548วัดราษฎร์มหานิกายหัวระวัง ม.1 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180501009 โพธาราม 1/1/25232300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180406002 โพธิ์งาม 27/12/25262320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
02180507001 โพธิ์งาม 1/1/24592301วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี
02180703001 โพธิ์ทอง 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.4 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
02180505005 โพธิ์ทอง 17/4/25382415วัดราษฎร์มหานิกายบางขุด ม.5 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180204007 โพธิ์นิมิต 30/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายสะพานหิน ม.9 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
02180206003 โพธิพิทักษ์ 12/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
02180102003 โพธิ์ภาวนาราม 1/1/25105/5/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
02180401003 โพธิมงคล 1/1/24902358วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
02180201001 โพธิ์ศรีศรัทธาธรรม 24/3/251230/1/2500วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
02180605003 ไพรนกยูง 7/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายไพรนกยูง ม.5 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา
02180507004 มณีรัตนาลัยวราราม 10/7/255016/7/2539วัดราษฎร์มหานิกายดอนกำ ม.3 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี
02180501001 มหาธาตุ 1/1/18971897วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180501006 มะค่า(เจริญสุข) 17/3/251313/3/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180405003 มะปราง 22/1/25502420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา
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02180502001 มะเหยงคณ์ 1/1/23682352วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
02180508001 มาติการาม 1/1/24502420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี
02180407001 ยางศรีเจริญ 1/1/24762414วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา
02180605004 รางจิก 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายรางจิก ม.7 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา
02180606008 รางดู่ 12/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180307001 ราษฎร์นิธิยาวาส 1/1/24292418วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
02180601003 ราษฎร์บำรุง 29/9/254128/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหันคา อำเภอหันคา
02180401006 ราษฎร์บูรณะ 1/1/24362426วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
02180108007 ราษฎร์รังสรรค์ 21/3/252027/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท
02180609001 ราษฎร์ศรัทธาราม 30/12/25242476วัดราษฎร์มหานิกายดอนกะพี้ ม.2 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
02180311003 ราษฎร์สามัคคี 8/8/253210/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
02180204002 โรงช้าง 27/12/25262335วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
02180108003 โรงวัว 23/12/25112427วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท
02180105003 ลัดเสนาบดี 24/6/25412444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท
02180607006 วงเดือน 1/1/24932471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา
02180608006 วังกะชาย 23/1/254220/7/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
02180803002 วังคอไห(วังหอไห) 10/1/252813/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม
02180109003 วังเคียน 31/3/25022480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท
02180702003 วังน้ำขาว 8/2/24922469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
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02180405001 วังสาคร 24/2/25582400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา
02180311002 วังหมัน 3/2/24932460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
02180608004 วิจิตรรังสรรค์ 25/8/25022472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
02180602004 วิจิตรังสิตาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180602008 วิหารเก้าห้อง 19/12/2549วัดราษฎร์มหานิกายไร่สวนลาว ม.7 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180502004 วิหารทอง 13/2/24962453วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
02180507003 วิหารห้องเดียว 30/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี
02180302003 ศรัทธาราษฎร์ 1/1/24922436วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
02180203001 ศรีเจริญ 22/10/25132385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์
02180606003 ศรีเจริญธรรม 5/11/25092476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180802001 ศรีเจริญธรรม 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระดาน ม.6 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
02180306003 ศรีชัยวัฒนาราม 25/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
02180504008 ศรีดาวเรือง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายพระขาว ม.3 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180602007 ศรีนวล 9/1/254730/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายเชี่ยน ม.2 ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา
02180201003 ศรีมณีวรรณ 22/10/25132345วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
02180101001 ศรีวิชัยวัฒนาราม 7/2/25322415วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท
02180704002 ศรีสโมสร 1/1/24302420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง
02180201002 ศรีสิทธิการาม 1/1/24352320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์
02180206005 ศรีอินทราราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสระตาอิน ม.4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
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02180402004 ศาลาขาว 1/1/251915/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา
02180505006 สกุณาราม 13/7/25362430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180507002 สนามชัย 1/1/25432320วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี
02180405004 สมอ 23/9/25392430วัดราษฎร์มหานิกายท้องคุ้ง ม.3 ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา
02180401007 สมุทร 24/3/25122476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
02180401004 สรรพยาวัฒนาราม 20/2/25002410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
02180107005 สร้อยสังข์สถิตย์ 22/10/251317/1/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท
02180609003 สระแก้ว 3/11/25577/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
02180606001 สระดู่ 1/1/22852275วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180107004 สระเนินพระราม 23/6/25252457วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท
02180501004 สระไม้แดง 17/9/25192462วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180311006 สระใหญ่ 8/8/25569/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายสระใหญ่ ม.8 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
02180504011 สวนธรรมรักษา 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตวัดท่า ม.12 ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี
02180406001 สวนลำไย 1/1/23202315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา
02180601001 สวนอัมพวัน 1/1/24572350วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหันคา อำเภอหันคา
02180104004 ส่องคบ 26/3/251315/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท
02180501007 สองพี่น้อง 2/5/254523/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180404005 สะแก 19/12/2549วัดราษฎร์มหานิกายศาลาแดง ม.5 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
02180608002 สะตือสิงห์ 12/4/25112467วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา
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02180103004 สะพาน 3/9/25252400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท
02180703002 สะพานหิน 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
02180502002 สังฆาราม 26/5/25512419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
02180404004 สามนิ้ว 17/7/253021/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา
02180311005 สามัคคีธรรม 2470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองอีเช็ง ม.1 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
02180502008 สาระพี 9/9/255924/4/2549วัดราษฎร์มหานิกายเที่ยงแท้ ม.1 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
02180204008 สำเภาแก้ว 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าฉนวน ม.3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
02180301001 สิงห์สถิต 1/1/23862375วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์
02180803004 สุขเดือนห้า 3/9/253531/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม
02180106002 สุขารมย์ 17/9/25192440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท
02180302005 สุวรรณโคตมาราม 1/1/24712456วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
02180802005 สุวรรณจันทราราม 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเก่า  (นาจันทอง) ม.7 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
02180802002 โสกลึกสามัคคีธรรม 18/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายโสกลึก ม.3 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
02180207004 หนองกระทุ่ม 1/1/252226/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
02180311001 หนองกะเบียน 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
02180306002 หนองแก 13/2/24912453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
02180704004 หนองขนาก 21/6/255619/9/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองขนาก ม.4 ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง
02180506002 หนองแขม 14/3/25102457วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
02180109004 หนองจอกธรรมาราม 26/8/255924/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.6 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท
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02180307004 หนองจิก 1/1/24502418วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์
02180609004 หนองแจง 27/12/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
02180606002 หนองแซง 29/9/25412448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180803005 หนองเด่น 25/3/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม
02180702004 หนองเดิ่น 18/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
02180701005 หนองตะขบ 2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง
02180103005 หนองตาดำ 16/8/253730/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท
02180207003 หนองตาตน 23/9/25392463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
02180108005 หนองเต่าดำ 29/11/25372458วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.1 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท
02180302004 หนองน้อย 1/1/24502437วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
02180502006 หนองบัว 10/7/255021/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี
02180506009 หนองปลิง 23/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
02180302001 หนองพญา 1/1/23352315วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์
02180108004 หนองพังนาค 8/10/25082443วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท
02180202002 หนองม่วง 26/8/25582418วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์
02180703008 หนองไม้แก่น 15/1/255727/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้แก่น ม.7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
02180803003 หนองยาง 30/12/251810/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม
02180802003 หนองลาด 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองลาด ม.8 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
02180311007 หนองสระ 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองสระ ม.6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
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02180311004 หนองโสน 26/11/253422/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
02180606006 หนองโสน 22/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180702005 หนองหวาย 3/9/252510/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
02180605002 หนองอ้ายสาม 18/3/25307/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา
02180104002 หลวงพ่อขาว 25/9/25552400วัดราษฎร์มหานิกายปากคลองแพรก ม.3 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท
02180401002 หลวงสิริบูรณาราม 1/1/24262320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา
02180803006 ห้วยสอง 29/10/255220/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสอง ม.9 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม
02180102004 ห่อทองคำ 1/6/253326/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท
02180505004 หอระฆัง 29/9/25412400วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180505002 หัวเด่น 14/2/25372358วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180501005 หัวตะพาน 1/1/25102475วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180205004 หัวถนน 22/10/25438/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
02180103003 หัวยาง 20/2/24842400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท
02180204004 หัวยาง 1/1/25222405วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
02180206001 หัวหว้า 1/2/25332460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์
02180205001 หางแขยง 13/1/25382412วัดราษฎร์มหานิกายหางแขยง ม.2 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
02180205002 หางน้ำสาคร 24/11/24692442วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์
02180105002 หาดกองสิน 1/1/24702432วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท
02180407002 หาดอาษา 22/10/25132420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหาดอาสา อำเภอสรรพยา
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02180501008 เหนือ 27/8/254530/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180108006 แหลมหว้า 20/3/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท
02180204001 ใหญ่ 1/1/24592200วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์
02180505008 ใหม่เจริญธรรม 21/12/253522/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
02180106003 ใหม่วงเดือน 2/11/25302470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท
02180109002 ใหม่ศรัทธาราษฎร์ 3/7/25282473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท
02180606004 อรัญญวาสี 1/1/24832481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา
02180501010 อรัญญิก 11/1/2556วัดราษฎร์มหานิกายอรัญญิก ม.7 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
02180104005 อรุณศิริวัฒนาราม 31/7/254626/4/2542วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.5 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท
02180103006 อัมพวนาราม 13/1/253815/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายหลังดอน ม.7 ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท
02180506003 อารีทวีวนาราม 8/11/25142482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี
02180402003 อินทาราม 1/1/24002390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา
02180207001 อู่ตะเภา 1/1/24842444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์
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04360102004 กกบก 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361301004 กระดังงา 11/2/25522458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร
04361008002 กลางตาล 12/6/25462435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
04360206003 กลางโนนแดง 10/1/25282484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า
04360105002 กลางหมื่นแผ้ว 27/5/25262400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361205002 กองศรี 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04360116002 กะพี้ 21/1/25542472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361503001 กะฮาด 12/6/25402463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
04360607009 กันกง 27/5/255820/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายกันกง ม.7 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04361007006 กำแพง 1/1/24932480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04360703011 กุดแคน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายกุดแคน ม.7 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360409003 กุดฉิม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360705002 กุดตาลาด 1/1/25112465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361303001 กุดมะนาว 16/5/25402457วัดราษฎร์มหานิกายโนนคูณ ม.1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04360202002 กุดยาง 27/12/25262525วัดราษฎร์มหานิกายกุดยาง ม.3 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360405001 กุดเลาะ 1/1/24532438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360105008 กุดเวียน 12/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายกุดเวียน ม.6 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360108012 กู่สุวรรณวนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตม่วง ม.7 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361304007 เกษแก้วจำปางาม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนจำปา ม.3 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร
04360108001 เกาะ 1/1/23252323วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360307002 เกาะแก้ว 1/1/25252478วัดราษฎร์มหานิกายหนองใน ม.8 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
04361307002 เกาะม่วง 23/6/25252482วัดราษฎร์มหานิกายนาเกาะ ม.7 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร
04360706002 เกาะมะนาว 26/8/25592482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360201009 เกาะสามัคคี 24/12/25552472วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสมง ม.10 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04361304001 เกาะหมาก 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร
04360105006 แก้งจิก 28/6/25482482วัดราษฎร์มหานิกายแก้งจิก ม.7 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361306007 แก่นจันทร์คงคาราม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนหว้านไพร ม.7 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร
04361502003 โกรกกุลา 30/3/25582484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า
04361504002 โกรกตาแป้น 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโกรกตาแป้น ม.2 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า
04360706005 โกรกผักหวาน 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายป่ารวก ม.2 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360407001 ขามเทศ 10/2/25212455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360405002 ขามเวียน 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361503002 ขี้เหล็ก 13/1/25372465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
04360501003 เขต 20/9/25422479วัดราษฎร์มหานิกายลาดวังม่วง ม.15 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360901008 เขากำแพง 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคกไค ม.5 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360903012 เขาจอมดอย 2481วัดราษฎร์มหานิกายเสลี่ยงทอง ม.3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
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04360602003 เขาจอมทอง 18/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส
04360801005 เขาจอมทอง 9/1/254730/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตปากค่ายช่องแมว ม.2 ตำบลหนองบัวระเหว

อำเภอหนองบัวระเหว
04360704005 เขาดิน 13/1/253823/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.5 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360801001 เขาตาเงาะ 21/12/253515/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวหนอง ม.4 ตำบลหนองบัวระเหว

อำเภอหนองบัวระเหว
04361006010 เขาทองงาม 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.9 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04360902016 เขาน้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกรัง ม.5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360905014 เขาน้อยนิโคธาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.7 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360904008 เขานางรักษ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายวังค้ายโพธิ์ ม.4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360904004 เขาประตูชุมพล 29/12/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360901005 เขาพนมโดมวนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายซับหมี ม.6 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360905013 เขาพังเหย 16/6/254923/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตซับมงคล ม.8 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360206005 เขาวง 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตซับช่องแมว ม.7 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า
04360902014 เขาวงค์พระจันทร์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายเขาวงค์พระจันทร์ ม.15 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04361305003 เขาวงศ์คีรีเขต 2480วัดราษฎร์มหานิกายน้ำทิพย์ ม.3 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร
04360903004 เขาหวดพนารักษ์ 12/11/25532484วัดราษฎร์มหานิกายนายางกลัก ม.1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04360902007 เขาอุดมพร 2481วัดราษฎร์มหานิกายคลองสอง ม.20 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04361101004 คงคาสีมาเดิม 2450วัดราษฎร์มหานิกายข่า ม.7 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น



4หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ชัยภูมิ

04361401010 คลองจันลา 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองจันลา ม.6 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล
04360504004 คลองเตย 2480วัดราษฎร์มหานิกายตลองเตย ม.9 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04361304008 คลองเตยใน 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองเตยใน ม.16 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร
04361401007 คลองไทร 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองไทร ม.7 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล
04360202010 คลองไผ่ล้อม 14/2/25372441วัดราษฎร์มหานิกายกุดไผ่ ม.1 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360905005 คลองรวก 2481วัดราษฎร์มหานิกายคลองลวก ม.11 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360101007 คลองลี่ 12/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายคลองลี่ ม.12 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360903007 คลองศิลา 5/1/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองไทร ม.7 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04360902009 คลองสระแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายคลองสระแก้ว ม.17 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360705006 คลองสันติธรรม 14/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360201005 คลองสายบัว 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04360603003 คลองหว้า 24/6/25412472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04360301001 คอนสวรรค์ 1/1/25172300วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04360301006 คอนสวรรค์ใน 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04361301007 คอนสารวนาราม 25/9/255529/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุปางวัว ม.8 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร
04360503002 คำศิลาวนาราม 7/11/25542484วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.7 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04361201011 คีรีคงคาวนาราม 16/6/25492481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04360903010 คุ้มเก้าศาลาชุมพล 2483วัดราษฎร์มหานิกายคุ้มเก้า ม.1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04361501003 คูสีวนาราม 8/8/25322484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า
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04360904007 โคกกระเบื้อง 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกกระเบื้อง ม.3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360304001 โคกก่อง 2446วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
04360409002 โคกก่อง 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361104003 โคกก่อง 2460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04361306005 โคกก่องวราราม 1/1/24912459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร
04361101005 โคกขาม 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04360705007 โคกคึม 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกคึม ม.3 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360101008 โคกน้อยมอดินแดง 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360408001 โคกบำรุง 6/11/25392475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360306007 โคกมนพัฒนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกมน ม.14 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
04361104008 โคกรัง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04360305005 โคกสง่าวนาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกสง่า ม.3 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04360115002 โคกสว่าง 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360204002 โคกสว่าง 1/1/25162479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า
04360702005 โคกสว่าง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360403006 โคกสว่างดาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหลักแดน ม.11 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360804003 โคกสะอาด 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04360903005 โคกสะอาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.6 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04361007009 โคกสะอาด 14/2/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
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04360611004 โคกสามัคคี 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360705004 โคกหินตั้ง 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360105007 โค้งขนัน 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายโค้งขนัน ม.4 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361504001 โฆสิตาราม 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า
04360307001 จอมธาตุ 18/10/25472473วัดราษฎร์มหานิกายโคกมั่งอย ม.3 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
04361009004 จอมศรี 25/3/25542475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว
04361207005 จักรวรรดิ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04360114009 จักษุวนาราม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายสามพันตา ม.8 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361202002 จันทรังษี 25/2/25572480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04361305005 จันทาวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายน้ำทิพย์ ม.3 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร
04360205001 จำปาทอง 2/11/25302483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า
04360605004 จำปาทอง 12/6/25462409วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04361006007 จูมฆ้อง 17/7/25302463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04361101007 จูมทอง 1/1/24792467วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04361101009 จูมพร 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04361102002 จูมแพง 26/8/25582451วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04361002002 เจดีย์ 3/2/25462406วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
04361301001 เจดีย์ 10/3/25252411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร
04360201004 เจริญผล 1/1/25002465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
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04360601003 เจริญศรีสุข 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04360607004 เจริญสูง 18/6/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหญ้าข้าวนก ม.4 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04361402001 เจาทอง 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเจาทอง ม.3 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360108005 แจ้ง 1/1/24192404วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360401002 แจ้ง 1/1/24602435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360605001 แจ้ง 6/9/25222367วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04361004004 แจ้ง 2/10/25322455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360113003 แจ้งเจริญ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายแจ้งเจริญ ม.2 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361401008 แจ้งตราด 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายแจ้งตราด ม.3 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล
04360116004 แจ้งน้อย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360905003 แจ้งไพรวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360106005 แจ้งสว่าง 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361007002 แจ้งสว่าง 3/10/25432465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04361005004 แจ้งสว่าง 1/1/24912480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว
04360104003 แจ้งสว่างอารมณ์ 10/7/25502468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360401005 แจงสองคอน 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360902005 แจ่มประชาสรรค์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360116001 ฉิมพลี 1/1/24652458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361006005 ฉิมพลีมา 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
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04360603008 ชนะจินดาราม 9/9/25598/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนพยอม ม.7 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04360115001 ชมพู 14/6/25332466วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหว้า ม.1 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360104005 ชมภู 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360902017 ชลประทาน 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคกรัง ม.5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360901004 ช่องสำราญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายช่องสำราญ ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361601001 ชัยคุณาราม 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายตลุกคูณ ม.8 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่
04360901023 ชัยเจริญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายชัยเจริญ ม.19 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361105006 ชัยชนะ 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
04360607002 ชัยชนะวิหาร 13/5/25282444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04361101012 ชัยชนะสงคราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนคูณ ม.10 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04361105001 ชัยชมภู 1/1/24962464วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
04361104005 ชัยชุมพร 4/7/25292464วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04361201004 ชัยชุมพร 2479วัดราษฎร์มหานิกายโปร่ง ม.2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04361104002 ชัยชุมพล 1/1/25112456วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04361204005 ชัยชุมพล 2/7/25512476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04361104007 ชัยบาล 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04360101003 ชัยประสิทธิ์ 1/1/25002390วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360112003 ชัยพิบูลย์ 10/3/25252465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360502001 ชัยภูมิพิทักษ์ 1/3/255915/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
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04360101005 ชัยภูมิวนาราม 26/8/255926/12/2502วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมอ ม.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361104011 ชัยมงคล 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04361203002 ชัยมงคล 2/2/25382475วัดราษฎร์มหานิกายหนองรวก ม.2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
04360903013 ชัยมงคลโนนจำปา 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนจำปา ม.3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04361101006 ชัยมาลา 16/5/25402465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04361105003 ชัยยางคำ 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
04360107005 ชัยศรีสมสะอาด 22/11/25482476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361202006 ชัยศิริพนาราม 3/2/25402484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04361104004 ชัยศิลาอาสน์ 2460วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกก่อง ม.2 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04361105002 ชัยสว่าง 13/7/25362469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
04361201001 ชัยสามหมอ 2/11/25302470พระอารามหลวงมหานิกายม.12 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04361104010 ชัยแสวง 20/6/25552480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04361003005 ช้างพัง 1/1/24712465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04360507001 ชิโนรสวิศยาราม 26/9/25442465วัดราษฎร์มหานิกายหนองสำราญ ม.12 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04360203001 ชีชุมพร 1/1/25162462วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.1 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04361009002 ชีลอง 3/10/25432456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว
04360114002 ชีลองกลาง 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายชีลองกลาง ม.7 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360114003 ชีลองเหนือ 12/11/25534/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายชีลองเหนือ ม.4 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361101003 ชุมพร 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
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04360105001 ชุมพลสวรรค์ 30/12/25182319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361010005 ชุมพลอย 21/6/25562479วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหอย ม.5 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว
04361203001 ชุมศิลา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
04360202001 ชุมแสง 31/3/25022425วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบงโต้ ม.3 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360115003 ชุมแสง 2/9/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360408004 เชิงบรรพต 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360502009 โชคอำนวย 2483วัดราษฎร์มหานิกายโชคอำนวย ม.7 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04360303009 ซับคูหาสวรรค์ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายชนแดน ม.5 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
04360901009 ซับเจริญ 2482วัดราษฎร์มหานิกายซับเจริญ ม.6 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361404001 ซับเจริญ 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายซับเจริญ ม.3 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360901007 ซับถาวรพัฒนา 2483วัดราษฎร์มหานิกายซับถาวรพัฒนา ม.17 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360901020 ซับไทรเจริญธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายซับไทร ม.15 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361402008 ซับประสิทธิ์ 9/9/255927/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายซับประสิทธิ์ ม.7 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360905007 ซับมงคล 27/1/25482482วัดราษฎร์มหานิกายซับมงคล ม.8 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360109008 ซับรวงไพร 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายซับรวงไพร ม.4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360901015 ซับสมบูรณ์สว่างธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายซับสมบูรณ์ ม.9 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361602008 ซับสายออ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายซับสายออ ม.5 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
04360901012 ซับหมี 2481วัดราษฎร์มหานิกายซับเจริญ ม.6 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361601002 ซับห่างวนาราม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายซับห่าง ม.9 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่



11หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ชัยภูมิ

04361601005 ซับใหญ่ 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายซับใหญ่ ม.1 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่
04361601003 ซับใหญ่พัฒนา 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายซับใหญ่พัฒนา ม.10 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่
04361603002 ซับใหม่ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายซับใหม่ ม.6 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่
04361206007 ญานนาวา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04360305002 ดงเย็น 18/12/254422/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดงเย็น ม.8 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04360901010 ดงลานเทพนิมิต 2482วัดราษฎร์มหานิกายดงลาน ม.11 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360406006 ดอกไม้ 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360112006 ดอนกู่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360116006 ดอนขวาง 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายดอนขวาง ม.4 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360206004 ดอนไผ่ 1/10/25272400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า
04360607007 ดอนละนาม 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนละนาม ม.11 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04360112005 ดอนหัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360304002 ดอนหัน 2451วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัน ม.2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
04360202009 ดอนไฮ 20/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายดอนไฮ ม.2 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360104001 ดาวเรือง 22/9/25462380วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360501004 ดาวเรือง 4/6/25432482วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮใต้ ม.8 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04361003006 ดาวเรือง 2/11/25302465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04361104012 เดิมพันธ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04360402006 ตลาด 6/11/25392452วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์
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04360105003 ตะกุด 15/2/25202477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361603004 ตะโกทองวนาราม 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายตะโกทอง ม.8 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่
04361005001 ตะคลอง 20/5/25482340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว
04360412002 ตะคลองหิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะค่าง ม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360412001 ตะบองเพชร 1/1/24752435วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.1 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361008001 ตาแขก 1/1/25232220วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
04361004001 ตาล 1/1/24872445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360123001 ตาลเดี่ยว 16/7/25132310วัดราษฎร์มหานิกายมุ้งคล้า ม.3 อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360110002 ตาลเดี่ยว 4/3/25292358วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360110004 ตาลนาแซง 10/10/25232454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361206009 ไตรศิริมงคล 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04361001008 ถาวรชัยศิริ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.10 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04361304005 ถาวรชัยศิริ 29/9/25582483วัดราษฎร์มหานิกายป่าว่าน ม.4 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร
04361304003 ถาวรนิมิต 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร
04360901019 ถ้ำเขาเจดีย์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกได ม.5 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361305006 ถ้ำพรมนิมิตร 2483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งลุยลาย ม.7 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร
04360805006 ถ้ำวังทองคุณาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังแว้ ม.1 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว
04361401009 ถ้ำวัวแดง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.11 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล
04361602002 ถ้ำสว่าง 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตซับสมบูรณ์ ม.9 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่



13หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ชัยภูมิ

04361206001 แถวไพรวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04361206003 แถวอรัญญา 17/1/25512479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04361202007 แถวอรัญญาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04360601001 ทรงธรรม 1/1/25112380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04360101004 ทรงศิลา 13/2/25222417พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360410001 ทรงศิลา 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361004003 ทรงศิลา 24/2/25262453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04361104009 ทรงศิลา 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04360603004 ทรายขาว 1/1/25082475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04360410003 ทรายมูล 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361004007 ทรายมูล 1/1/25062468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360702003 ทองคำพิง 1/1/25082449วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360206002 ทองธรรมชาติ 21/6/25342457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า
04360306001 ทักษิณ 1/1/25082403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
04360406001 ทักษิณ 1/1/24522435วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361208002 ท่ากอก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ
04361612001 ท่ากูบ 21/12/25352525วัดราษฎร์มหานิกายท่ากูบ ม.1 อำเภอซับใหญ่
04361602004 ท่ากูบ 21/12/25352525วัดราษฎร์มหานิกายท่ากูบ ม.1 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
04360511003 ท่าแขกวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนตูม ม.7 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง



14หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ชัยภูมิ

04360401004 ท่างอย 1/1/24992452วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361007004 ท่าแจ้ง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04360509003 ท่าช้าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยข่าเฒ่า ม.2 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง
04360605007 ท่าแตง 25/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายท่าแตง ม.7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04361209006 ท่าทางเกวียน 2483วัดราษฎร์มหานิกายท่าทางเกวียน ม.5 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04360805002 ท่าบอน 2483วัดราษฎร์มหานิกายท่าบอน ม.8 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว
04361209010 ท่าเว่อวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายท่าเว่อ ม.7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04360703001 ท่าศาลา 29/4/25352437วัดราษฎร์มหานิกายท่าศาลา ม.2 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360405004 ท่าศาลา 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360703005 ท่าศาลา 1/1/24822468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361303002 ท่าศาลา 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04360204001 ท่าสง่า 6/1/25532481วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.1 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า
04361102010 ท่าสามัคคี 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04360108002 ท่าเสี้ยว 10/9/25522359วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360113002 ท่าหินโงม 7/11/255415/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายท่าหินโงม ม.1 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360404003 ทุ่งโพธิ์ 8/11/25362432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361305001 ทุ่งลุยลาย 25/12/253921/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลา ม.6 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร
04360103002 ทุ่งสว่าง 1/1/25002325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360302005 ทุ่งสว่าง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
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04360306004 ทุ่งสว่าง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
04360203009 ทุ่งสว่าง 2467วัดราษฎร์มหานิกายป่าไม้แดง ม.7 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04360603005 ทุ่งสว่าง 10/1/25282482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04361005002 ทุ่งสว่าง 25/12/25252440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว
04361204002 ทุ่งสว่าง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04361003008 ทุ่งสว่าง 23/1/25422481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04361304006 ทุ่งสว่างวนาราม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายผาเบียด ม.2 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร
04360404004 ทุ่มศิลา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360307004 เทพธรรมคุณ 29/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดงน้อย ม.1 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
04360904011 เทพนา 2480วัดราษฎร์มหานิกายเทพนา ม.10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360905004 เทพบุตรบรรพต 1/1/25432484วัดราษฎร์มหานิกายมุ่งเวียน ม.4 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360305006 เทพประสิทธิ์โพธิ์ธาราม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไร่ ม.1 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04360901021 เทพโพธิ์ทอง 5/1/255218/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายวะตะแบก ม.1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360901006 เทพสถิตประดิษฐาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายมอสามชั้น ม.12 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360905011 เทพสุวรรณนภาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายชัยมงคล ม.10 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04361005005 เทพากร 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว
04360905010 ไทรงาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.7 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04361209003 ไทรทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04361010006 ธงทราย 22/1/25502481วัดราษฎร์มหานิกายฝายพญานาค ม.4 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว
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04360901016 ธรรมธาราภิวัฒน์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายเขากี่ ม.14 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361009005 ธรรมสถาน 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.8 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว
04360404001 ธาตุ 1/1/24522432วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361009003 ธาตุ 26/9/25442463วัดราษฎร์มหานิกายค้าว ม.3 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว
04361102003 ธาตุ (ธาตุเจดีย์) 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04360403010 ธาตุนาจะหมื่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาจะหมื่น ม.3 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361010004 ธาตุวนาราม 27/8/252630/6/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว
04361001002 นครบาล 7/11/25222440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04360123003 นครรังสิต 2471วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.7 อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360117007 นพรัตน์วนาราม 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายยางบ่า ม.3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360301008 นรเทพหนองขาม 6/1/255314/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.7 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04360403014 น้อยพัฒนาราม 23/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้อยพัฒนา ม.12 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360504008 นาคสุวรรณ 2481วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สำราญ ม.10 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04360105005 นาคาวาสวิหาร 14/10/252531/10/2504วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360507012 นาเจริญ 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.9 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04360502007 นาทุ่งใหญ่ 2464วัดราษฎร์มหานิกายนาทุ่งใหญ่ ม.2 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04361303003 นาผักเสี้ยน 1/1/25092479วัดราษฎร์มหานิกายดงกลาง ม.7 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04361002009 นาล้อม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาล้อม ม.10 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
04360109007 นาสีนวล 19/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสีนวล ม.5 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360301005 นาเสียวน้อย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04360403016 นาหัวโสก 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาหัวโสก ม.6 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361402010 นาอุดมสุวรรณาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาอุดม ม.6 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360901013 น้ำตกเจริญธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโตน ม.4 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360903011 น้ำลาด 2483วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลาด ม.4 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04361002003 น้ำอ้อม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
04361307004 น้ำอุ่นเวฬุวัน 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำอุ่น ม.9 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร
04360602001 นิคม 24/10/25212390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส
04360109006 นิโครธาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม..3 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361502004 เนินทอง 23/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายเนินทอง ม.10 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า
04360402005 เนินไสว 10/2/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360111008 โนนก้านตง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนก้านตง ม.9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360501009 โนนเก่าใหญ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนเก่าใหญ่ ม.14 ตำบลหนองบัวแดง

อำเภอหนองบัวแดง
04360603007 โนนคร้อเหนือ 26/8/255825/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายโนนคร้อเหนือ ม.11 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04360111002 โนนคูณ(อัมพวัน) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360407004 โนนฆ้องมังคลาราม 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนฆ้อง ม.2 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361205009 โนนงาม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04361307001 โนนจำปาทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนจำปา ม.5 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร
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04361302001 โนนจำปาทอง 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร
04360108004 โนนชัย 10/5/25592380วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360613002 โนนเชือก 21/6/255625/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส
04361001010 โนนดินแดง 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนดินแดง ม.7 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04360104012 โนนดู่พัฒนา 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่พัฒนา ม.15 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360407002 โนนตะโก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360308001 โนนแต้ 1/1/24602454วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์
04360406002 โนนทราย 1/1/25002432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361001007 โนนธาตุงาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.3 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04360504011 โนนพยอม 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนพยอม ม.13 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04360304007 โนนพันชาติ 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนพันชาติ ม.5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
04360301003 โนนโพธิ์ 10/9/25522413วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04360203014 โนนโพธิ์ทองพัฒนา 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.1 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04360103005 โนนม่วง 30/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนม่วง ม.7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360613003 โนนม่วงธรรมาราม 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.2 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส
04360104010 โนนมะเกลือ 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะเกลือ ม.13 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361003003 โนนมะเค็ง 14/6/25332461วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04360407007 โนนมะเยา 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะเยา ม.9 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360509005 โนนศรีทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีทอง ม.5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง



19หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ชัยภูมิ

04360504005 โนนศรีสง่า 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีสง่า ม.8 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04361401002 โนนศิลาทอง 26/8/255830/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลาทอง ม.10 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล
04360607006 โนนสง่า 25/8/254126/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04361303008 โนนสง่าโพธิ์ศรี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04361306002 โนนสง่าวราราม 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร
04361202010 โนนสมบูรณ์ 15/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.10 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04360407006 โนนส้มโฮง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนส้มโฮง ม.12 ตำบลสระโพนทอง

อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360904012 โนนสวรรค์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.8 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04361205004 โนนสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04360104007 โนนสะอาด 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360304003 โนนสะอาด 27/12/25262476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
04361105009 โนนสะอาด 27/4/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสะอาด ม.4 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
04361303004 โนนสะอาด 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04361501002 โนนสะอาด 25/8/25412459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า
04360601008 โนนสะอาด 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.8 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04360404007 โนนสังข์ประชานิมิต 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสังข์ ม.5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360410004 โนนสังข์สามัคคี 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนสังข์ ม.7 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360116003 โนนสำราญ 1/1/25282478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360306005 โนนสำราญ 26/9/254414/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสำราญ ม.13 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
04361204006 โนนสำราญ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04360806003 โนนสำราญ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.7 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360116005 โนนสูงสะอาด 18/12/25572470วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360206007 โนนเสาเล้า 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนเสาเล้า ม.13 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า
04360112007 โนนหญ้าคา 21/1/25542468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360111004 โนนหว้านไพล 20/9/255016/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360110010 โนนอดน้อย 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายโนนอดน้อย ม.5 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360401001 บริบูรณ์ 1/1/24602432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361009001 บริบูรณ์ 12/2/25452448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว
04360119002 บริบูรณ์ 15/2/25202381วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็กใหญ่ ม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360503009 บ่อทองวนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทอง ม.8 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04361101001 บัลลังก์ 1/1/24202401วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04361001011 บัวทองวนาราม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวทอง ม.15 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04361002001 บัวบาน 1/1/24712401วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
04361003001 บัวลอย 17/1/25342415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04360703004 บางอำพันธ์(บางอำพัน) 1/11/25342456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360804006 บ้านกระจวน 2482วัดราษฎร์มหานิกายกระจวน ม.4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04360702002 บ้านกลอย 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
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04361503005 บ้านกะฮาดน้อย 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายกะฮาดน้อย ม.1 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
04361208001 บ้านเก่า 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ
04360205004 บ้านแก้งยาว 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายแก้งยาว ม.2 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า
04361001009 บ้านแข้วนาราม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายแข้ ม.14 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04360803006 บ้านคลองงูเหลือม 2484วัดราษฎร์มหานิกายคลองงูเหลือม ม.8 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04360903009 บ้านโคกอนุ 2481วัดราษฎร์มหานิกายโคกอนุ ม.9 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04360803007 บ้านแจ้งใหญ่ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายแจ้งใหญ่ ม.6 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04360613006 บ้านชาด 27/2/254712/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตชาด ม.6 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส
04360114004 บ้านชีลองใต้ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายชีลองใต้ ม.6 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360103006 บ้านซับพระไวย์ 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายซับพระไวย์ ม.6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360803003 บ้านซับหวาย 2483วัดราษฎร์มหานิกายซับหวาย ม.7 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04361207009 บ้านเซียม 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเซียม ม.2 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04360804004 บ้านดอนกอก 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนกอก ม.7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04361008006 บ้านแดง 25/9/25332532วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
04360804005 บ้านตะลอมไผ่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายตะลอมไผ่ ม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04360203012 บ้านท่าแก้ง 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายท่าแก้ง ม.9 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04360805004 บ้านท่าช้าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.1 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว
04360607010 บ้านท่าศาลา 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายท่าศาลา ม.6 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04360903001 บ้านนายางกลัก 13/1/25382484วัดราษฎร์มหานิกายนายางกลัก ม.1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
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04361004012 บ้านนาหัวแรด 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาหัวแรด ม.11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04361003011 บ้านโนนข่า 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนข่า ม.2 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04361205012 บ้านโนนทัน 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.10 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04360806010 บ้านโนนม่วง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.8 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360509004 บ้านโนนศรีสง่า 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีสง่า ม.4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง
04360501010 บ้านโนนสะอาด 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.6 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360203013 บ้านปากคันฉู 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายปากคันฉู ม.14 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04361304004 บ้านปากช่อง 30/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตปากช่อง ม.11 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร
04360404006 บ้านเป้า 27/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านเป้า ม.8 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361602001 บ้านโป่งเกต 2480วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเกต ม.2 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
04360706003 บ้านโปร่งหนองนายอู 26/9/25442533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360106011 บ้านผือ 9/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผือ ม.1 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360108009 บ้านโพธิ์ทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.12 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360804007 บ้านภูเขาทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายภูเขาทอง ม.9 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04360904001 บ้านไร่ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360607005 บ้านลี่ 26/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04360903006 บ้านวังตาท้าว 2480วัดราษฎร์มหานิกายวังตาท้าว ม.3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04361602003 บ้านวังรัง 2484วัดราษฎร์มหานิกายวังรัง ม.8 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
04360806002 บ้านวังอ้ายจีด 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังอ้ายจีด ม.3 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
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04360124001 บ้านสร้างแว้ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแว้ ม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360116007 บ้านโสกหว้า 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโสกหว้า ม.6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360805005 บ้านหนองคลอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองคลอง ม.5 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว
04360805001 บ้านหนองบัวน้อย 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวน้อย ม.4 ตำบลโสกปลาดุก

อำเภอหนองบัวระเหว
04360801004 บ้านหนองบัวระเหว 1/1/25282465วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวระเหว ม.8 ตำบลหนองบัวระเหว

อำเภอหนองบัวระเหว
04360804009 บ้านหนองม่วง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04361402003 บ้านหนองไม้แก่น 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้แก่น ม.2 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล
04361201012 บ้านหนองแสง 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04360601005 บ้านหลุบงิ้ว 12/1/25222484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04360804008 บ้านห้วยทับนาย 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทับนาย ม.8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04360403007 บ้านห้วยโป่งสามัคคี 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโป่ง ม.10 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360803008 บ้านห้วยไฮ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไฮ ม.3 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04360806007 บ้านหัวสะพาน 2483วัดราษฎร์มหานิกายหัวสะพาน ม.6 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360107009 บ้านหัวหนอง 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.14 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360504002 บ้านโหลนสามัคคีธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายโหล่น ม.2 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04360806005 บ้านใหม่เจริญผล 2480วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญผล ม.15 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360803002 บ้านใหม่สามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคีธรรม ม.2 ตำบลห้วยแย้

อำเภอหนองบัวระเหว
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04360701001 บึงชวน 1/1/25082339วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361502001 บึงบริบูรณ์ 13/5/25282455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า
04361003002 บึงบาล 10/2/25352454วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04360403004 บึงมะนาว 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360104004 บึงแวง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360119001 บึงแวง 9/1/25472352วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360405005 บึงศรีษะกุญชร 2485วัดราษฎร์มหานิกายบ้านระหัด ม.3 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360905009 บุ่งเวียนวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งเวียน ม.4 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360107006 บุ่งสาวตาล 1/1/25082483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361008004 บุญถนอมพัฒนาราม 22/8/255717/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
04360508001 บุญธรรม 1/1/25012470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง
04360406005 บุญเรือง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360406004 บุปผาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360701002 บูรณ์ 1/1/23692347วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361203008 บูรณาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
04360111001 บูรพา 1/1/24612446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360402007 บูรพา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361001005 บูรพา 13/1/25372467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04360404002 บูรพาราม 13/7/25592485วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
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04361001001 โบราณ 1/1/24352428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04360107001 ปทุมชาติ 31/10/25482390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360610001 ปทุมชาติ(หนองบัวใหญ่) 1/1/24712367วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส
04360112001 ปทุมทอง (บ้านหนองแหน) 1/1/24602460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360201001 ปทุมาวาส 1/1/25144/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04360109003 ประจิม 1/1/24602454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360303003 ประชามงคล 29/10/255217/12/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
04360504010 ประชารังสรรค์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.5 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04360106001 ประชาสามัคคี 4/5/252123/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายใหญ่พัฒนา ม.10 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360103004 ประชาสามัคคี 3/10/25432522วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361207007 ประชาสามัคคี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04361207010 ประดู่คงคาวนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายแวงน้อย ม.9 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04360902008 ประดู่งาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายประดู่งาม ม.8 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360903014 ประดู่งาม 2484วัดราษฎร์มหานิกายประดู่งาม ม.6 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04360306003 ประทุมวัน 2462วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวเพวัน ม.4 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
04360101002 ปรางค์กู่ 1/1/24712319วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361202005 ปรางค์กู่ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04361003014 ปรางค์กู่ 24/6/252226/1/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04360201006 ปรางค์ปราสาท 12/1/25222475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
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04361202009 ปัจฉิมอรัญญาวาส 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04361010002 ปัจฉิมานุการาม 4/6/25432481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว
04361006012 ปัจฉิมานุการาม 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองงูเหลือม ม.6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04360707001 ปากจาบ 30/3/25582461วัดราษฎร์มหานิกายปากจาบ ม.3 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360305012 ป่าแก่นธรรม 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหลุบเพ็ก ม.4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04360901014 ป่าข้าว 2482วัดราษฎร์มหานิกายป่าข้าว ม.13 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361005008 ป่าเขาน้อย 11/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเรือ ม.2 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว
04361005009 ป่าเขาน้อย 11/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเรือ ม.2 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว
04360199001 ป่าคลองสมบูรณ์ 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.3 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361207002 ป่าโคกกุง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04361006013 ป่าจิตติธรรมวนาราม 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งโพธิ์ ม.5 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04361210003 ป่าเจริญธรรม วัดราษฎร์มหานิกายซำมูลนาค ม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ
04360601009 ป่าแจ้ง 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตมะเกลือ ม.13 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04360606009 ป่าฉัพพรรณรังสี 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนฝาย ม.11 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
04361308001 ป่าชัยมงคล 2/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายดงใต้ ม.6 ตำบลดงกลาง อำเภอคอนสาร
04360305004 ป่าซับทอง 3/11/255721/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตซับทอง ม.10 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04360305001 ป่าซับผักกูด 8/4/254614/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตซับผักกูด ม.13 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04360408006 ป่าดอนสวรรค์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายโจด ม.4 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360204004 ป่าถ้ำสงแคน 31/10/254824/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตสงแคน ม.6 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า
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04360904015 ป่าเทพอินทรประดิษฐ์ 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหลังสวน ม.15 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360511002 ป่าไทรงาม 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายนางแดดโคก ม.1 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง
04360504014 ป่านายายชี 29/12/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตนายายชี ม.12 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04361307005 ป่านาวงเดือน 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาวงเดือน ม.8 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร
04360309007 ป่านาฮีสามัคคีธรรม 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนาฮี ม.9 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
04360303004 ป่าโนนศิลา 14/9/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนหินขาว ม.4 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
04360405007 ป่าโนนสว่าง 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเขวา ม.2 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361105008 ป่าบ้านก่าน 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเค็ง ม.6 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
04360107010 ป่าบ้านโป่งเกตุ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเกตุ ม.7 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360104008 ป่าบ้านพลัง 23/9/253919/5/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตพลัง ม.10 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360405006 ป่าปุญญาราม 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตศาลา ม.4 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361204012 ป่าผาดำ 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตแก้ง ม.4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04360307005 ป่าพรพิพัฒน์ 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองโนน้อย ม.แ. 7 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
04360109009 ป่าพัฒนาธรรม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวล ม.5 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360806001 ป่าภูเขาทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังตะเฆ่ ม.1 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04361102011 ป่ามุจลินทร์ 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04361008007 ป่าเมตตาธรรม 8/8/255631/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองเมย ม.7 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
04360203003 ป่ายาง 7/11/25546/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04361209009 ป่ายางคำวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายยางคำ ม.4 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
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04360116008 ป่ายางบง 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตยางบง ม.9 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360706004 ป่ารวก 30/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายป่ารวก ม.2 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360202013 ป่ารัตนบุญญาราม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเปลือย ม.16 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360202007 ป่าเรไร 7/2/25322455วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04361301003 ป่าเรไร 30/12/25242458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร
04360806012 ป่าวังกะทะ 2484วัดราษฎร์มหานิกายศรีสง่า ม.16 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360605009 ป่าศรัทธาธรรม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04361201013 ป่าศรีพัฒนา 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีพัฒนา ม.10 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04360706001 ป่าศรีสุขอุดมศักดิ์ 25/8/25412481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360403009 ป่าศรีสุพร 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวพัฒนา ม.14 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360501016 ป่าศิลางาม 29/6/255923/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหลวงศิริ ม.11 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04361010007 ป่าสมบูรณ์ 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกุงใหม่ ม.3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว
04360203002 ป่าสะแกราษฎร์ 24/10/25212465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04360509007 ป่าสันติธรรม 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.9 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง
04361204011 ป่าสันติสุข 25/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดเก่าน้อย ม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04360412004 ป่าสามัคคีโฆษิตาราม 10/5/25592480วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งสิบสี ม.4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361007011 ป่าสามัคคีธรรม 2464วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04361202011 ป่าสามัคคีธรรม 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองขามใต้ ม.9 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04361305004 ป่าสามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายร่องแว่ ม.2 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร
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04360703006 ป่าสามัคคีมณีธรรม 1/1/25052480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360701006 ป่าสำราญจิต 29/11/253710/6/2482วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโสน ม.15 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360202011 ป่าสุขสง่า 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองจันทิ ม.6 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360611003 ป่าสุทธิโกศล 8/11/253622/3/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวโคก ม.1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360502003 ป่าสุริยวงศ์ 25/9/25552448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04360610003 ป่าสุวรรณไพโรจน์ 1/1/25002483วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนฟันชาติ ม.7 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส
04361007014 ป่าแสงสุรีย์ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดแดง ม.3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04360307006 ป่าโสกกกแดง 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโสกกกแดง ม.5 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
04361206010 ป่าโสกหว้า 30/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโสกหว้า ม.7 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04361004011 ป่าหนองดินดำ 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองดินดำ ม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360403011 ป่าหนองแต้ 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแต้ ม.5 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360502011 ป่าหนองลุมพุก วัดราษฎร์มหานิกายหนองลุมพุก ม.6 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04360409005 ป่าห้วยกุ่ม 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยหินลับ ม.11 ตำบลหนองโพนงาม

อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361204009 ป่าอุดมมงคล 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตแก้ง ม.4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04361207006 ปิติธรรมาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04360905008 โป่งขุนเพชร 2482วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งขุนเพชร ม.3 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360905001 โป่งนก 16/2/2484วัดราษฎร์มหานิกายโป่งนก ม.1 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360806008 โป่งนครทิพย์วรธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายโป่งนคร ม.17 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
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04360306002 โปร่งคลอง 2450วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งคลอง ม.7 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
04360114008 โปร่งคลองเหนือ 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งคลองเหนือ ม.3 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361208005 โปร่งช้าง 2484วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งช้าง ม.5 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ
04360705008 โปร่งมีชัย 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งมีชัย ม.8 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361203003 ผสม 7/2/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
04361209011 ผาสวรรค์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายท่าเว่อ ม.7 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04360203008 แผ่นดินทอง 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04360507010 ไผ่เงินวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไผ่ใต้ ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04361002005 เฝือแฝง 6/9/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
04360406003 พการาม 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361003004 พนมไพร 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04360511007 พนังม่วงวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายท่าวัง ม.6 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง
04360502005 พนังโสภาราม 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายนาคานหัก ม.1 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04360504006 พรไตรรัตน์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสาธิต ม.7 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04361001006 พรมใต้ 20/5/25482480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04361004009 พรหมอารีย์ 1/1/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360406007 พระเจ้าอุ้ย 23/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนสุขสันต์ ม.9 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360129001 พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.3 ตำบลซับสีทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361303009 พระธาตุแก้งกอย 23/6/25532484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
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04361007012 พระธาตุเจดีย์ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจดีย์งาม ม.13 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04361307006 พระธาตุดอยแสงธรรม 25/9/25552/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายนาเลา ม.1 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร
04361004013 พระธาตุเดื่อโกน 23/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04361004010 พระธาตุหนองสามหมื่น 24/10/252117/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360903003 พระพุทธบาทเขายายหอม 2532วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหินปูน ม.10 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04360602004 พระพุทธบาทหลักศิลา 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหลักศิลา ม.5 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส
04361001003 พร้าวทัศนียาวาส 26/11/25342460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04360606007 พลับ 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายพลับ ม.5 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
04360511005 พวงสว่างอรุณ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองพวง ม.5 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง
04361004002 พายัพ 7/12/25492451วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04361601004 พายัพซับใหญ่ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.3 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่
04360110009 พีรพัฒนวงศ์ 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหลัว ม.7 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360903015 พุทธกิจจาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหินดาดจาน ม.3 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04361209004 พุทธมงคลวนาราม 25/3/25412481วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04360104016 พุทธรังษี 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนเหลี่ยม ม.14 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360107011 พุทธวิจิตราราม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายกุดเหม่ง ม.2 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360403008 พุทธาวราราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.7 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360308004 พุทธิสารโนนทอง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.8 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์
04360107002 พุทโธวาท 21/12/25222426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360111006 พูลทรัพย์ลาดใหญ่ 31/3/255230/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายลาดใหญ่ ม.8 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360702008 เพชรดอนยาง 18/5/252530/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360707004 เพชรพัฒนาราม 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกตาเมา ม.6 ตำบลโคกเพชรพัฒนา

อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360103003 เพชรพิบูลย์ 1/1/25082390วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360702001 เพชรภูมิสุวรรณวราราม 1/1/24962438วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360702006 เพชรวิศยาราม 1/1/251829/5/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361006011 โพธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04360106003 โพธิ์ 1/1/23002327วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360301002 โพธิ์ 25/12/25392343วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04360118001 โพธิ์ชัย 22/11/25482457วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360803001 โพธิ์ชัยศรี 2/6/25322475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04360703002 โพธิ์ตาล 1/1/23702320วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360606003 โพธิทราราม 8/11/25262319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
04361105007 โพธิ์ทอง 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
04360508006 โพธิ์ทองประทุมวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.1 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง
04360408008 โพธิ์ไทรโนนศิลา 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลา ม.9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361401001 โพธิ์เย็น 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล
04360606004 โพธิ์ล้อม 12/7/25312410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
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04360309002 โพธิ์ศรี 1/1/24702439วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
04360403003 โพธิ์ศรี 21/11/25322465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360605003 โพธิ์ศรี 7/3/25442382วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04361007005 โพธิ์ศรี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04361204007 โพธิ์ศรี 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04360306006 โพธิ์ศรีดอนหัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัน ม.9 ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์
04360705005 โพธิ์ศรีธาราม 10/7/25502480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361302002 โพธิ์ศรีวนาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร
04360202005 โพธิ์ศรีสะอาด 1/1/25042479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04361207001 โพธิสัตว์ 21/11/25322480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04361204008 โพธิ์สัย 12/9/25292480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04360203011 โพธิ์ห้วยหวาย 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหวาย ม.11 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04361202001 โพนทอง 1/1/25012437วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.4 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04360501002 โพนทอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04361201008 โพนทอง 29/11/25402480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04361204004 โพนแพง 1/1/24792461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04360101001 ไพรีพินาศ 1/1/23622315วัดราษฎร์มหานิกายเมืองเก่า ม.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360705001 ภิรมยาวาส 1/1/25112462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361209002 ภูเขาทอง 27/8/25442482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
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04360303010 ภูทอง 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตภูทอง ม.7 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
04360503004 ภูผาทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายภูผาทอง ม.10 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360301007 ภูมิรัตนาราม 12/2/254517/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจอก ม.13 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04360309006 ภูมิสวรรค์ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาโจด ม.6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
04361301005 มงคลศรี 1/1/25112463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร
04360305003 มณีรัตน์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโสกมูลนาค ม.5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04361503007 มณีรัตนาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองดินดำ ม.10 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
04360302001 ม่วง 1/1/23822311วัดราษฎร์มหานิกายยางหวาย ม.1 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
04360302004 ม่วง 1/1/23962356วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
04360115005 ม่วงเงาะ 27/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยบง ม.4 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360202008 มหาคงคา 13/1/25372470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360601002 มะเกลือ 7/3/25442425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04360405003 มัชฌิมวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360201002 มัชฌิมาวาส 24/6/25392470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04361005003 มัชฌิมาวาส 23/6/25532463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว
04360403005 มุจรินทร์ 14/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองแต้ ม.5 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360606008 มุจลินธรรมาราม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.2 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
04361008003 มูลปักษี 25/3/25412454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
04360901002 ยางเกี่ยวแฝก 16/2/25442484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
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04361209005 ยางคำวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกาย             ยางคำ ม.4 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04360109002 ยางนาเสียว 27/10/25382440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360117004 ยางภิรมย์ราษฎร์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายยางบ่า ม.3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360607001 ยานนาวา 29/11/25402439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04360605008 ร่วมมิตร 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายร่วมมิตร ม.8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04360404005 ร่องแสนคำ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360801003 ระเหวประชาสรรค์ 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวระเหว ม.9 ตำบลหนองบัวระเหว

อำเภอหนองบัวระเหว
04361504003 รังงาม 26/5/255120/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายรังงาม ม.4 ตำบลรังงาม อำเภอเนินสง่า
04360104002 รังษี 9/5/25342429วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361301006 รัฐถิวัลย์ 18/12/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร
04360511001 รัตนคงคาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหัน ม.4 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง
04360106004 ราชพฤกษ์ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360501005 ราษฎร์ดำเนิน 1/1/25432483วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์ดำเนิน ม.2 ตำบลหนองบัวแดง

อำเภอหนองบัวแดง
04361302003 ราษฎร์บุญตาราม 2486วัดราษฎร์มหานิกายห้วยขี้ตบ ม.3 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร
04360401003 ราษฎร์บูรณะ 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360508004 ราษฎร์บูรพาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกนทา ม.5 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง
04361202003 ราษฎร์สามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
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04361306001 ราษฎร์สามัคคี 1/1/25082457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร
04361002008 ราษฎร์สามัคคี 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองคร้อ ม.3 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
04360605002 ราษี 1/1/24002380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04360108006 ราษีกุดสวง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360804002 ละหานค่าย 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายละหานค่าย ม.2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04361402002 ลาดชุมพล 23/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายลาดชุมพล ม.1 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360111005 ลาดน้อย 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายลาดน้อย ม.2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360304004 ลำชี 27/12/254524/5/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์
04360502008 ลุมพินี 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองลุมพุก ม.6 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04360508005 เลิศประดิษฐ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.4 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง
04360603001 เลียบน้ำไหล 1/1/24892119วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04361006009 วรญาติบำเพ็ญ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04361010003 วรญาติบำรุง 9/1/25472482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว
04360901001 วะตะแบก(ราษฎร์ศรัทธาธรรม) 1/1/25162478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360806006 วังกะทะ 25/3/25542482วัดราษฎร์มหานิกายวังกะทะ ม.14 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360105004 วังก้านเหลือง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361602009 วังกุง 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังกุง ม.4 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
04361602007 วังขอนสัก 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังขอนสัก ม.3 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
04360902011 วังคมคาย 2480วัดราษฎร์มหานิกายวังคมคาย ม.6 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
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04360114006 วังเดือนห้า 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังเดือนห้า ม.9 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360806004 วังตะเฆ่ 2484วัดราษฎร์มหานิกายวังตะเฆ่ ม.1 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360904013 วังตาเทพ 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังตาเทพ ม.5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360902004 วังตาลาดสมบูรณ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04361403005 วังทองสามัคคีธรรม 29/2/255510/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายนาระยะ ม.1 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360113001 วังน้ำเขียว 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำเขียว ม.5 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360902012 วังบายศรีไพลงาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายวังบายศรี ม.9 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360203007 วังปลาฝา 29/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04360901011 วังมน 2480วัดราษฎร์มหานิกายวังมน ม.7 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360409004 วังม่วง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360605005 วังสว่าง 11/5/255431/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายวังวัด ม.4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04360904005 วังใหม่พัฒนา 2484วัดราษฎร์มหานิกายวังใหม่พัฒนา ม.8 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360904003 วังอ้ายโพธิ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360806009 วังอุดม 26/8/25582479วัดราษฎร์มหานิกายวังอุดม ม.13 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04361602006 วังอุดม 22/8/255721/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังอุดม ม.12 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่
04360101009 วัดกลางเมืองเก่า วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361101011 วิเชียรธรรมาราม 14/10/25252514วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04360104011 วีรวงศาราม 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหญ้าปล้อง ม.5 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360112010 วุฒิธรรมวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนหญ้าคา ม.7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360610004 เวฬุวนาราม 1/1/25192484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส
04360507004 เวฬุวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04361302004 เวฬุวัน 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายท่าเริงรมย์ ม.4 ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร
04361203005 เวฬุวันวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
04361201002 ศรีแก้งคร้อ 1/1/251619/1/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีพัฒนา ม.10 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04360901017 ศรีเจริญธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายเขากี่ ม.14 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360507002 ศรีชมพู 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหว้า ม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04361001004 ศรีชมพู 18/12/25442465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว
04360205003 ศรีชมภู 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหว้าเฒ่า ม.1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า
04360308002 ศรีดาวเรือง 1/1/25082475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์
04360903008 ศรีดาวเรืองวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายหัวสะพาน ม.2 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04360504003 ศรีธงชัย 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนเหม่า ม.3 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04361502007 ศรีโนนคูณ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนคูณ ม.7 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า
04360902006 ศรีบรรพต 28/12/25332484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04361006006 ศรีบุญเรือง 15/1/25242457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04360602002 ศรีประชานิมิต 3/2/254022/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส
04360806011 ศรีประเสริฐแจ้งวังทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายแจ้งวังทอง ม.12 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360502006 ศรีมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.5 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04361105005 ศรีมงคล 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
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04361203004 ศรีมงคลวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายดงพอง ม.5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
04360202003 ศรีมหาโพธิ์ 21/11/25322464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360902001 ศรีเมืองทอง 1/1/25112467วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยายจิ๋ว ม.1 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04361204003 ศรีวิไลย์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04360603006 ศรีวิเศษประชานิมิตร 24/10/252126/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04360112002 ศรีษะกระบือ 10/3/25252465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360501001 ศรีสกุณาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04361103006 ศรีสง่า 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น
04361206004 ศรีสง่า 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04360802002 ศรีสง่า วัดราษฎร์มหานิกายศรีสง่า ม.16 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360102009 ศรีสง่าโนนกอก 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนกอก ม.1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361205008 ศรีสง่าสามัคคี 1/3/25312483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04361208006 ศรีสง่าสามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายทอง ม.7 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ
04360701004 ศรีสนามคงคา 1/1/24962439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360503007 ศรีสมพร 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนลาน ม.4 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360504009 ศรีสวรรค์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายศรีสวรรค์ ม.2 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04361203006 ศรีสวัสดิ์บรรพต 23/1/25422478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
04360109001 ศรีสะอาด 25/9/25332380วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360402004 ศรีสะอาด 1/1/24822438วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์



40หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ชัยภูมิ

04360106007 ศรีสะอาด 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361102004 ศรีสะอาด 21/6/25342456วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04361205007 ศรีสะอาด 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04360110003 ศรีสุนทร 1/1/23742373วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360501014 ศรีสุมังคลาราม 22/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.9 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง

04361201005 ศรีไสล 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.3 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04360110005 ศรีอุดม 30/12/25242465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360412003 ศักดิ์งอย 2456วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งสิบสี่ ม.4 ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360701009 ศาลาเขต 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหินตั้ง ม.4 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360702004 ศาลาทรง 20/9/25422464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360302002 ศาลาลอย 1/1/24352375วัดราษฎร์มหานิกายยางหวาย ม.2 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
04360302003 ศาลาลอย 1/1/23272269วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
04360201003 ศาลาลอย 1/1/25092486วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04360107003 ศาลาลอย 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360509002 ศาลาลอย 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองเป็ด ม.1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง
04360613001 ศาลาลอย 6/4/25422450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส
04361006003 ศาลาลอย 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04360107007 ศาลาวรรณ 13/7/2503วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360502004 ศาลาวรรณ 25/3/25542472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04360904006 ศิริคงเจริญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายวังอ้ายคง ม.6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360115006 ศิริชัยมงคล 16/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยหว้า ม.12 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361207008 ศิริชัยมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04361003010 ศิริธรรมวนาราม 3/11/25572462วัดราษฎร์มหานิกายมูลกระบือ ม.8 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
04361002010 ศิริธรรมหนองกุง 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.14 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
04360701005 ศิริผล 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360601006 ศิริพงษาวาส 6/4/254226/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04361202004 ศิริพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04360501011 ศิริมงคล 2481วัดราษฎร์มหานิกายไทยเจริญ ม.13 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360305007 ศิริมังคลาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04361201010 ศิริสมบูรณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนคูณ ม.7 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04360701008 ศิลาเขต 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหินตั้ง ม.4 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361208008 ศิลาชัยภูสองชั้น 2480วัดราษฎร์มหานิกายภูสองชั้น ม.9 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ
04361010001 ศิลาดาด 24/2/25262475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว
04361102006 ศิลาดาด 1/1/25112462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04360905006 ศิลาทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายศิลาทอง ม.6 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04361004014 ศิลาทอง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายศิลาทอง ม.16 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360511006 ศิลาธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญ ม.3 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง



42หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ชัยภูมิ

04361207004 ศิลาพนาวาส 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04360508003 ศิลามหาธาตุ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่-โนนพยอม ม.4 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง
04360109004 ศิลาอาสน์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361209001 สกุณาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04361101010 สง่า 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04361204001 สง่าคงคาราม 12/7/25312478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ
04361306003 สง่าท่าโพธิ์ศรี 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร
04361007001 สง่าโนนรัง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04360507006 สง่าศรีมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกสง่า ม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04360507009 สนามชัย 2483วัดราษฎร์มหานิกายหัวสนาม ม.13 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04360610002 สนามนาง 1/1/24822479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส
04360109005 สมบุญอุทิศ 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360408003 สมบูรณ์ 16/10/25492480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360402001 สมบูรณ์นทิยาราม 1/1/24742435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360613007 ส้มป่อย 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายส้มป่อย ม.12 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส
04360410002 สมโพธิ์ 6/11/25392475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360108008 สมศรีบ้านเสี้ยวน้อย 9/1/25472445วัดราษฎร์มหานิกายเสี้ยวน้อย ม.1 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360508002 สมสะอาด 10/9/25522461วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.14 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง
04361101008 สมอ 5/6/25522468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
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04360114001 สมานมิตร 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361103005 สมุนไพร 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น
04360102001 สระแก้ว 1/1/25042340วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361102005 สระแก้ว 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04360403002 สระแก้ว 6/1/25532480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361210001 สระทอง 30/3/25582453วัดราษฎร์มหานิกายชำมูลนาก ม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ
04361201006 สระทอง 1/1/24912473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04361201007 สระโนนทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนทองหลาง ม.4 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04361206002 สระปทุมวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04361304002 สระประทุมทอง 25/12/25252477วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร
04361006004 สระเวียน 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04360601007 สระสี่เหลี่ยม 26/9/254427/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04360902013 สวนธรรมทาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.19 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360803004 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองกองแก้ว ม.4 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04360904010 สวนป่าเทพสถิตวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายสวนสวรรค์ ม.12 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360603002 สวนสว่าง 1/1/25222419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04361301002 สวนหมาก 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร
04360605006 สวรรค์คงคา 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส
04361102001 สวรรค์คงคา 1/1/24452442วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
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04361002004 สวรรค์นคร 25/3/25412476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว
04361101002 สว่าง 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04360303001 สว่างคีรีวัน 28/6/25482451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
04360509001 สว่างธรรมาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง
04360309003 สว่างนามน 4/1/25292466วัดราษฎร์มหานิกายนามน ม.3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
04360309001 สว่างนาฮี 23/1/25422342วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
04361303007 สว่างโนนสูง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04361203007 สว่างปุญญาวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ
04360701003 สว่างโพธิ์งาม 1/3/25592427วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360409001 สว่างไพรงาม 10/2/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360606005 สว่างวารี 18/3/25302404วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
04361210002 สว่างศรีสมบูรณ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองสามทม ม.5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ
04361201003 สว่างแสงอรุณ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04360504001 สว่างอัมพร 2481วัดราษฎร์มหานิกายนางแดดบุ่ง ม.1 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04360102003 สว่างอารมณ์ 1/1/24822450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360408002 สว่างอารมณ์ 18/3/25302470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360302006 สว่างอารมณ์ 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนเขวา ม.5 ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์
04361303005 สว่างอุดม 24/6/25392480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04360606002 สะแก 1/1/25212241วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
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04361006008 สะพาน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04360402002 สะพานยาว 1/1/24742456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360905002 สะพานหิน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360507007 สะพุงเหนือ 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสะพุงเหนือ ม.8 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04361103007 สังฆสามัคคีราษฎร์ 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายสามพาด ม.5 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น
04361009006 สังวาลย์ราษฎร์บำรุง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนตุ่น ม.2 ตำบลโอโล อำเภอภูเขียว
04360903018 สันติประชาธรรม 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเจริญ ม.14 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04361005006 สันติวิเวการาม 17/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว
04361102008 สัมพันธ์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04360123002 สัมพันธมิตร 1/1/24822465วัดราษฎร์มหานิกายสัมพันธ์ ม.5 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361404003 สามแยกดงสวรรค์ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสามแยกดงสวรรค์ ม.5 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360905012 สามแยกสุขประเสริฐ 2481วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.2 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04360507008 สามัคคี 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองปล้อง ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04361007007 สามัคคี 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04360803005 สามัคคีธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองกองแก้ว ม.4 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04360904009 สามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายลำปอแดง ม.1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04360118002 สามัคคีธรรม 25/12/25252480วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360606015 สามัคคีธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายพลับ ม.5 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
04360100001 สามัคคีธรรม 30/3/255830/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองฉนวน ม.1 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360111003 สามัคคีธรรมาราม 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360902003 สามัคคีพัฒนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360705003 สามัคคีอุทิศ 2472วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพชรพัฒนา ม.1 ตำบลโคกเพชรพัฒนา

อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360119003 สามัคคีอุทิศ 9/5/25342475วัดราษฎร์มหานิกายขี้น้อย ม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360201007 สายตะคลอง 2478วัดราษฎร์มหานิกายกุดฉนวน ม.7 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04361102007 สายทอง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04360703003 สาริกา 13/1/253824/3/2429วัดราษฎร์มหานิกายวังกะอาม ม.5 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360402008 สาลิกา 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361104006 สำเนาว์ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04361104001 สำเภา 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเต่า อำเภอบ้านแท่น
04360104006 สำรอง 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360704002 สำราญ 1/1/25032471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360203010 สำราญจิต 2468วัดราษฎร์มหานิกายวังกุ่ม ม.5 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04360110006 สิงห์ทอง 4/4/25322470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360507003 สุขสันต์กัญญาวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายนารี ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04361501001 สุทธิวนาราม 1/1/24702447วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า
04360704003 สุนทรสราวาส 1/1/25042480วัดราษฎร์มหานิกายหัวสระ ม.2 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361003007 สุนทริกา 21/12/25352480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองคอนไทย อำเภอภูเขียว
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04360106006 สุลาลัย 7/12/25492465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360206001 สุวรรณาราม 1/1/25132460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04360407003 สุวรรณาราม 6/11/25392452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360201010 สุวรรณาวาส 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองไผ่งาม ม.4 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04361206008 สุวรรณาวาส 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04361307003 สูงสุทธาวาส 4/6/25432483วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำอุ่น ม.9 ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร
04361102009 เสนาถไพบูลย์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04361004008 เสาธง 16/10/25282473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04361205006 เสาธงทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04361004006 เสาหงษ์ 3/2/25462467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360105009 เสี้ยวน้อย 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายเสี้ยวน้อย ม.8 ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361201009 แสงจันทราวาส 2476วัดราษฎร์มหานิกายป่าเสี้ยว ม.6 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ
04361206005 แสงทองธราวาส 1/3/25312473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04360101006 แสงทองปิยาราม 30/4/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองเรียง ม.8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361202008 แสงสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ
04360403001 แสงสว่างดาราม 7/5/25572482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360106008 แสงอุทัย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360117001 โสกตลับ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโสกตลับ ม.8 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360805003 โสกปลาดุก 2481วัดราษฎร์มหานิกายโสกปลาดุก ม.2 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว
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04360611009 โสกรวก 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโสกรวก ม.7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360501007 โสกรัง 2474วัดราษฎร์มหานิกายโสกรัง ม.7 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360303002 โสกหาด 2458วัดราษฎร์มหานิกายโสกหาด ม.2 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์
04360601004 หงษ์ทอง 1/1/25152435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส
04360305011 หงษาวนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหลุบเพ็ก ม.4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์
04361103003 หงส์ทอง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น
04360702010 หนองกก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360112008 หนองกระทุ่ม 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360204005 หนองกระทุ่ม 13/7/255927/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.3 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า
04361402009 หนองกระทุ่มทอง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่มทอง ม.8 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล
04361503004 หนองกระเทือง 14/8/25512484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
04360507005 หนองกุง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04360613004 หนองแกพนังเสื่อ 21/6/255618/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.11 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส
04360301009 หนองโก 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.10 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04360104015 หนองโกทอง 29/2/255521/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองโกทอง ม.11 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล
04361502002 หนองขาม(บ้านหนองขาม) 1/1/25322481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาเนิน อำเภอเนินสง่า
04360106013 หนองเขื่องเทพธาราม 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเขื่อง ม.6 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361503003 หนองไข่น้ำ 1/1/25262473วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
04360112009 หนองไข่นุ่น 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองไข่นุ่น ม.8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360103001 หนองคู 14/8/25512319วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360106012 หนองคูพัฒนา 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูขาด ม.3 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360602005 หนองคูวนาราม 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.6 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส
04360902002 หนองจะบก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360202004 หนองจันทิ(จันทราราม) 27/12/252617/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360804001 หนองจาน 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว
04360801002 หนองโจด 21/2/25392533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว
04361305002 หนองเชียงรอดเหนือ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองเชียงรอด ม.5 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร
04360611008 หนองซึก 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองซึก ม.8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360704006 หนองดง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองดง ม.7 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360408005 หนองแดงวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.5 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360606006 หนองโดน 19/3/25501/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วย ม.3 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
04361102013 หนองโดนเทพนิมิต 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.10 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04360201008 หนองตะไก้ 14/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตเขว้า ม.2 ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า
04360707002 หนองตะครอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะคลอง ม.7 ตำบลโคกเพชรพัฒนา

อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360308003 หนองตาไก้ 18/12/25442482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์
04360805008 หนองตานา วัดราษฎร์มหานิกายหนองตานา ม.3 ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว
04361503006 หนองตาโพธิ์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาโพธิ์ ม.4 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า
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04360301004 หนองทอน 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์
04360104009 หนองนกเขา 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขา ม.6 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361603005 หนองนกเขียน 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.3 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่
04360110008 หนองนาแซง 29/11/25372/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาแซง ม.2 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360611007 หนองบัวโคก 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวโคก ม.9 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360502002 หนองบัวแดง 1/1/24732470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง
04360508007 หนองบัวแดง 1/1/24422300วัดราษฎร์มหานิกายหนองแพง ม.2 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง
04360309004 หนองบัวบานเย็น 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
04360610005 หนองบัวรอง 3/2/254028/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส
04360307003 หนองบัวลอย 1/1/25112480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์
04360309008 หนองเบ็นมังคลาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองเบ็น ม.5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
04360902015 หนองโบสถ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองโบสถ์ ม.10 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360704004 หนองประดู่ 13/5/252822/10/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360507015 หนองประดู่ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองประดู่ ม.14 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04360107008 หนองปลาโด 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาโด ม.8 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360309005 หนองปลาปึ่ง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาปึ่ง ม.1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอคอนสวรรค์
04360702007 หนองผักแว่น 21/2/25394/9/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361101013 หนองผักหลอด 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักหลอด ม.12 ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น
04360112004 หนองไผ่ 4/4/25322470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360106009 หนองไผ่ล้อม 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ล้อม ม.10 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360611002 หนองพง 26/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360613005 หนองม่วง 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.4 ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส
04361306004 หนองม่วง 2458วัดราษฎร์มหานิกายหินรอยเมย ม.8 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร
04361306006 หนองม่วง 19/4/25562395วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.4 ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร
04360115004 หนองโมง 17/9/2522วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโมง ม.5 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360905015 หนองไม้แก่น 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้แก่น ม.13 ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
04361603003 หนองยางพัฒนา 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองยางพัฒนา ม.7 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่
04360703008 หนองยายบุตร 27/2/254723/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองยายบุตร ม.9 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04361007008 หนองไรไก่ 2/2/253820/3/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไรไก่2 ม.12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04360611006 หนองลุมพุก 1/1/25192485วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360603010 หนองลูกช้าง 9/9/255926/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองลูกช้าง ม.3 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04360702009 หนองแวง 8/8/25322525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360607008 หนองสมบูรณ์ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองสมบูรณ์ ม.10 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04360701007 หนองสองห้อง 22/11/254819/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.12 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360703012 หนองสะแกวนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองยางบุตร ม.3 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360102002 หนองสังข์ 25/9/25332409วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361205011 หนองสังข์ 10/5/255912/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสังข์ ม.1 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04360128001 หนองสังข์ 1/1/251119/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายหนองสังข์ ม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
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04360611005 หนองโสน 28/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360611001 หนองโสน 16/12/25546/8/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
04360117002 หนองโสมง 29/11/253724/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสมง ม.5 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360128002 หนองหลอด 1/1/25082458วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลอด ม.25 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361205010 หนองหว้า 30/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหว้า ม.7 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04360901018 หนองหิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.10 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04360501012 หนองแห้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองแห้ว ม.10 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360503003 หนองไห 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองไห ม.3 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360703007 หนองอีหล่อ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360501008 หนองไฮเหนือ 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮเหนือ ม.3 ตำบลหนองบัวแดง

อำเภอหนองบัวแดง
04360402003 หรดี 18/3/25302435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04361006001 หรดี 1/1/24532421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
04361208007 หลุบช้างพลาย 2484วัดราษฎร์มหานิกายหลุบช้างพลาย ม.8 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ
04360504007 ห้วยกุ่ม 2481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกุ่ม ม.14 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04360901003 ห้วยเกตุ 14/2/253718/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเกตุ ม.2 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต
04361603001 ห้วยเจริญผล 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเจริญผล ม.4 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่
04360701010 ห้วยทราย 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.7 ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360903002 ห้วยน้อย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
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04360802003 ห้วยบงวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังกะทะ ม.14 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว
04360117006 ห้วยมงคล 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะแคง ม.6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360507011 ห้วยม่วง 2484วัดราษฎร์มหานิกายห้วยม่วง ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง
04360803012 ห้วยยางกลาง 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยางกลาง ม.11 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04360803011 ห้วยยางดี 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยางดี ม.5 ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว
04360117008 ห้วยยางราษฎร์บำรุง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361403001 ห้วยหินฝน 19/3/25509/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหินฝน ม.8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360903019 ห้วยหินฝน 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยหินฝน ม.10 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต
04360205002 หว้าเฒ่า 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหว้าเฒ่า ม.1 ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า
04361004005 หอไตร 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว
04360704001 หัวทะเล 3/11/25572465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360203004 หัวสะพานภัยสงบ 17/12/25302476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04361501005 หัวหนอง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.9 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า
04360203006 หางเรียง 21/11/253224/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04360115007 หินกอง 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหินกอง ม.6 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360902019 หินราง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหินราง ม.12 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360204003 หินลาด 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายหินลาด ม.4 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า
04361404004 แหลมทองศิริมงคล 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทอง ม.1 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล
04360503001 ใหม่เจริญธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอยปัง ม.6 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
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04360501013 ใหม่ชัยมงคล 27/2/25472480วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ชัยมงคล ม.12 ตำบลหนองบัวแดง
อำเภอหนองบัวแดง

04360403013 ใหม่ดอนกลาง 13/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.21 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360603009 ใหม่นาดี 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายใหม่นาดี ม.8 ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส
04360902010 ใหม่โนนเมือง 2483วัดราษฎร์มหานิกายใหม่โนนเมือง ม.14 ตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอเทพสถิต
04360113004 ใหม่บัวงาม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายใหม่บัวงาม ม.7 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360511004 ใหม่วิเวกประชาสรรค์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหลักแดน ม.9 ตำบลวังชมภู อำเภอหนองบัวแดง
04360707003 ใหม่สามัคคี 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคันฉูเก่า ม.5 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360104014 ใหม่สามัคคี 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนคูณ ม.8 ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360501006 ใหม่สามัคคีธรรม 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮใต้ ม.8 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360503005 ใหม่สำราญ 2483วัดราษฎร์มหานิกายบุสีเสียด ม.1 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04360401006 องค์ตื้อท่าเดื่อ 2485วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์
04360504012 อรัญญวิเวก 2482วัดราษฎร์มหานิกายนายายชี ม.12 ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง
04360607003 อรัญญาวาส 5/11/25232455วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส
04361105004 อรัญญาวาส 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น
04361303010 อรัญญาวาส 16/5/25402480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04361103002 อรุณ 16/5/25402454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น
04361208003 อรุณคงคาวนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองพีพ่วน ม.6 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ
04361007003 อรุณรังษี 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
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04361007010 อรุณรังสี 2460วัดราษฎร์มหานิกายแซงวัวชน ม.10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว
04361102012 อรุณราษฎร์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น
04361501004 อโศกาวนาราม(อโศการาม) 1/1/25342482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า
04360108007 อัมพวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360202006 อัมพวัน 21/12/25352470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า
04360606001 อัมพวัน 24/10/25212210วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส
04361205005 อัมพวัน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04361207003 อัมพวัน 1/1/25202466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกกุง อำเภอแก้งคร้อ
04361303006 อัมพวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร
04360702011 อัมพวัน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักแว่น ม.10 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
04360108003 อัมพา 1/1/24002373วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361103004 อารมณ์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองทุ่ม ม.9 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น
04360107004 อารมณ์ชื่น 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361103001 อำภา 26/9/25442405วัดราษฎร์มหานิกายนามั่ง ม.5 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น
04361205003 อำภา 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04361206006 อินทักขิณาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ
04360110007 อิสาณ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04360203005 อิสาณ 1/1/25312476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า
04361006002 อิสาณ 31/7/25462436วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว
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04360110001 อิสาน 1/1/22402220วัดราษฎร์มหานิกายหนองโว้ง ม.1 ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361208004 อุดมคงคาวนาราม 2485วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหินดาด ม.2 ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ
04360904002 อุดมคีรีเขต 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต
04361008005 อุดมประดิษฐาราม 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว
04360106002 อุดร 29/11/25372263วัดราษฎร์มหานิกายหนองคอนไทย ม.5 ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมืองชัยภูมิ
04361205001 อุดร 2/7/25512475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสังข์ อำเภอแก้งคร้อ
04360509006 อุดรนพพาลัย 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะค่า ม.6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง
04360503006 อุดรพร 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนถาวร ม.2 ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง
04361209008 อุทัยธรรมาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายกุดโง้ง ม.3 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04361209007 เอราวัณ 2483วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไทยเจริญ ม.8 ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ
04360117003 เอี่ยมชโลธร 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยางป่า ม.3 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ

รวมทั้งสิ้น วัด1,039
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02220207005 กมลธรรมาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาซ๊อก ม.2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
02220701005 กระทิงทอง 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายกระทิงทอง ม.4 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
02220102001 กลาง 1/1/244417/4/2220วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220605001 กลาง 1/1/24672300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์
02220304002 กลาง 1/1/24502329วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่
02220210001 กลางเก่า 21/6/253430/6/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตตรอกนอง ม.3 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง
02220301003 กลางทุ่งท่าระแนะ 12/1/254927/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่
02220803002 กลุ่มสระบุรี 8/9/255424/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายกลุ่มสระบุรี ม.5 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
02221002003 กะทิง 15/1/25242439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220802006 เกตุสุวรรณาราม 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังสัมพันธ์ ม.11 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220203001 เกวียนหัก 12/1/25222130วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง
02220104004 เกาะขวาง 1/11/25342431วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220205001 เกาะจิก 1/1/24772450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง
02220104001 เกาะตะเคียน 28/4/25232370วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220104002 เกาะโตนด 29/11/25372375วัดราษฎร์มหานิกายเกาะโตนด ม.5 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220602002 เกาะเปริด 1/1/24992449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์
02220601004 เกาะแมว 7/12/254927/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์
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02220104005 เกาะลอย 22/11/253117/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220801001 แก่ง 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว
02220324006 แก่งน้อย 25/2/25572/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายแก่งน้อย ม.10 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220106002 แก้วประชาราม 1/1/251610/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220504001 ขนุน 11/11/25202360วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม
02220802001 ขุนซ่อง 1/1/23622351วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220102003 เขตร์นาบุญญาราม 1/1/25112377วัดราษฎร์อนัมนิกายตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220109003 เขากระแจะ 14/4/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220801007 เขากลอย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเขากลอย ม.12 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว
02220106001 เขาแก้ว 10/3/2504วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220701004 เขาแก้ว 7/5/255710/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายเขาแก้ว ม.6 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
02220404009 เขาแก้ว 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเขาแก้ว ม.5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220324007 เขาแก้ว 24/12/255515/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองเหล็กบน ม.7 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02221004012 เขาคิชกูฎภาวนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220307013 เขาจันทาฐิตวิริยาจารย์ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตมาบโอน ม.11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่
02220402008 เขาชวัง 20/6/25555/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาชวัง ม.6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220603002 เขาช่องโกรน 1/1/24992483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์
02220502004 เขาชำปรง 20/3/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม
02220601003 เขาช้ำห้าน 1/1/24352332วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์
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02220703007 เขาแดง 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาแดง ม.9 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว
02220402015 เขาตะแบก 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาตะแบก ม.12 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220324005 เขาตะพง 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายเขาตะพง ม.2 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220307005 เขาตานก 15/5/253913/6/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่
02220204004 เขาตาลิ่น 29/6/255917/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์
02220602001 เขาตาหน่วย 1/1/24992448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์
02220402005 เขาถ้ำจงอางทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220308006 เขาถ้ำโบสถ์ 12/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตสิ้ว ม.1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่
02220212003 เขาทอง 10/7/255023/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาทอง ม.7 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง
02220105003 เขาน้อย 27/8/25272375วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220506006 เขาบรรจบ 30/3/255816/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งเพล ม.8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม
02220307001 เขาบายศรี 1/1/25152335วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่
02220802007 เขาป้อม 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาป้อม ม.6 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220305001 เขาพลอยแหวน 1/1/25172364วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่
02220802010 เขารุ่งโรจน์ 24/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาตำยำ ม.3 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02221002001 เขารูปช้าง 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายเขารูปช้าง ม.14 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220309009 เขาลูกช้าง 18/12/255713/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขาลูกช้าง ม.8 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220805001 เขาวงกตรุจิรวงศาราม 1/1/251423/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว
02220503010 เขาสวรรค์ตาก 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตทับนคร ม.6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
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02220704012 เขาสอยดาวเหนือ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาสอยดาวเหนือ ม.12 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220307004 เขาสุกิม(ราษฎร์บูรณะคุราราม) 1/1/25162515วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่
02220324002 เขาหนองปลาไหล 31/7/25492532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220402010 เขาหอม 15/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขาหอม ม.5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220607004 เขาแหลมสิงห์ 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาแหลมสิงห์ ม.1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์
02220903003 โขดหอย 1/1/24982414วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม
02220312002 โขมง 2397วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่
02220202003 คงคาราม (บ่อ) 2215วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
02220105001 คมบาง 1/1/25132350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220402009 คลองกลาง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองกลาง ม.13 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02221004005 คลองเกวียนลอย 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220402016 คลองขนุน 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองขนุน ม.7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220314001 คลองขุด 21/11/25322389วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
02220404004 คลองคต 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220804006 คลองครก 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองครก ม.6 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว
02221002004 คลองเจริญ 18/12/254415/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220705001 คลองแจง 27/10/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว
02220901006 คลองชาก 21/1/255431/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายคลองชาก ม.14 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02221002005 คลองตะเคียน 4/1/252913/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
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02220402001 คลองตาคง 8/4/25462470วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาคง ม.1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220313005 คลองตาสังข์ 7/5/255716/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
02220324012 คลองตาอิน 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาอิน ม.8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220703006 คลองทรัพย์ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองทรัพย์ ม.12 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว
02220106006 คลองทราย 30/3/255830/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายคลองทราย ม.2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220605002 คลองน้ำเค็ม 1/1/25112438วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองน้ำเค็ม อำเภอแหลมสิงห์
02221002007 คลองน้ำเป็น 25/3/25418/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220804005 คลองน้ำเย็น 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายบ่อไฟไหม้ ม.4 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว
02220404005 คลองบอน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองบอน ม.4 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220904003 คลองบอน 25/12/25394/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม
02220506003 คลองปรือ 16/10/252811/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม
02221004002 คลองพลู 6/1/25532345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02221003003 คลองไพบูลย์ 26/5/25512529วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220501006 คลองมะลิ 1/1/252916/1/2524วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม
02220702007 คลองเม่น 4/12/25584/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองเม่น ม.10 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02220604002 คลองยายดำ 1/1/24992290วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์
02220404008 คลองเร่ว 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองเร่ว ม.8 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220804003 คลองเรือแตก 1/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองเรือแตก ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว
02220906002 คลองลาว 3/10/254326/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายคลองลาว ม.7 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม
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02220503007 คลองเวฬุ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองเวฬุ ม.12 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
02221004006 คลองใหญ่แจ่มวาที 16/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220203002 คานรูด 1/1/25142418วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง
02220702006 คำไลอุปถัมภ์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเตาถ่าน ม.5 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02220901003 คีรีพิศาล 1/1/251818/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220404010 คีรีวนาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองคต ม.7 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220402003 เครือหวาย 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเครือหวาย ม.8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220504005 โคกตะพง 1/1/24772438วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม
02220604003 โคกรัก 7/11/25542337วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์
02220106005 โค้งสนามเป้า 19/11/253614/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
02221005001 จันทเขลม 25/3/25414/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายจันทเขลม ม.8 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220801004 จันทคุณาราม 14/5/254416/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายโป่งยาง ม.7 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว
02220107002 จันทนาราม 12/11/25532360วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
02220503003 จันทร์แสงศรี 1/1/251824/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
02220204005 เจดีย์ทราย 27/5/252626/11/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
02220704011 เจริญธรรมาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสำโรงบน ม.2 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220314003 เจ้าหลาว 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเจ้าหลาวหาดหัวแหลม ม.6 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
02220207001 แจ้งโภชนาราม (ซึ้งบน) 1/1/25192414วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
02220506001 ฉมัน 17/1/25342442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม
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02220309008 เฉลิมชัยมงคล 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตเนินดินแดง ม.7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220313004 ชมภูธาราม (ชมภูคีรีธาราม) 1/1/251426/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
02220801002 ช่องกะพัด 11/2/25528/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว
02220401006 ชะแมบ 3/2/254027/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220324011 ชัยพฤกษ์วนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายอ่างมะกรูด ม.6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02221001004 ชากไทย 30/12/25292523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220604005 ชากใหญ่ 10/2/253530/6/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์
02220901011 ชากใหญ่พัฒนาราม 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายชากใหญ่ ม.10 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220905001 ช้างข้าม 4/1/25292365วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม
02220207003 ช้างข้าม(ศรีคชสาราราม) 14/2/253728/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
02220702010 เชิดชูธรรมาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะค่า ม.4 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02220701007 ซอยพัฒนาร่วมใจ 10/2/2547วัดราษฎร์มหานิกายพัฒนาร่วมใจ ม.8 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
02220803003 ซอยสอง 27/1/254824/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายซอยสอง ม.1 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
02220906006 ซับยี่หร่า 24/12/25554/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายซับยี่หร่า ม.9 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม
02220206002 ซึ้งล่าง 10/7/25502400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
02220401003 ดงจิก 17/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220906004 ดงทับมอญ 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายดงทับมอญ ม.15 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม
02220111003 ดอนตาล 8/7/25262352วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี
02220202002 ดอนอุดม 27/8/25442330วัดราษฎร์มหานิกายดอนอุดม ม.3 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
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02220111004 ดาวเรือง 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายดาวเรือง ม.10 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี
02220206004 ดำรงธรรมาราม 1/1/249718/12/2496วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
02220212002 ตกพรม 16/10/25282388วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง
02220901007 ต้นกระบก 21/12/25359/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220905003 ตรอกกระท้อน 4/7/252927/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม
02220210002 ตรอกนองบน (อรัญนิเวศน์) 1/1/25142432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง
02220210003 ตรอกนองล่าง (เนินพยาราม) 22/9/25462422วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง
02220313001 ตะกาดเง้า 10/1/25282370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
02221003001 ตะเคียนทอง 1/1/24792430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220101004 ตะบกเตี้ย 2/7/255124/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลตลาดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี
02220204002 ตะปอนน้อย 27/8/25262125วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
02220204001 ตะปอนใหญ่ 27/8/25272290วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
02220324009 ตะพง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายตะพง ม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220704002 ตามูล 1/1/25012478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220324008 ตาเลียวนอก 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายตะพง ม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220504003 แตงเม 13/1/25382407วัดราษฎร์มหานิกายแตงเม ม.1 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม
02220607003 ถนนมะม่วง 22/9/254618/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์
02220401007 ถาวรวนาราม 15/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งกร่าง ม.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220401008 ถ้ำสาริกา 5/6/255220/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำสาริกา ม.9 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
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02220901009 ทรัพย์จันทร์ 26/5/255118/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220705004 ทรัพย์เจริญ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญใต้ ม.11 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว
02220704004 ทรายขาว 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220110004 ทรายงาม 18/6/25362481วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านเกาะพลอง ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี
02220103002 ทองทั่ว 12/7/23182310วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220309007 ทันตคีรีวัน 24/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตเนินดินแดง ม.7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220703001 ทับช้าง 30/12/252426/6/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว
02220401002 ทับไทร 3/2/25402444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220503005 ทับนคร 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
02220904001 ท่าแคลง 22/11/25312365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม
02220324003 ท่าปก 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220311002 ท่าศาลา 20/5/25272451วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่
02220202001 ท่าสอน 16/2/25442484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
02220502002 ท่าหลวงบน 3/10/25432441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม
02220501004 ท่าหลวงล่าง 1/1/24232420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม
02220601001 ท่าหัวแหวน 1/1/25022290วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์
02220701006 ท่าใหม่ 26/7/254727/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
02221003002 ท่าอุดม 6/11/25398/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220401004 ทุ่งกร่าง 17/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
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02221004004 ทุ่งกะบิน 3/10/25432530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220702001 ทุ่งขนาน 28/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งขนาน ม.1 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02221002006 ทุ่งตาอิน 12/9/252927/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220502003 ทุ่งโตนด 17/1/254129/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม
02220503002 ทุ่งบอน 1/1/24622445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
02220309001 ทุ่งเบญจา 1/1/24612435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220506002 ทุ่งเพล 1/1/251824/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม
02221001002 ทุ่งสะพาน 1/1/25152412วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02221001003 ทุ่งเสาธง 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220205002 เทพขาหย่าง 29/11/25402481วัดราษฎร์มหานิกายอิเทพ ม.4 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง
02221002008 เทพธารทอง 19/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองตะเคียน ม.6 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220704008 เทพประทาน 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายมหาเจรียล่าง ม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02221005002 เทพประสิทธาราม 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยกกะท้อน ม.3 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220703010 ไทรงาม 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว
02220804004 ธรรมทาน 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังอีแอ่น ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว
02220307002 ธรรมหรรษาราม 1/1/25088/9/2504วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่
02220404001 นนท์ประชานุกูล 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220503009 นพรัตน์วนาราม 8/10/2556วัดราษฎร์อนัมนิกายทุ่งบอน ม.1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
02220903001 นางซา 10/7/25502368วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม
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02220901008 นายายอาม 13/3/252815/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220404007 นาสนาดก์ 21/6/255620/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาสนาดก์ ม.3 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02221004001 น้ำขุ่น 1/1/24612430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220401005 น้ำเขียว 31/10/254817/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220704009 น้ำซับตาพุด 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายน้ำซับตาพุด ม.10 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220502001 น้ำรัก 1/1/24532437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม
02220307003 นิโครธวราราม 13/3/252826/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่
02220309006 เนินกลาง 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220801003 เนินจำปา 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายเนินจำปา ม.3 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว
02220309003 เนินดินแดง 29/4/253524/7/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220704006 เนินทอง 17/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220901005 เนินเนรมิต 2/11/253018/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220110003 เนินโพธิ์ 1/1/25092375วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี
02221001001 เนินมะหาด 24/7/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220105002 เนินยาง 1/1/25142370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220703009 เนินสมบูรณ์ 8/8/255613/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายเนินสมบูรณ์ ม.11 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว
02220103004 เนินสูง 1/1/25192373วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220304004 บน 6/9/25222390วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่
02220804001 บ่อชะอม 3/10/25438/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายบ่อชะอม ม.3 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว
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02221001006 บ่อน้ำเงิน 29/2/255530/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220304003 บ่อพุ 1/1/23762362วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่
02220803007 บ่อมะเดื่อ 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายบ่อมะเดื่อ ม.9 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
02220212001 บ่อเวฬุวนาราม 29/11/25372474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง
02220607001 บางกะไชย 1/1/25112338วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์
02220501001 บางจะอ้าย 1/1/25432413วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม
02220205003 บางชัน(อรัญสมุทธาราม) 1/1/24412430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง
02220606001 บางสระเก้า 1/1/25032320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์
02220106004 บ้านขอม 31/3/254917/12/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220802002 บ้านโคก 11/2/255225/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายโคกวัด ม.5 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220404002 บ้านจางวาง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220701001 บ้านตาเรือง 13/7/25369/3/2522วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาเรือง ม.3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
02220308003 บ้านสิ้วราษฎร์บำรุง 27/5/25262520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่
02220402006 บ้านใหม่ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220508001 บ้านอ่าง 1/1/25082454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม
02220409001 บึงชนัง 29/4/25352480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220309010 บึงบอน 8/9/255426/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบึงบอน ม.14 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220301001 บุญญวาสวิหาร 4/7/25292335วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่
02220306001 บูรพาพิทยาราม 12/3/25082368พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่
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02220108002 โบสถ์พลอยแหวน 1/1/25112327วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220101001 โบสถ์เมือง 1/1/23352330วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี
02220803006 ประแกต 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายประแกต ม.3 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
02220105004 ปลายคลอง 1/1/25142409วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220704003 ปะตงวนาราม 1/1/252526/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220902003 ปากทาง 25/9/25337/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม
02220601002 ปากน้ำ(แหลมสิงห์) 15/2/25202300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์
02220313003 ปากน้ำแขมหนู 1/1/24892456วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
02220109005 ป่าแก้ว 23/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าแก้ว ม.7 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220703003 ป่าเขาแหลม 27/8/254514/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาแหลม ม.6 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว
02220101003 ป่าคลองกุ้ง 1/11/25342478วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลตลาดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี
02220503006 ป่าคลองขวางพัฒนา 13/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองขวางพัฒนา ม.9 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
02220901001 ป่าคีรีเขต 27/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220409002 ป่าเทพนิมิต 29/5/255027/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220702003 ป่าธรรมวิเวก (ซับตารี) 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายซับตารี ม.2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02220901010 ป่าธรรมสุข 20/6/255511/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญ ม.9 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220705005 ป่าธัญญาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าข้าวโพด ม.2 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว
02220402014 ป่าพัฒนาราม 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาหักพัฒนา ม.13 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220506005 ป่าอุทุมพร 10/5/255920/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายมะเดื่อ ม.8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม
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02220504002 ปึก 1/1/24302375วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม
02220503004 โป่ง 2422วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
02220801006 โป่งขนมจีน 29/2/255512/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโป่งขนมจีน ม.4 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว
02221004003 โป่งจันทร์ 12/1/254917/12/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220703002 โป่งเจริญชัย 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเจริญชัย ม.4 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว
02220111001 โป่งแรด 1/1/25122323วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี
02220801005 โป่งวัว 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโป่งวัว ม.13 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว
02220410001 ผักกาด 2394วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220107001 ไผ่ล้อม 1/1/23252320พระอารามหลวงมหานิกายม.6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
02220702002 ไผ่ล้อม 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.6 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02220302001 ไผ่ล้อม 26/6/25242284วัดราษฎร์มหานิกายตำบลยายร้า อำเภอท่าใหม่
02220402017 พญากำพุช 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายพญากำพุช ม.2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220504004 พญาบน 1/1/24922433วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม
02220501002 พญาล่าง 1/1/24482413วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม
02220508003 พรหมคุณวนาราม 15/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาโรง ม.7 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม
02220504007 พรหมอนุสรณ์ 15/1/255718/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตลาด ม.9 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม
02221002002 พลวง 1/1/25162270วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220108001 พลับ 9/5/25342300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220111002 พลับพลา 25/12/25252333วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี
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02220803005 พวาบน 21/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
02220401001 พังงอน 3/2/25462435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220701002 พิกุลรังสรรค์ 21/11/253226/9/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
02220308004 พิชัยพัฒนาราม 29/4/253530/6/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่
02220303001 พุทธคยาราม 1/1/25082372วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสี่พยา อำเภอท่าใหม่
02220308005 แพร่งขาหยั่ง 30/3/25588/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่
02220324001 แพร่งหน้าผาล่าง 2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220404003 โพธาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220109006 โพธิ์ทอง 25/3/255425/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายแสลง ม.2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220901004 โพธิ์นาคราษฎร์บำรุง 20/12/254225/3/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220901002 โพธิ์ลังกา 1/1/24962477วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220702004 โพธิ์ศรี 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรี ม.12 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02220207004 มณีคีรีวงกศ์ (กงษีไร่) 1/1/25082498วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
02220410002 มหาคงคาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220704007 มหาเจรีย์ 12/1/254927/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220501003 มะขาม 1/1/25082414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม
02220503001 มะทาย 1/9/25242412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม
02220604004 มังกรบุปผาราม 15/1/255730/7/2522วัดราษฎร์จีนนิกายม.12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์
02220208001 มาบไผ่โภชนาราม 1/1/25142349วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง
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02220903004 ยางระหง 3/10/254314/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม
02220901012 ย่านซื่อ 12/1/254923/3/2548วัดราษฎร์มหานิกายย่านซื่อ ม.4 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม
02220108004 โยธานิมิต 1/1/23882370วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220404006 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายซับตาเมา ม.5 ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220311003 ไร่เก่า 12/11/25532529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่
02220304001 ลาด 10/7/25272322วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อพุ อำเภอท่าใหม่
02220311001 ลำพัน 25/3/25412320วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่
02220402004 วังกระทิง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายวังกระทิง ม.10 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220802005 วังแจง 12/11/255312/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังแจง ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220504006 วังแซ้ม 27/1/254811/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายวังแซ้ม ม.2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม
02220508002 วังดาบ 12/6/254222/4/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม
02221001005 วังทอง 29/11/25378/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220324004 วังปลา 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220802004 วังพง 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังพง ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220803001 วังไม้แดง 29/4/253518/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
02220704005 วังยาว 17/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220902002 วังเวียน 1/1/25292420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม
02220202005 วังสรรพรส 1/1/25142450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
02220902001 วังหิน 26/6/25242394วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม
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02220804002 วังอีแอ่น 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายวังอีแอ่น ม.8 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว
02220201001 วันยาวบน 1/1/25012100วัดราษฎร์มหานิกายตำบลขลุง อำเภอขลุง
02220206001 วันยาวล่าง  (อรัญญาราม) 1/1/25252325วัดราษฎร์มหานิกายนาดอกไม้ ม.2 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
02220108005 วิเวการาม 1/11/25342482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220209001 เวฬุวรรณาราม 20/5/25272371วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง
02220324010 ศรีเขาแก้ว 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองเซา ม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่
02220309002 ศรีเมือง 1/1/25112/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220106007 ศิริการ 14/8/255112/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายศิริการ ม.9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220603003 สถาพรพัฒนาราม 1/1/251310/7/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์
02220906005 สนธิ์ทองวังใหม่ 18/4/255510/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายปากทางแทรกเตอร์ ม.6 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม
02220904002 สนามไชย 1/1/25162425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม
02220109004 สมเด็จศิริปุญญาราม 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220305002 สระแก้ว 1/1/25022410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่
02220103001 สระบาป 26/11/25342205วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220506004 สระโอ่ง 17/1/25416/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม
02220102002 สวนมะม่วง 2358วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220705003 สวนส้ม 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายสวนส้ม ม.5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว
02220701003 สว่างอารมณ์ 7/11/255421/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซอย 75 ม.3 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
02220705002 สะตอน 5/1/25525/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายสะตอน ม.1 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว
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02220309005 สะพานเลือก 29/11/253725/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายสะพานเลือก ม.5 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220703004 สะพานหก 28/1/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตสะพานหก ม.3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว
02220402007 สันติพัฒนา 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตสันติพัฒนา ม.11 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220805003 สันติวนาราม 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกวาง ม.2 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว
02220308001 สามผาน 1/1/23412331วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่
02220803008 สามพี่น้อง 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองแแหวน ม.4 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
02220402002 สามสิบ 18/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220309004 สามหนาด 25/12/253931/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่
02220603004 สามัคคีธรรม 26/8/25595/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายอีแรง ม.10 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์
02220704001 สำโรง 1/1/24792462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว
02220108003 สิงห์ 8/11/25362338วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220802009 สุขใจ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสุขใจ ม.7 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220106003 สุทธิวารี 5/11/252322/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี
02221003004 สุวรรณคีรีราม 1/1/24562299วัดราษฎร์มหานิกายซำเคราะห์ ม.6 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ
02220204003 สุวรรณรังษี 15/1/252425/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
02220110001 เสม็ดงาม 15/2/25202330วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี
02220312001 เสม็ดโพธิ์ศรี 1/1/23722350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่
02220109001 แสลง 23/4/25292273วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220109002 โสมนาราม 8/9/253119/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี



19หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด จันทบุรี

02220702005 หนองแก 23/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.7 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02220313002 หนองคัน 18/10/25472439วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่
02220603001 หนองชิ่ม 1/1/24912312วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์
02220905002 หนองไทร 14/2/25372390วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม
02220410003 หนองบอน 3/11/25572/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน
02220702009 หนองบอนธรรมาราม 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว
02220110002 หนองบัว 22/10/25432360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี
02220301002 หนองบัว 26/6/25242345วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่
02220209002 หนองปลาไหล 25/2/255723/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง
02220803004 หนองมะค่า 3/2/25408/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะค่า ม.8 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
02220202004 หนองระหาน 22/1/255011/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
02220805002 หนองสร้อย 20/12/254231/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว
02220906001 หนองสีงา 1/1/25182427วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม
02220308002 หนองหงส์ 2/11/25302432วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่
02220903002 หนองแหวน 1/1/25162390วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม
02220501005 หนองอ้อ 1/1/24922427วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม
02220314002 หมูดุด 6/9/25222402วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
02220905004 หรีดทายิการาม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายยายหรีด ม.6 ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม
02220904004 ห้วงน้ำเค็มวนาราม 26/8/25599/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายห้วงน้ำเค็ม ม.8 ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม
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02220103003 ห้องคูหา 1/11/25342323วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220802003 หางแมว 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหางแมว ม.4 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220906003 หินกอง 31/3/25492532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม
02220802008 หินดาด 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหินดาด ม.8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว
02220202006 หิรัญญาราม (หวัก) 1/1/25142112วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง
02220314004 แหลมเสด็จ 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตแหลมเสด็จ ม.7 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่
02220604001 ใหญ่พลิ้ว 1/1/24682290วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์
02220101002 ใหม่ 1/1/25102335วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี
02220703005 ใหม่ชัยมงคล 29/5/255012/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสะพานหก ม.3 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว
02220108006 ใหม่ท่าแฉลบ 16/10/25495/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ท่าแฉลบ ม.3 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี
02220209003 ใหม่ทุ่งตลาด 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.7 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง
02220701008 ใหม่สันติสุข 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สันติสุข ม.9 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว
02220308007 อกเต่า 20/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่
02220211001 อรัญญโพธิธาราม(สะตอน้อย) 10/7/25272425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง
02220104003 อ่างหิน 20/5/25272385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี
02220607002 อ่าวหมู(ชัยมงคล) 25/8/254119/12/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์
02220207002 อิมั้ง 23/2/25422416วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
02220206003 อีแงว (สามัคคีธรรม) 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
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03501305004 กฤษณา 25/2/25572439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
03500403007 กลางทุ่ง 6/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายสัน ม.10 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
03500901016 กลางทุ่ง 18/6/253629/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสันป่าไหน่ ม.9 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501210007 กลางทุ่ง 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03501101001 กลางเวียง 1/1/24362414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
03501210001 ก่อเก๊า 18/12/25572431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03500304001 กองกาน 1/1/25301974วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม
03500801010 กองขากน้อย 16/6/25492477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกองขากน้อย ม.8 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03500801007 กองขากหลวง 1/1/24222413วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03500302004 กองแขก 21/11/25322440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
03501907007 กองทราย 1/1/24612430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
03502001002 กองลม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
03501205003 กอโชค 25/3/25362325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านต้นตัน ม.3 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501902005 กอประจำโฮง 12/2/25459/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายสันกับตอง ม.8 ตำบลสารภี อำเภอสารภี
03501304007 กอสะเลียม 1/1/24592438วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03500512004 กัญจน์นิธยาราม 1/1/24912454วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
03500610004 ก๋ายน้อย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง
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03501002010 กาวีละ 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายกาวีละ ม.7 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03501501002 กำแพงงาม 1/1/24942300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง
03500514003 กำแพงหิน 2478วัดราษฎร์มหานิกายปางกำแพงหิน ม.8 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด
03502001001 กำแพงใหม่ 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
03502102008 กิ่วจำปี 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03501604010 กิ่วลม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายกิ่วลม ม.8 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
03501206001 กิ่วแลน้อย 12/6/25462385วัดราษฎร์มหานิกายกิ่วแลน้อย ม.10 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03501201011 กิ่วแลหลวง 1/1/24732465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03500703006 กุมภประดิษฐ์ 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03500301008 กู่ 1/1/25292453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03500106001 กู่คำ 1/1/24401920วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501201006 กู่คำ 1/1/24262420วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03501906002 กู่แดง 1/1/25192335วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี
03500101017 กู่เต้า 1/1/19951993วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501106007 กู่เบี้ย 4/7/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าฮิ้น ม.4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
03501804004 กู่พฤกษาราม 2457วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำขาว ม.2 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย
03500502013 กู่ม่าน 2/5/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันทุ่งใหม่ ม.14 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03501901005 กู่เสือ 1/1/25192405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
03500106003 เกตการาม(เกตุการาม) 1/1/19811971วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500110002 เกาะกลาง 16/6/25492410วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500204001 ข่วงเปา 1/1/25162465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
03500206003 ข่วงเปาใต้ 22/8/25572445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03501204014 ข่วงมื่น 27/2/2544วัดราษฎร์มหานิกายข่วงมื่น ม.8 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03500107004 ข่วงสิงห์ 1/1/25272137วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500114005 ขะจาว 1/1/24912369วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500204002 ขะแมด 1/1/25272460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
03501503001 ขันแก้ว 1/1/24602387วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
03500605006 ขันติวนาราม 1/1/252717/7/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03501410003 ขัวมุง 1/1/25142441วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
03501905001 ขัวมุง 1/1/25192292วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
03501411003 ขัวสูง 2383วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
03501101006 ขามสุ่ม 4/12/25582345วัดราษฎร์มหานิกายขามสุ่ม ม.2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
03501105009 ขามสุ่มป่า 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03501401003 ข้าวแท่นน้อย 1/1/25092387วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
03501401002 ข้าวแท่นหลวง 1/1/24662115วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
03501505003 ขุนคง 25/3/25361550วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขุนคง ม.5 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง
03502510001 ขุนแม่รวม 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายขุนแม่รวม ม.1 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03501509005 ขุนเส 18/6/25362400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขุนเส ม.8 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
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03501511007 เขตคิชฌาวาส 25/2/25572453วัดราษฎร์มหานิกายน้ำแพร่ ม.4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
03501108002 เขื่อนผาก 1/1/24932465วัดราษฎร์มหานิกายแพะ ม.1 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
03502402002 โขงขาว 16/8/25372419วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ
03501507005 โขงขาว 1/1/25251999วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
03500903001 คงคานิมิตร 2429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03500911005 คงคาราม 1/1/25122466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
03500910003 คยานุสิทธิ์ 1/1/25232470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03500901008 คลองศิลา 1/1/25162462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03500101001 ควรค่าม้า 1/1/24052035วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501204004 ควรนิมิตร 1/1/23002250วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501404005 คอกหมูป่า 3/10/25432411วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
03501504004 คันธรส 16/10/25492455วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03502304005 คันธาพฤกษา 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
03501202004 คันธาราม 1/1/25172485วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
03502403005 คันธาวาส 1/1/24892428วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
03501602003 คัมภีราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด
03501301010 คำซาว 4/6/25432433วัดราษฎร์มหานิกายคำซาว ม.4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03501510003 คีรีเขต 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
03500707002 คีรีบรรพต 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม
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03500704002 คุณานุสรณ์ 1/1/25172461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
03500901003 คูหาวารีเกษม 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501601005 โค้งงาม 17/1/254114/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03500803002 งาแมง 13/10/25282369วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03500803001 งิ้วเฒ่า 2319วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03500901006 จองแป้น 1/1/25122444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03500404003 จอมคีรี 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
03500601009 จอมคีรี 2450วัดราษฎร์มหานิกายหนองกอก ม.6 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
03501214003 จอมแจ้ง 8/8/25562456วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03502202002 จอมแจ้ง 14/1/24842475วัดราษฎร์มหานิกายนาทราย ม.6 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง
03501803001 จอมแจ้ง 1303วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตื่น ม.2 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
03501507002 จอมทอง 21/6/25342370วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
03502305001 จอมธรรม 6/2/25562185วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน
03501804002 จอมหมอก 2442วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไม้หก ม.6 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย
03500306001 จันทร์ 24/12/25558/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายวัดจันทร์ ม.3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03502203005 จันทร์เกษม 2319วัดราษฎร์มหานิกายเตาไห ม.6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
03501301013 จันทรวิโรจน์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าเส้า ม.1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03501506002 จันทราวาส 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
03501306007 จันทะธรรมรังษี 25/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายแพะ ม.10 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
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03501511006 จำปาลาว 2434วัดราษฎร์มหานิกายจำปาลาว ม.6 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
03502201005 จำลอง 1/1/24892409วัดราษฎร์มหานิกายกาด ม.5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
03500604006 จิตตาราม 12/6/25404/12/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง
03500107003 เจ็ดยอด 1/1/19981998พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500102018 เจ็ดลิน 5/1/255228/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายเจ็ดลิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500901004 เจดีย์งาม 23/1/25422440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501410004 เจดีย์แม่ครัว 31/3/25522477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
03500702001 เจดีย์สถาน 1/1/24692319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม
03500102008 เจดีย์หลวง 1/1/25161954พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501910001 เจดีย์เหลี่ยม 1/1/24531829วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
03501111006 เจติยบรรพต 1/1/25302528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
03500502010 เจติยานุสรณ์ 1/1/25112460วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03500401009 เจริญราษฎร์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03501502006 เจริญราษฎร์ 2120วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง
03500401010 ใจ 20/12/254212/10/2522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03501508005 ฉิมพลีวัน 1/1/24942369วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
03502103003 ฉิมพลีวัน 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
03501703002 ฉิมพลีวุฒาราม 12/2/25452333วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า
03500104002 ชมพู 1/1/24452325วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500711002 ชมพูนุท 2319วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
03500901007 ชยาราม 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03500504001 ชยาลังการ์ 1/1/24591835วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
03500705003 ชลประทาน 29/9/25582443วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม
03500604001 ช่อแลพระงาม 1/1/24112375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง
03500905001 ชัยเกษม 6/4/25422430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
03501302002 ชัยชนะมงคล(ป่าเป้า) 1/1/25252215วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
03501003002 ชัยชนาราม 1/1/25182444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย
03500504007 ชัยประดิษฐ์ 1/1/25152422วัดราษฎร์มหานิกายป่าตึงน้อย 1 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
03500101007 ชัยพระเกียรติ 1/1/24002088วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500105005 ชัยมงคล 1/1/24792470วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501004003 ชัยมงคล 1/1/25162466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
03500403004 ชัยมงคล 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
03502205002 ชัยมงคล 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03501507006 ชัยวุฒิ 2/6/25322205วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
03500104007 ชัยศรีภูมิ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500502008 ชัยสถาน 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03501007001 ชัยสถาน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย
03501508002 ชัยสถิต 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
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03500502009 ชัยสถิตย์ 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03501210002 ช่างกระดาษ 1/1/24612439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03501507003 ช่างคำ 14/2/25372314วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช่างคำ ม.5 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
03501910002 ช้างค้ำ 1/1/18321829วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
03500301001 ช่างเคิ่ง 21/11/25321970วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03501902001 ช่างเคิ่ง 1/1/23502300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี
03500107002 ช่างเคี่ยน 1/1/20551310วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500105006 ช่างฆ้อง 1/1/19001900วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500102010 ช่างแต้ม 2300วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500108012 ช่างทอง 5/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายต้นกุก ม.7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501304002 ช่างเพี้ยน 2200วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03500502011 เชฏฐาวรคุปต์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03500104005 เชตวัน 1/1/24462440วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
03502403010 เชตวัน 22/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ดอนชัย ม.8 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
03500106002 เชตุพน 1/1/24752380วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500203008 เชิงดอย 21/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03501904004 เชียงขาง 7/3/25442325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
03500101016 เชียงมั่น 1/1/24491839วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500403002 เชียงมั่น 1/1/24902441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
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03500101020 เชียงยืน 1840วัดราษฎร์มหานิกายเชียงยืน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500910001 เชียงยืน 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03500403001 เชียงยืน 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
03501907003 เชียงแสน 1/1/25192400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
03501306010 เชียงแสน 2/5/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าตึง ม.7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
03502102005 เชียงหมั้น 22/10/25432473วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03501305001 แช่ช้าง 1/1/24872365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
03500509004 ไชยพฤกษาวาส 1/1/24912467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
03501506003 ไชยสถาน 20/5/25482419วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
03501912004 ไชยสถาน 18/4/25552377วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี
03501305002 ดงขี้เหล็ก 29/2/25552395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
03501602007 ดงดำ วัดราษฎร์มหานิกายดงดำ ม.5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด
03501104012 ดงป่าดะ 4/7/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่า ม.3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03500911010 ดงผักแค 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายฝาง ม.6 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
03501111005 ดงมะไฟ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
03500206010 ดงเย็น 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.11 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03500101010 ดวงดี 1910วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500701005 ดวงดี 2439วัดราษฎร์มหานิกายดวงดี ม.2 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
03500504002 ดวงดี 1/1/25152207วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
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03501801002 ดวงดีศรัทธาราม 20/6/255528/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายยางเปาเหนือ ม.14 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
03500101011 ดอกคำ 1/1/25272326วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500505002 ดอกแดง 7/1/25122270วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด
03500101015 ดอกเอื้อง 1/1/24572219วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500710001 ดอนแก้ว 1/1/25152380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
03501208010 ดอนแก้ว 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03502202004 ดอนแก้ว 1/1/24912390วัดราษฎร์มหานิกายหนองเย็น ม.2 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง
03501909004 ดอนแก้ว 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี
03500112002 ดอนจั่น 1/1/24702460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501907002 ดอนจืน 1/1/25092359วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
03500606003 ดอนเจียง 2385วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03500110003 ดอนชัย 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501001001 ดอนชัย 19/3/25502419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03500709005 ดอนชัย 1/1/25172445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
03502403004 ดอนชัย 1/1/24932430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
03502305003 ดอนชัย 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน
03501203006 ดอนชัย 1/1/24982425วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
03500502004 ดอนชัย 9/8/25532369วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03502401002 ดอนชื่น 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
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03500711001 ดอนตัน 2281วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
03502301001 ดอนทราย 10/7/25502477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน
03502203002 ดอนปิน 2430วัดราษฎร์มหานิกายแสนกันทา ม.2 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
03501305003 ดอนปีน 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
03502205001 ดอนเปา 29/9/25412457วัดราษฎร์มหานิกายดอนเปา ม.4 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03501302004 ดอนมูล 1/1/24472442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
03500401002 ดอนศรีสะอาด 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03500607004 ดอย 1/1/22392007วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
03500501010 ดอยกู่(พระธาตุดอยกู่) 10/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500207001 ดอยแก้ว 1/1/25102450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
03501001006 ดอยแก้ว 3/11/25572475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03500512002 ดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) 1/1/24912407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
03501803002 ดอยชัยมงคล 2445วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตื่น ม.1 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
03501311006 ดอยซิว 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
03500606005 ดอยตะแคง 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03501701003 ดอยเต่า 25/9/25332448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
03501103010 ดอยใต้ 19/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายดอยใต้ ม.12 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03501511008 ดอยถ้ำ 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายดอยถ้ำ ม.9 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
03501412006 ดอยแท่นพระผาหลวง 1900วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
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03500207003 ดอยน้อย 22/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายแม่กลาง ม.1 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
03500512001 ดอยปล่อยนก 1/1/25112460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
03501509001 ดอยเปา 18/6/25362281วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองควาย ม.5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03500203011 ดอยพระเจ้า 7/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตกู่ฮ้อ ม.21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03501409008 ดอยพระธาตุจอมกิตติ 6/11/25502478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03501110007 ดอยแม่ปั๋ง 1/1/25212479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03500910009 ดอยเวียงน้อย 22/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายแม่ป่าไผ่ ม.11 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03500301014 ดอยสะกาน 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายต่อเรือ ม.2 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03502205008 ดอยสัพพัญญู 7/3/254430/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเนียม ม.6 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03502103005 ดอยหล่อ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
03502401014 ดอยหล่อ 9/5/25342450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03500101003 ดับภัย 1/1/25252120วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500401001 ดับภัย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03500710005 ดาราภิมุข 13/7/25592428วัดราษฎร์มหานิกายบ่อปุ้ ม.1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
03500103006 ดาวดึงษ์ 1/1/25162040วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501505002 เดชดำรงค์ 1/1/23192304วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง
03501504013 เด่น 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายเด่น ม.14 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03501701001 เด่นคา 25/9/25332450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
03502104008 เด่นสามัคคี 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเด่น ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
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03501603005 เด่นสารภี 12/2/254524/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
03501103006 ต้นกอก 24/2/25582445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03501207004 ต้นกอก 1/1/23102258วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501204005 ต้นแก้ว 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501505005 ต้นแก้ว 28/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายต้นแก้ว ม.1 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง
03501206009 ต้นงิ้ว 18/12/255721/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03501407004 ต้นจันทน์ 1/1/25142344วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
03501201010 ต้นโชค 12/6/25462456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03502104003 ต้นโชค 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
03501904006 ต้นโชคหลวง 2375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
03500110007 ต้นตาลโตน 22/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายวรุณนิเวศน์ ม.12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500109004 ต้นปิน 1/1/25232300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501312006 ต้นเปา 25/2/25572399วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
03500803006 ต้นผึ้ง 14/2/25372483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านต้นผึ้ง ม.4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03501201005 ต้นผึ้ง 27/5/25582416วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03501902006 ต้นผึ้ง 22/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายแม่สะลาบ ม.8 ตำบลสารภี อำเภอสารภี
03501911004 ต้นผึ้ง 23/8/25452415วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี
03501312008 ต้นผึ้ง 1/1/25432349วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
03501904001 ต้นยางหลวง 1/1/25232250วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
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03500901009 ต้นรุง 1/1/25212466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501103009 ต้นรุง 1/1/24932475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03500802002 ต้นลาน 23/8/25452014วัดราษฎร์มหานิกายป่าลาน ม.4 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
03500906008 ต้นส้านสามัคคี 16/5/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03501405004 ต้นสาร 10/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
03501901004 ต้นเหียว 1/1/25182385วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
03501203002 ต้นแหนหลวง 1/1/24732327วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
03501208007 ตลาดแก้ว 2154วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03501509006 ตองกาย 18/6/25362405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03500301011 ต่อเรือ 17/1/25342438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03500513001 ตาดเหมย 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
03500109006 ตำหนัก 1/1/21342053วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501909001 ตำหนัก 2340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี
03500706001 ตำหนักธรรมนิมิตร 14/2/25372453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม
03500601002 ติยะสถาน 25/9/25552452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
03501505004 ถวาย 1/1/24982285วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง
03501508001 ถาวรธรรม 2207วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
03500511009 ถาวรรังสี 1/1/24912383วัดราษฎร์มหานิกายม่วงโตน ม.4 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด
03500401005 ถ้ำเชียงดาว 1/1/25142310วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
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03501107006 ถ้ำดอกคำ 20/6/255530/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์ดำริ ม.7 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
03502204004 ถ้ำดอยโตน 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายแม่สะป๊อก ม.5 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
03502102001 ถ้ำตับเตา 7/2/25322300วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03500401011 ถ้ำปากเปียง 20/12/25422482วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำ ม.5 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03502104004 ถ้ำผาผึ้ง 1/1/253016/1/2524วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
03501308001 ถ้ำเมืองออน 22/6/253729/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์ ม.2 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน
03500901019 ถ้ำห้วยบอน 12/7/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยบอน ม.13 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03502102004 ทรายขาว 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03501003001 ทรายแดง 1/1/25162443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย
03500603007 ทรายมูล 1/1/25432460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03500801003 ทรายมูล 28/4/25232365วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03500701006 ทรายมูล 2043วัดราษฎร์มหานิกายทรายมูล ม.8 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
03501205010 ทรายมูล 29/9/25412463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501501001 ทรายมูล 1/1/24562450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหางดง อำเภอหางดง
03501302003 ทรายมูล 1/1/24702465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
03500102016 ทรายมูลพม่า 2101วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500102015 ทรายมูลเมือง 1/1/24502030วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501207007 ท้องฝาย 1/1/23752325วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501510004 ทองศิริ 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
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03500613013 ทับเดื่อ 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายทับเดื่อ ม.9 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03500114002 ท่ากระดาษ 1/1/24911934วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501207001 ท่ากาน 1/1/15251225วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501407008 ท่าเกวียน 1/1/24662330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
03500109001 ท่าข้าม 1/1/24932030วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500606004 ท่าข้าม 1/1/24932408วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03500206006 ท่าข้าม 1/2/25332482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03501601001 ท่าข้าม 1/1/25102455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03501706001 ท่าครั่ง 25/9/25332450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า
03500709002 ท่าไคร้ 1/1/24732375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
03501208009 ท่าจำปี 1/1/25262419วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03502202001 ท่าช้าง 1/1/24752470วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งปี๊ ม.5 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง
03500116001 ท่าเดื่อ 28/12/25332407วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501206003 ท่าเดื่อ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03501705001 ท่าเดื่อ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
03501903003 ท่าต้นกวาว 1/1/25182329วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03500207002 ท่าต้นแหน 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง
03501005001 ท่าตอน 1/1/25182472พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
03501403003 ท่าทุ่ม 1/1/25142384วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
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03501504012 ท่านาค 30/8/2546วัดราษฎร์มหานิกายท่านาค ม.6 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03502104006 ทาน้ำงาม 30/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายทาน้ำงาม ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
03501206004 ท่าโป่ง 3/11/25572427วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03500609003 ท่าผา 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
03501105001 ท่ามะเกี๋ยง 1/1/24762395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03501005002 ท่ามะแกง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
03501501005 ท้าวคำวัง 25/9/25332030วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหางดง อำเภอหางดง
03501507004 ท้าวบุญเรือง 22/1/25502235วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
03501203001 ท่าวังพร้าว 1/1/24732315วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
03500801002 ท่าศาลา 3/11/25572360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03500204003 ท่าศาลา 2460วัดราษฎร์มหานิกายท่าศาลา ม.3 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
03500106007 ท่าสะต๋อย 1/1/24702460วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500901013 ท่าสะแล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501208003 ท่าสา 1/1/23822223วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03500116004 ท่าหลุก 1/1/24672319วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500205001 ท่าหลุกวังปลาสร้อย 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่าหลุก ม.4 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03500110004 ท่าใหม่อิ 1/1/24672460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501408007 ทิพวนาราม 1/1/25082482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
03501103001 ทุ่งกู่ 2365วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
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03501208005 ทุ่งเกี๋ยง 11/5/25542275วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเกี๋ยง ม.12 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03501406003 ทุ่งข้าวตอก 1/1/25142418วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
03501903008 ทุ่งขี้เสือ 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งขี้เสือ ม.5 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03500904004 ทุ่งจำลอง 1/1/25122473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
03501111003 ทุ่งแดง 1/1/25162420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
03501311002 ทุ่งต้อม 27/10/25382350วัดราษฎร์มหานิกายหม้อ ม.5 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
03501204008 ทุ่งตูม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03502402006 ทุ่งท้อ 16/4/25412410วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งท้อ ม.2 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ
03501106005 ทุ่งน้อย 1/1/25102401วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย ม.6 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
03501110004 ทุ่งบวกข้าว 1/1/25192382วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03501408004 ทุ่งป่าเก็ด 1/1/24662425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
03501204017 ทุ่งปุย 22/8/25574/8/2546วัดราษฎร์มหานิกายร่องน้ำ ม.7 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03500205007 ทุ่งปูน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03501603003 ทุ่งโป่ง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
03501214004 ทุ่งฟ้าฮ่าม 1/1/25432474วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งฟ้าฮ่าม ม.2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03500301007 ทุ่งยาว 23/8/25452452วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.1 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03502101005 ทุ่งยาว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
03500803013 ทุ่งยาว 8/8/255621/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.10 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03500101008 ทุงยู 1/1/25162119วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500607002 ทุ่งล้อม 2012วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
03500802001 ทุ่งล้อม 5/1/25521925วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
03502205005 ทุ่งศิลา 16/4/254721/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งศิลา ม.1 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03501605004 ทุ่งสน 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสน ม.8 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด
03501605007 ทุ่งสน 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสน ม.8 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด
03501605006 ทุ่งสน 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสน ม.8 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด
03501605005 ทุ่งสน 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสน ม.8 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด
03501408005 ทุ่งหมื่นน้อย 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
03500602004 ทุ่งหลวง 1/1/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03501102002 ทุ่งหลวง 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว
03501605001 ทุ่งหลวง 2422วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด
03500401015 ทุ่งหลุก 20/6/25552480วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหลุก ม.9 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03501103002 ทุ่งห้า 25/9/25552375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03502302006 ทุ่งเหล่า 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเหล่า ม.1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน
03501503004 ทุ่งอ้อ 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
03501504010 เทพกุญชร 1/1/25312365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03500203010 เทพเจติยาจารย์ 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหล่ายกลาง ม.10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03500605014 เทพนิมิตนันทาราม 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่นาป้าก ม.6 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03500905004 เทพประสิทธิ์ 1/1/25082474วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
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03501507008 เทพประสิทธิ์ 1/1/24562339วัดราษฎร์มหานิกายต้นเฮือด ม.8 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
03500901010 เทพอำนวย 1/1/25082466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03500708002 เทพาราม 1/1/24932346วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแยงใน ม.1 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม
03501912002 เทพาราม 1/1/24242295วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี
03500509002 เทพินทราราม 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
03500203004 แท่นคำ 1/1/25272450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03501206002 ธรรมชัย 1/1/24992400วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03501505011 ธรรมประดิษฐ์สถาน 23/6/25142421วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.2 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง
03500702003 ธรรมสันติเจดีย์ 4/8/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตกลาง ม.3 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม
03500912002 ธัมมิกาวาส 1/1/25082466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
03501004001 ธัมมิกาวาส 1/1/25162462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
03500103004 ธาตุคำ 1/1/25182420วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500602007 ธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยชมพู ม.8 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03500301002 น้อย 23/8/25452370วัดราษฎร์มหานิกายป่าเท้อ ม.7 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03500407001 นันติยาราม 3/11/25572475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
03500103002 นันทาราม 1/1/21242020วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500906002 นันทาราม 1/1/25212460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03500703003 นันทาราม 27/5/25582365วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03501904008 นันทาราม 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
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03500711003 นันทาวาส 2275วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
03500206005 นากบ 8/8/25322451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03501504001 นาคนิมิตร 1/1/24992460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03500509003 นาคาสถิตย์ 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
03501407003 นางเหลียว 1/1/23892375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
03500501001 นาถสำราญ 1/1/25142119วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03501509009 นาบุก 2/6/253216/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03500116006 นาบุญธรรมาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าข่อยเหนือ ม.1 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501604006 นาฟ่อน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
03502001008 นายาง 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าไผ่ ม.3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
03500402002 นาหวาย 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
03500304003 นาฮ่อง 1/1/25302448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม
03501303001 น้ำจำ 1/1/24992170วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
03501909003 น้ำโจ้ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี
03500203007 น้ำตกแม่กลาง 1/1/25162480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03500707003 น้ำตกแม่สา 13/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม
03500203009 น้ำต้อง 2/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายแม่หอย ม.10 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03501214005 น้ำบ่อหลวง 12/6/25402477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03500506003 น้ำแพร่ 25/3/25412385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด



22หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เชียงใหม่

03501107002 น้ำแพร่ 1/1/25182412วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
03500801001 น้ำริน 23/8/25452339วัดราษฎร์มหานิกายน้ำริน ม.2 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03501304010 น้ำล้อม 5/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่แต ม.5 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03500203005 น้ำลัด 18/6/25362450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำลัด ม.13 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03501109004 นิคมสหกรณ์ 17/1/254118/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
03501511004 นิลประภา 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
03500501012 นิวาสไพรสณฑ์ 19/5/25472403วัดราษฎร์มหานิกายกิ่วแล ม.11 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03501001002 นิวาสสถาน 1/1/25162425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03500301010 บนนา 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03501910005 บวกครกใต้ 1/1/25162341วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
03500113001 บวกครกน้อย 1/1/25272395วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500112003 บวกครกหลวง 1/1/24972221วัดราษฎร์มหานิกายบวกครกหลวง ม.1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501910006 บวกครกเหนือ 1/1/25182395วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
03501304001 บวกค้าง 1/1/23642010วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03501312005 บวกเป็ด 1/1/23752369วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
03501406002 บวกเปา 1/1/24622275วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
03500603006 บวกหมื้อ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03501105002 บ่อเต่า 15/1/25572407วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03501604005 บ่อพะแวน 21/6/25342527วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
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03501312003 บ่อสร้าง 2325วัดราษฎร์มหานิกายบ่อสร้าง ม.3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
03502101008 บ่อสร้าง 2/12/2556วัดราษฎร์มหานิกายมิตรอรัญ ม.4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
03501605002 บ่อสลี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด
03501604003 บ่อสะแง๋ 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
03501604001 บ่อหลวง 1/1/25162392วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
03501604009 บ่อหลวง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่สะนาม ม.9 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
03501304009 บ่อหิน 1/3/255912/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหนียง ม.13 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03501201001 บ้านกลาง 1/1/25172340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03501910008 บ้านกลาง 31/3/25499/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.3 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
03500604004 บ้านกาด 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง
03501604004 บ้านขุน 23/2/25422470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
03500301005 บ้านเจียง(เจียง) 2417วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03501702002 บ้านชั่ง 1/1/24982450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
03500611001 บ้านช้าง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง
03501106002 บ้านดง 17/1/25412390วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
03501206008 บ้านดง 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03501406006 บ้านดงเจริญชัย 2520วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
03500613004 บ้านเด่น 3/7/25352437วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03502506002 บ้านเด่น 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายเด่น ม.7 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
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03502403006 บ้านถ้ำ 19/11/25362415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
03500507003 บ้านถ้ำ 1/1/24322371วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด
03500115002 บ้านท่อ 1/1/24911315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501401004 บ้านท่อ 1/1/25092385วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
03500302002 บ้านทัพ 2/6/25322402วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
03501705002 บ้านโท้ง 1/1/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
03501301005 บ้านน้อย 1/1/25212381วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03501705003 บ้านน้อย 1/11/25342450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
03501705005 บ้านบงตัน 25/9/255515/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายบงตัน ม.5 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
03500613001 บ้านปง 1/1/24692392วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03502104002 บ้านปง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
03500802005 บ้านป้อก 17/1/25342448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
03502304006 บ้านป๊อก 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
03500101023 บ้านปิง 1/1/21152025วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500607001 บ้านเป้า 25/3/25412003วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
03501206006 บ้านเปียง 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03500206004 บ้านแปะ 1/1/25142450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03501706003 บ้านโปง 29/9/254125/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายโปง ม.4 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า
03500513003 บ้านโป่ง 22/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายโป่งสามัคคี ม.6 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
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03501106001 บ้านโป่ง 1/1/25192363วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
03501601006 บ้านโป่ง 9/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03501409003 บ้านโป่ง 1/1/24752427วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03501304003 บ้านโป่ง 3/11/25572275วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03500605003 บ้านผึ้ง 2426วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03500607003 บ้านแพะ 2012วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
03501313003 บ้านมอญ 3/2/25402340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
03501701002 บ้านไร่ 25/9/25332462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
03501109003 บ้านล้อง 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
03500903006 บ้านลาน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03502302002 บ้านวาก 2331วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน
03501206010 บ้านสัน 12/6/25402440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03500606009 บ้านสันปงงาม 8/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสันปงงาม ม.5 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03501004005 บ้านหนองขี้นกยาง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
03501102003 บ้านหม้อ 12/2/25452450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว
03501111004 บ้านหลวง 1/1/25232475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
03501802001 บ้านหลวง 1/1/25272450วัดราษฎร์มหานิกายหลวง ม.1 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย
03500302007 บ้านเหล่า 26/8/255917/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.3 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
03500610002 บ้านเหล่า 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง
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03501104004 บ้านเหล่า 3/11/25572425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03500707001 บ้านโห้ง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม
03501306005 บ้านโห้ง 21/6/25342475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
03500604005 บ้านใหม่ 20/4/25372440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง
03502306002 บ้านใหม่ดอนแก้ว 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน
03502201006 บ้านใหม่ปางเติม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายปางเติม ม.1 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
03501001008 บ้านใหม่ปูแช่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03500209006 บ้านใหม่สารภี 22/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สารภี ม.4 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง
03500610001 บ้านออบ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง
03501704002 บ้านแอ่น 1/11/25342360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า
03501210009 บุญนาค 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03502202006 บุญยืน 2337วัดราษฎร์มหานิกายริมวาง ม.9 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง
03502104001 บุณฑริกาวาส 25/9/25332468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
03501903006 บุบผาราม 1/1/25192470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03500301012 บุปผาราม 1/1/24932469วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03500701001 บุปผาราม 1/1/24692434วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
03501202002 บุปผาราม 1/1/25182350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501911007 บุปผาราม 9/5/25342470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี
03500105004 บุพพาราม 1/1/20702039วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03502304009 บูรพชนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายปางกอง ม.6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
03502305005 ปงกา 19/9/2551วัดราษฎร์มหานิกายป่าน้อต ม.5 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน
03500708003 ปงไคร้ 2481วัดราษฎร์มหานิกายปงไคร้ ม.5 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม
03502101002 ปงตำ 1/1/25122461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
03501310004 ปงป่าเอื้อง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
03500501002 ปทุมสราราม 2142วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500705008 ประกาศธรรม 2407วัดราษฎร์มหานิกายกาดฮาว ม.4 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
03501510001 ประชาเกษม 1/1/24982300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
03501110010 ประดู่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายประดู่ ม.2 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03501111007 ประตูโขง 2479วัดราษฎร์มหานิกายฮ่างต่ำ ม.8 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
03501703001 ประถมการาม 23/3/25332343วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า
03500903002 ประทุมมาวาส 15/5/25392440วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.8 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03501501003 ประสาทธรรม 22/9/25462309วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหางดง อำเภอหางดง
03500101004 ปราสาท 1/1/20402035วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501208002 ปราสาท 1251วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03501207003 ปวงสนุก 1/1/24502225วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03502103002 ปักกัณตาวาส 1/1/25122454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
03501703003 ปัจฉิมการาม 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า
03501002008 ปัญจคณานุสรณ์ 1/1/25302482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
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03501601010 ปัญญาวุธาราม 14/6/253315/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03500901001 ปัณณาราม 1/1/24982420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501902004 ปากกอง 1/1/24892402วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสารภี อำเภอสารภี
03501911005 ปากคลอง 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี
03500601004 ปากทาง 20/6/25552481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
03502401008 ปากทางสามัคคี 2/2/253829/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายปากทางสามัคคี ม.9 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03500801008 ป่ากล้วย 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03501910004 ป่ากล้วย 1/1/24572339วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
03501404007 ป่ากล้วยท่ากุญชร 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ม.2 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
03501905004 ปากเหมือง 19/5/25472400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
03500910007 ป่ากิ่วดู่ 26/8/255918/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าแงะ ม.3 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03500116002 ป่าข่อยใต้ 9/1/25471834วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500116005 ป่าข่อยเหนือ 1/1/25192306วัดราษฎร์มหานิกายป่าข่อยเหนือ ม.1 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501603007 ป่าขาม 29/6/25592483วัดราษฎร์มหานิกายป่าขาม ม.2 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
03501109005 ป่าแขม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายป่าแขม ม.4 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
03501803003 ป่าคา 2456วัดราษฎร์มหานิกายป่าคา ม.3 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
03501907005 ป่าแคโยง 1/1/24982419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
03500613012 ปางกว้าง 5/6/255227/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03502304003 ปางกอง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
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03501001005 ปางต้นเดื่อ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03500803005 ปางเติม 29/10/25522449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03500603011 ปางเปา 8/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายปางเปา ม.8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03500901018 ปางผึ้ง 15/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายปางผึ้ง ม.16 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03500406001 ปางเฟือง 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายปางเฟือง ม.2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว
03500606007 ปางม่วง 2483วัดราษฎร์มหานิกายปางม่วง ม.2 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03500609004 ปางมะกล้วย 1/1/25122478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
03500404007 ปางมะโอ 2476วัดราษฎร์มหานิกายปางมะโอ ม.9 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
03500611002 ปางไม้แดง 14/6/25532460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง
03500609005 ปางลัน 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
03500708004 ปางลุง 2480วัดราษฎร์มหานิกายปางลุง ม.8 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม
03500513007 ปางอั้น 2441วัดราษฎร์มหานิกายปางอั้น ม.1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
03500606006 ปางฮ่าง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03500514002 ปางไฮ 2480วัดราษฎร์มหานิกายปางไฮ ม.7 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด
03501107004 ป่างิ้ว 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
03501910007 ป่างิ้ว 29/9/25412435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
03501215001 ป่างิ้ว 3/2/25402471วัดราษฎร์มหานิกายดงป่างิ้ว ม.8 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
03501306002 ป่าแงะ 31/7/25492420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
03500613003 ป่าจี้ 26/5/25512412วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
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03501102001 ป่าจี้ 4/12/25582430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว
03501204009 ป่าจู้ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501205012 ป่าเจดีย์เหลี่ยม 1/1/25312522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501201013 ป่าเจริญธรรม 1/1/251611/5/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03500109003 ป่าชี 1/1/25232125วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501208008 ป่าชี่ 2375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03501215003 ป่าซาง 8/9/25542304วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
03501002011 ป่าดอยกุสุม 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตดง ม.5 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03500404008 ป่าดอยเสียงธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่แมะ ม.11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
03501004008 ป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน 24/12/255530/4/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยม่วง ม.8 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
03500701004 ป่าดาราภิรมย์ 1/1/25222483พระอารามหลวงธรรมยุตม.1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
03501905002 ป่าเดื่อ 1/1/24942392วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
03500901015 ป่าแดง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501006003 ป่าแดง 1/1/25162463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
03501301011 ป่าแดง 12/6/25462327วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03502103004 ป่าแดง 15/5/25392467วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.2 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
03500108001 ป่าแดงมหาวิหาร 1/1/19951974วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500110006 ป่าแดด 1/1/24842475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500302003 ป่าแดด 1/1/25302420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
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03501412002 ป่าแดด 1/1/24612352วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
03502201002 ป่าแดด 10/7/25502385วัดราษฎร์มหานิกายน้ำต้น ม.6 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
03500115003 ป่าตัน 7/2/25322318วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501304006 ป่าตาล 1/1/24872325วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03501311004 ป่าตึง 16/5/25402414วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
03501306003 ป่าตึง 1/1/25262427วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
03500607006 ป่าตึงงาม 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
03501214009 ป่าตึงโรงวัว 8/8/255619/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายต้นแก้ว ม.9 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501103003 ป่าตุ้มดอน 1/1/25182375วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03501103005 ป่าตุ้มโห้ง 1/1/24932425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03500910006 ป่าเทพนิมิต 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าแงะ ม.3 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03501510006 ป่าธรรมชาติ 22/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งโป่ง ม.9 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
03500406002 ป่าธาราภิรมย์ 29/2/255520/3/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตไตรสภาวคาม ม.5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว
03500101014 ป้านปิง 1/1/21152025วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500602011 ป่านาบุญ 25/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตตีนธาตุ ม.5 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03500704005 ป่าน้ำริน 1/1/25172477วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
03500602012 ป่าเนรมิต 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันปูเลย ม.6 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03501408006 ป่าบง 1/1/24662440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
03501912001 ป่าบงหลวง 1/1/25292212วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี
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03501910003 ป่าเปอะ 22/8/25572204วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
03501305005 ป่าเปา 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง
03500101018 ป่าเป้า 1/1/24492429วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501903007 ป่าเป้า 9/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายร่มป่าตอง ม.9 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03501903009 ป่าเป้า 11/1/2560วัดราษฎร์ธรรมยุตบุปผาราม ม.6 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03500604003 ป่าไผ่ 2409วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง
03500501011 ป่าไผ่ศรีโขง 10/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500505001 ป่าฝาง 1/1/24622235วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด
03500110001 ป่าพร้าวนอก 1/1/24912390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500101002 ป่าพร้าวใน 1/1/20502025วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501510009 ป่าพุทธพจนาราม 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเสี้ยว ม.1 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
03500104006 ป่าแพ่ง 1/1/24612447วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500509005 ป่าแพ่ง 22/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายแม่คือ ม.2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
03501208006 ป่าไม้แดง 1/1/22792275วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03502104005 ป่าไม้แดง 3/12/25472533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ
03500504004 ป่ายาง 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายป่ายาง ม.7 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
03500609001 ป่ายางหนาด(ปางยางหนาด) 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
03501106004 ป่าลัน 16/5/25402420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
03502402004 ป่าลาน 14/8/25512430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ
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03500506004 ป่าลาน 2395วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด
03502403007 ป่าลาน 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
03501210003 ป่าลาน 2366วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03501504006 ป่าลาน 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03501401005 ป่าลาน 1/1/25142292วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
03500605016 ป่าเลา 2420วัดราษฎร์มหานิกายป่าเลา ม.1 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03502404007 ป่าสวนธรรมรส 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตสันติสุข ม.6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
03501110013 ป่าสหธรรมิการาม 29/10/255218/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายศรีประดู่ ม.10 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03500705006 ป่าสะลวง 12/11/255325/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตสะลวงนอก ม.3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
03501207005 ป่าสัก 2275วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501310003 ป่าสักน้อย 2377วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
03500508001 ป่าสักหลวง 1/1/24982220วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
03500905010 ป่าสันกลางพัฒนา 11/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสันกลาง ม.14 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
03501911003 ป่าสา 1/1/25172320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี
03501101002 ป่าเสี้ยว 4/12/25582435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
03500910008 ป่าหนองบัวคำ 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวคำ ม.4 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03500602006 ป่าหมู่ใหม่ 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวป่าห้า ม.2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03502205011 ป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ 30/3/255818/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยแก้ว ม.10 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03501111001 ป่าห้า 1/1/24932410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
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03501306006 ป่าห้า 30/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายป่าห้า ม.9 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
03501110006 ป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03501412001 ป่าเหมือด 1/1/24322210วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
03500508007 ป่าเหมือด 2306วัดราษฎร์มหานิกายป่าเหมือด ม.5 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
03501301004 ป่าเห็ว 1/1/25302380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03501104007 ป่าไหน่ 3/11/25572400วัดราษฎร์มหานิกายป่าไหน่ ม.1 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03500601005 ป่าอาจารย์ตื้อ 1/1/25302523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
03501101005 ป่าอาจารย์มั่น 27/8/254429/9/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
03501106003 ป่าฮิ้น 1/1/24722395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
03500506002 ปิตยาราม 1/1/25112225วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด
03500912004 ปิตยาราม 6/4/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
03500710002 ปิยาราม 1/1/25232410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
03501310001 ปูคาใต้ 1/1/24272277วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
03502302003 เปาสามขา 1/1/24772375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน
03502002001 เปียงหลวง 2230วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง
03501702003 แปลงห้า 16/6/25493/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายแปลงห้า ม.6 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
03501106006 โป่งงาม 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นม่วง ม.2 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
03500910002 โป่งทรายคำ 1/1/25082470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03500108011 โป่งน้อย 1/1/25162038วัดราษฎร์มหานิกายโป่งน้อย ม.13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500513004 โป่งน้ำร้อน 16/4/25472310วัดราษฎร์มหานิกายโป่งกุ่ม ม.4 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
03501110011 โป่งบัวบาน 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโป่งบัวบาน ม.11 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03500802004 โป่งปะ 16/4/25472369วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
03500708001 โป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 15/5/25392450วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแยงนอก ม.2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม
03502303001 โป่งวนาราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน
03500102017 ผ้าขาว 2391วัดราษฎร์มหานิกายผ้าขาว ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501907004 ผางยอย 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
03501701005 ผาจุก 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายผาจุก ม.8 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
03500609002 ผาเด็ง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง
03501110015 ผาแดง 2/5/2556วัดราษฎร์มหานิกายผาแดง ม.12 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03500101019 ผาบ่อง 2035วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500108008 ผาลาด 2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501508004 ผาสุการาม 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
03500108002 ฝายหิน 1/1/25202206วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500514004 พงษ์ทอง 2443วัดราษฎร์มหานิกายพงษ์ทอง ม.5 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด
03501903004 พญาชมภู 1/1/23502346วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03501405003 พยากน้อย 2208วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
03500510005 พรหมจริยาราม 18/10/25472434วัดราษฎร์มหานิกายแม่ก๊ะ ม.2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
03500904001 พรหมจริยาวาส 1/1/24942369วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
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03500711005 พรหมประดิษฐ์ 1/1/24902400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
03501911008 พรหมวนาราม 26/5/255111/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายปิงน้อย ม.8 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี
03500203006 พระเกิ๊ด 16/5/25402474วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03500608005 พระเจ้าตนหลวง 27/12/254529/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตสันป่าตึง ม.3 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง
03501110008 พระเจ้าตนหลวง 1928วัดราษฎร์มหานิกายสบปั๋ง ม.4 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03501207002 พระเจ้าทองทิพย์ 2110วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03500102004 พระเจ้าเม็งราย 1/1/18391839วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501107005 พระเจ้าล้านทอง 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลามัน ม.1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
03501215005 พระเจ้าสององค์ 28/4/2553วัดราษฎร์มหานิกายพระเจ้าสององค์ ม.8 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
03501504005 พระเจ้าเหลื้อม 1100วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03501105008 พระธาตุกลางใจเมือง 1928วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03501104008 พระธาตุขุนโก๋น 2450วัดราษฎร์มหานิกายตีนธาตุ ม.4 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03502103001 พระธาตุจอมคีรี 1/1/25212452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
03500703012 พระธาตุจอมแตง 1/1/25282275วัดราษฎร์มหานิกายใหม่จอมแตง ม.11 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03500602010 พระธาตุจอมธรรม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายตีนธาตุ ม.5 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03501602005 พระธาตุเจดีย์น้อย 2/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายแควมะกอก ม.1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด
03500904006 พระธาตุดอยแก้ว 21/6/25562481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
03500109005 พระธาตุดอยคำ 1230วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500603002 พระธาตุดอยจอมแจ้ง 1/1/25192400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
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03502401010 พระธาตุดอยน้อย 2300วัดราษฎร์มหานิกายดอยน้อย ม.11 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03501002004 พระธาตุดอยน้ำค้าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03502302004 พระธาตุดอยผาตั้ง 22/11/25482472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน
03500501003 พระธาตุดอยสะเก็ด 1/1/24612155พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500108004 พระธาตุดอยสุเทพ 1/1/20101962พระอารามหลวงมหานิกายม.9 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03502205015 พระธาตุดอยหยุด 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าป่าฝาง ม.2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03502401004 พระธาตุดอยหล่อ 9/5/25342450วัดราษฎร์มหานิกายดอยหล่อ ม.6 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03501001007 พระธาตุปูแช่ 6/2/25562480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03501701007 พระธาตุม่อนจอมธรรม 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าดำ ม.6 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
03500203001 พระธาตุศรีจอมทอง 1/1/24701292พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03500602013 พระธาตุศรีวิชัย 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหัวป่าห้า ม.2 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03501004002 พระธาตุสบฝาง 3/7/25352435วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
03500605015 พระธาตุสุนันทา 22/8/25572/5/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่หอพระ ม.5 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03502003001 พระธาตุแสนไห 5/1/25522454วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง
03500710004 พระนอน 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
03501901001 พระนอนป่าเก็ดถี่ 1/1/24862098วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
03501907001 พระนอนหนองผึ้ง 1/1/24561838วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
03501702001 พระบรมธาตุดอยเกิ้ง 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวคำ ม.5 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
03500803011 พระบรมธาตุดอยผาส้ม 18/4/255521/6/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตอมลอง ม.2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
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03500203002 พระบาท 2200วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03500302005 พระบาท 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
03501406005 พระบาทตีนนก 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
03501202009 พระบาททุ่งอ้อ 31/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายป่าบง ม.8 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501204010 พระบาทยั้งหวีด 1/1/25162470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03500901002 พระบาทอุดม 1/1/25122426วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501312001 พระป้าน 1/1/22052203วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
03501602004 พระพุทธบาทแก้วข้าว 25/2/255730/3/2544วัดราษฎร์มหานิกายแควมะกอก ม.1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด
03501706002 พระพุทธบาทตะเมาะ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า
03500705005 พระพุทธบาทสี่รอย 8/4/25462471วัดราษฎร์มหานิกายดอยพระบาท ม.6 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
03500102006 พระสิงห์ 1/1/19251920พระอารามหลวงมหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500301003 พร้าวหนุ่ม 2/6/25322375วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03501504009 พฤกษาราม 2370วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03500103007 พวกช้าง 1/1/25162040วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500102001 พวกแต้ม 1/1/20622060วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500103005 พวกเปีย 1/1/25162040วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500102003 พวกหงส์ 1/1/20622060วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03502202005 พันตน 2305วัดราษฎร์มหานิกายพันตน ม.3 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง
03500105003 พันตอง 1/1/20002000วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500102012 พันเตา 2040วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500508006 พันหลัง 1/1/24902455วัดราษฎร์มหานิกายพันหลัง ม.4 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
03500102013 พันแหวน 1/1/23272060วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500102009 พันอ้น 1/1/25142044วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501704001 พิงคาราม 1/1/25162421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า
03501603002 พิมพิสารรังสรรค์ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
03500205008 พุทธนิมิตร 1/1/24892484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03500301004 พุทธเอ้น 1/8/25332411วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03500903009 โพธิ์ทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03500501009 โพธิ์ทองเจริญ 1/1/24592447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500703004 โพธินิมิตร 1/1/25152375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03501509002 โพธิพิชิต 1/1/24752375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03501904003 โพธิมงคล 20/6/25552305วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
03500504003 ไพรสณฑ์สว่าง 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด
03500102011 ฟ่อนสร้อย 2031วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501407005 ฟ้ามุ่ย 1/1/24152325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
03502002002 ฟ้าเวียงอินทร์ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง
03502401001 ฟ้าหลั่ง 1/1/25182200วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03500114004 ฟ้าฮ่าม 1/1/24901943วัดราษฎร์มหานิกายตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500605008 ภูดิน 22/1/255024/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายภูดิน ม.9 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03500708005 เภรีพิชัย 2438วัดราษฎร์มหานิกายกองแหะ ม.4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม
03502002005 มกายอน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง
03501203003 มงคล 27/10/25382350วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแป้ง ม.2 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
03501204013 มงคล 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501502002 มงคลเกษม 2218วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง
03501001009 มงคลนิมิตร 1/1/25162465วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย
03500704003 มงคลประสิทธิ์ 1/1/25092396วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
03501902002 มงคลวนาราม 1/1/25192339วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสารภี อำเภอสารภี
03500503001 มงคลวราราม 1915วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
03500204005 มงคลวารี 16/8/25372478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
03501001003 มงคลสถาน 1/1/25182450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03500703008 มณีประดิษฐ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03500912001 มธุราวาส 1/1/25162445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
03501303004 ม่วงเขียว 16/4/25412380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
03500613005 ม่วงคำ 1/1/25162445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03500901012 ม่วงคำ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501104009 ม่วงคำ 3/11/255724/8/2547วัดราษฎร์มหานิกายม่วงคำ ม.9 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03500401016 ม่วงคำ 10/5/25595/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโรงวัว ม.12 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
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03502002003 ม่วงเครือ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง
03500602002 ม่วงชุม 14/6/25332295วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03500903007 ม่วงชุม 15/5/25392484วัดราษฎร์มหานิกายม่วงชุม ม.10 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03501104005 ม่วงถ้อย 3/11/25572439วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03502003002 ม่วงป๊อก 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง
03501215002 ม่วงพี่น้อง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม่วงพี่น้อง ม.4 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
03501303002 ม่วงม้าใต้ 1/1/23022287วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
03501303006 ม่วงม้าเหนือ 14/8/25512326วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
03501006006 ม่วงสามฮ้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
03500510004 มหาวนาภิมุข 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
03502203006 มหาวัน 1/1/25102272วัดราษฎร์มหานิกายดงแม่อาว ม.7 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
03500105012 มหาวัน 2078วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03502101001 มหิงสาวาส 1/1/25122460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
03502401011 ม่อนห้วยแก้ว 22/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหลังม่อน ม.14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03500206009 ม่อนหิน 10/7/255026/9/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03501110005 ม่อนหินไหล 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03501201003 มะกับตอง 2408วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03502202003 มะกับตองหลวง 2475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งป่าคา ม.11 ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง
03502201008 มะกายอน 11/1/2560วัดราษฎร์ธรรมยุตมะกายอน ม.4 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
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03501301014 มะขาม 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายออน ม.14 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03501204001 มะขามหลวง 29/9/25412133วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501204006 มะขุนหวาน 2389วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
03500603003 มะองค์นก 23/1/254226/10/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03501601002 มัคคาราม 1/1/25222481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03502204001 มัชฌิมาราม 1/1/25232287วัดราษฎร์มหานิกายใหม่วังผาปูน ม.15 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
03501007002 มาตุการาม 1/1/24982470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03500613011 มืดกาพัฒนาราม 18/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายมืดกาพัฒนา ม.17 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03500102005 เมธัง 1/1/25142095วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500203003 เมืองกลาง 1/1/24892200วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
03500705007 เมืองก๊ะ 2392วัดราษฎร์มหานิกายเมืองก๊ะ ม.5 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
03500106004 เมืองกาย 1/1/24592345วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500610003 เมืองก๋าย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง
03500612002 เมืองกื้ด 21/6/25342470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
03501412003 เมืองขอน 1/1/24622046วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
03500103003 เมืองมาง 21/6/25342225วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03502304001 เมืองแม่เลน 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายแม่เลน ม.2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
03500115001 เมืองลัง 31/7/25462300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501411001 เมืองเล็น 6/2/25562279วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
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03501411002 เมืองวะ 1/1/24752194วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
03500111004 เมืองสาตรน้อย 21/6/25562430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500111005 เมืองสาตรหลวง 1/1/25182412วัดราษฎร์มหานิกายเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501002005 เมืองหนอง 1/1/25302462วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03501404006 แม่กวง 24/6/253930/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายแม่กวง ม.6 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
03501101004 แม่กอย 12/2/25452478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
03500602001 แม่กะหลวง 26/5/25512293วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03501205009 แม่ก๊า 1/1/24992463วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501412004 แม่แก้ดน้อย 1/1/24612348วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
03501407007 แม่แก้ดหลวง 1/1/25092325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
03500603004 แม่ขะจาน 1/1/24692420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03500803004 แม่ขาน 3/9/25352440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03501403004 แม่คาว 1/1/25142359วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
03500509001 แม่คือ 1/1/25112298วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
03500904002 แม่งอน 1/1/25082429วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
03501408002 แม่โจ้ 1/1/25092425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
03500901017 แม่ใจใต้ 12/6/25404/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายศรีดอนชัย ม.7 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03502509004 แม่แดดน้อย 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายแม่แดดน้อย ม.4 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03500514001 แม่ตอน 2446วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตอน ม.4 ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด
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03502306001 แม่ตะไคร้ 26/5/25512391วัดราษฎร์มหานิกายตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน
03500612001 แม่ตะมาน 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง
03501311005 แม่ตาด 19/3/25502415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
03500803007 แม่ตุงติง 31/7/25462463วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตุงติง ม.5 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03502304004 แม่เตาดิน 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
03501408003 แม่เตาไห 26/5/25512430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
03500601003 แม่แตง 1/1/24612452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
03500305001 แม่นาจร 1/1/25302450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
03500605007 แม่นาป๊าก 2478วัดราษฎร์มหานิกายแม่นาป๊าก ม.6 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03501110001 แม่ปั๋ง 1/1/25192250วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03500301009 แม่ปาน 23/8/25452454วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปาน ม.10 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03501310002 แม่ปูคาเหนือ 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
03500512003 แม่โป่ง 1/1/24912426วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
03502509001 แม่ผาปู 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายแม่ผาปู ม.1 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03501306001 แม่ผาแหน 1/1/24802384วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
03501410001 แม่แฝก 1/1/24572100วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
03501109006 แม่พวก 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายแม่พวก ม.7 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
03501110003 แม่แพง 1/1/24932362วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03502001009 แม่แพม 2/5/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่แพม ม.8 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
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03500802006 แม่แพะ 29/2/25552459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
03501402002 แม่ย่อย 1/1/24662275วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
03501603004 แม่ยุย 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยุย ม.7 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
03500701003 แม่ริม 1/1/24662448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
03500707005 แม่แรม 2425วัดราษฎร์มหานิกายแม่แรม ม.6 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม
03501601011 แม่ลอง 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายแม่ลอง ม.1 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03502304007 แม่ลาย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
03500802007 แม่เลย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
03500607005 แม่เลิม 2235วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
03500305002 แม่วาก 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
03501109001 แม่แวน 2345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
03500209002 แม่สอย(แม่สรวย) 1/1/24892450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง
03501903005 แม่สะลาบ 1/1/25192356วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03500709001 แม่สา 15/5/25392375วัดราษฎร์มหานิกายแม่สาหลวง ม.3 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
03500801009 แม่สาบใต้ 23/6/25142452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03500801006 แม่สาบเหนือ 27/2/25472431วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03501002003 แม่สาว 1/1/25162440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03500905002 แม่สูน 1/1/25082445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
03500107001 แม่หยวก 12/2/25452412วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500513002 แม่หวาน 1/1/253121/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด
03500605004 แม่หอพระ 20/5/25482440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03502001005 แม่หาด 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
03501109002 แม่เหียะ 1/1/24932380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
03501001004 แม่อายหลวง 18/6/25362469วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแม่อายหลวง ม.5 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
03500401006 แม่อีด 25/3/253625/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงดาว ม.6 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03500706002 แม่แอน 12/6/25462456วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม
03500512005 แม่ฮ่องไคร้ 21/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
03500511006 แม่ฮ้อยเงิน 1/1/24912312วัดราษฎร์มหานิกายแม่ฮ้อยเงินใต้ ม.2 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด
03500205005 โมคคัลลาน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03500805001 ยั้งเมิน 1/1/24402405วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง
03500103012 ยางกวง 15/1/255731/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหายยา ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03502403009 ยางคราม 30/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายยางคราม ม.3 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
03500502002 ยางทอง 1/1/23352330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03501802002 ยางเปียง 16/6/25492456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย
03500302001 ยางหลวง 1/1/20382026วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
03501304005 ย่าพาย 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03501409005 ร่มหลวง 17/1/25342405วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03501304008 ร้องกองข้าว 2/10/25322477วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
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03500501006 ร้องขี้เหล็ก 1/1/24622321วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03501205005 ร้องขุด 6/11/25502424วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501206005 ร้องขุ้ม 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03501912006 ร้องดอนชัย 25/3/25549/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายร้องดอนชัย ม.2 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี
03501207010 ร้องธาร 1/1/23252275วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501406004 ร้องเม็ง 1/1/25142350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
03501303003 ร้องวัวแดง 1/1/24872319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
03501208012 ร้องส้มป่อย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03501404003 ร้องสัก 1/1/24802385วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
03501201004 ร้องส้าน(ร้องสร้าน) 1/1/24152410วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03501004006 ร่องห้าหลวง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
03500116003 ร้องอ้อ 1/1/24692280วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501509004 ร้อยจันทร์ 1/1/23802338วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03501304004 ร้อยพร้อม 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง
03502205003 รังษีสุทธาราม 14/2/25372460วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าป่าฝาง ม.2 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03500501005 รังษีสุทธาวาส 1/1/24812317วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500502001 รัตนปัญญารังสิตย์ 1/1/23342329วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03501601004 รัตนวราราม 21/6/253424/5/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03500701007 รัตนาราม 1/1/24932331วัดราษฎร์มหานิกายต้นแก้ว ม.4 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
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03501210006 รัตนาราม 1/1/25142420วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03501002007 รัตนาวาส 2/6/25322466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03500101005 ราชมณเฑียร 7/11/25541974วัดราษฎร์มหานิกาย149 ถ.ศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500404001 ราษฎร์ประดิษฐ์ 22/1/255019/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
03500108005 ร่ำเปิง 6/2/25562035วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500603005 ร่ำเปิง 6/2/25562430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03500803008 รุ่งอรุณ 27/2/25472483วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วเฒ่าใต้ ม.8 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03501301008 โรงธรรมสามัคคี 1/1/25062481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03500209004 โรงวัว 8/8/253230/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง
03501214001 โรงวัว 21/11/25322292วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501205002 โรงวัว 1/1/24892275วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501905005 ไร่ดงพุทธาราม 23/8/25455/8/2542วัดราษฎร์มหานิกายไร่ดง ม.8 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
03500905005 ล้องอ้อ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
03500105002 ลอยเคราะห์ 1/1/20401201วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501502001 ละโว้ 5/1/25522115วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง
03500114003 ลังกา 1/1/19471947วัดราษฎร์มหานิกายตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501303005 ลังการ์ 1/1/24992477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
03501508003 ลัฎฐิวนาราม 7/11/25542210วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง
03500701008 ลัฎฐิวัน 12/6/25462303วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
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03501603001 ลัฏฐิวัน 23/2/25422232วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
03501311007 ล้านทอง 24/12/25552471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
03500204008 ล้านนาญาณสังวราราม 13/7/253620/3/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
03500101022 ล่ามช้าง 1/1/25101839วัดราษฎร์มหานิกายล่ามช้าง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500101021 โลกโมฬี 22/9/25469/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายช้างเผือก ม.- ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500402003 โละป่าหาญ 16/4/25412479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
03501104001 โล๊ะปูเลย 31/3/25522325วัดราษฎร์มหานิกายโล๊ะปูเลย ม.8 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03501505001 วงค์เมธา 1560วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง
03501507007 วรเวทย์วิสิฐ 1999วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
03501604002 วังกอง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
03502401003 วังขามป้อม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03501410005 วังขุมเงิน 28/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
03500205004 วังจำปา 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03500204004 วังดิน 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
03500613007 วังแดง 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03500503005 วังธาร 1/1/252515/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
03501303007 วังธาร 26/7/25472482วัดราษฎร์มหานิกายร้องวัวแดง ม.1 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง
03500209005 วังน้ำหยาด 4/6/25438/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง
03500205006 วังปาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
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03501601007 วังลุง 1/1/25222472วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03500110005 วังสิงห์คำ 1/1/24732417วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501702004 วังหลวง 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายวังหลวง ม.4 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า
03501006001 วัฒนาราม 1/1/25262440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
03500502006 วารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส) 12/6/25402408วัดราษฎร์มหานิกายร้องขุ่น ม.10 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03500507002 วาลุการาม 1/1/25092356วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด
03500706003 วาลุการาม 1/1/24612456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม
03500912003 วาฬุการาม 29/9/25412475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
03501504007 วาฬุการาม 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03500711006 วิจิตรวารี 1/1/25302416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
03502204002 วิมุตติการาม 2449วัดราษฎร์มหานิกายแม่มูด ม.6 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
03500905003 วิเวกการาม 14/2/25372471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
03501408008 วิเวกวนาราม 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายแม่โจ้ ม.8 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
03501509008 วุฑฒิราษฏร์ 1/1/24942430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03501205001 เวฬุวนาราม 29/9/254121/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03500402001 เวฬุวัน 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
03500711004 เวฬุวัน 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
03501901006 เวฬุวัน 1/1/25012451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
03500911008 เวียงไชยปราการ 28/4/2553วัดราษฎร์มหานิกายเวียงไชย ม.8 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
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03501511002 เวียงด้ง 2012วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
03502001004 เวียงแหง 27/2/25472472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
03500102007 ศรีเกิด 1/1/23392339วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501201008 ศรีเกิด 19/3/25502431วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03500106005 ศรีโขง 1/1/24492410วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501912005 ศรีคำชมภู 1/1/24202412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี
03501409001 ศรีงาม 1/1/24752406วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03500703007 ศรีชมพู 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03500510003 ศรีชยาราม 1/1/24912355วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
03500704004 ศรีชลธาร 1/1/24982480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
03502203003 ศรีชุม 27/10/25382464วัดราษฎร์มหานิกายไร่หลวง ม.3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
03502102007 ศรีดงเย็น 1/1/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03501002002 ศรีดอนแก้ว 1/1/25182461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03500404002 ศรีดอนชัย 1/1/24102310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
03500901005 ศรีดอนชัย 1/1/25162443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501911006 ศรีดอนชัย 3/12/25472446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี
03500105008 ศรีดอนไชย 5/1/24492449วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500510002 ศรีดอนดู่ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
03500805003 ศรีดอนมูล 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง
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03501903001 ศรีดอนมูล 1/1/25162000วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03502403002 ศรีแดนเมือง 1/1/24592427วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
03500906007 ศรีถ้อย 15/1/25572480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03502403001 ศรีทรายมูล 1/1/25162425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
03500401008 ศรีทรายมูล 1/1/24732275วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03501407002 ศรีทรายมูล 1/1/24752442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
03501409006 ศรีทรายมูล 1/1/25092414วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03500511008 ศรีทรายมูล 1/1/25122380วัดราษฎร์มหานิกายสันทราย ม.3 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด
03501207009 ศรีนวรัฐ 1/1/24892145วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03500112001 ศรีบัวเงิน 1/1/24492440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500911003 ศรีบัวเงิน 1/1/25122458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
03500111001 ศรีบุญเรือง 1/1/18501850วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501002001 ศรีบุญเรือง 23/3/25332400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03500906005 ศรีบุญเรือง 1/1/24752468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03500709004 ศรีบุญเรือง 15/5/25392395วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.1 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
03500403003 ศรีบุญเรือง 1/1/24902418วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
03501208004 ศรีบุญเรือง 17/1/25412270วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03501904002 ศรีบุญเรือง 1/1/25312260วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
03501301003 ศรีบุญเรือง 2370วัดราษฎร์มหานิกายป่าเส้า ม.1 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
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03502305002 ศรีบุญเรือง 1/1/23842350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน
03501412008 ศรีบุญเรือง 31/3/25522480วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
03500501004 ศรีประดิษฐ์ 31/7/25462240วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500506001 ศรีประดู่ 1/1/25152099วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด
03501201014 ศรีปันเงิน 29/5/255018/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03500711007 ศรีปิงชัย 1/1/25152440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
03500103009 ศรีปิงเมือง 1/1/24932432วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501704004 ศรีพิงค์ชัย 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายแอ่นจัดสรร ม.3 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า
03501901002 ศรีโพธาราม 1/1/24772324วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
03501507001 ศรีโพธิ์ทอง 2287วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง
03500906009 ศรีมงคล 1/1/25122460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03501111008 ศรีมหาโพธิ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายป่าแต้ง ม.2 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
03500503004 ศรีมุงเมือง 1/1/24491944วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
03501905006 ศรีมูลเรือง 1/2/25332478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
03500804001 ศรีรัตนวาฏคีรี 1/1/25242467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง
03501203004 ศรีรัตนาราม 1/1/24892353วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
03501503003 ศรีล้อม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
03501504003 ศรีลังกา 24/2/24982327วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03501506004 ศรีวารีสถาน 2474วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโท้ง ม.2 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
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03501002006 ศรีเวียง 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03500502005 ศรีสวัสดิ์ 1/1/24722370วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03501503002 ศรีสว่าง 14/6/25332310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
03501006002 ศรีสองเมือง 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
03501904007 ศรีสองเมือง 1/1/24552385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
03500103008 ศรีสุพรรณ 1/1/24002043วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501502004 ศรีสุพรรณ์ 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง
03500108006 ศรีโสดา 1/1/25222475พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501210008 ศรีอรุณ 10/5/25592433วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03501306009 ศรีออนใต้ 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าแงะ ม.4 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
03500206013 ศรีอัมพวันรัตนาราม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายท่ากอม่วง ม.10 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03501214007 ศรีอุดม 27/10/25382474วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้า ม.5 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03500404006 ศรีอุ่นเมือง 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
03501511003 ศาลา 14/6/25332427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
03500802003 ศาลาโป่งกวาว(ศาลา) 10/7/25502350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง
03502201001 ศิริชัยนิมิตร 1/1/25082383วัดราษฎร์มหานิกายกิ่วแลป่าเป้า ม.3 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
03500404004 ศิริมงคล 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
03500507001 ศิริมังคลาราม 1/1/24902305วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด
03501601009 ศิลานิมิตร 13/1/25382483วัดราษฎร์มหานิกายกองหิน ม.6 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
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03502404006 ศิลามงคล 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหียง ม.2 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
03501804003 สถิตบุญวาส 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย
03500206002 สบแจ่ม 16/12/25542439วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03500206008 สบแจ่มฝั่งซ้าย 8/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03500205002 สบเตี๊ยะ 1/1/24932240วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03500606002 สบเปิง 1/1/23702365วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03500206007 สบแปะ 23/8/25458/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายสบแปะ ม.1 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03501410002 สบแฝก 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
03502509003 สบแม่แดด 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปู ม.5 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03500607007 สบเลิม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
03502204003 สบวิน 2440วัดราษฎร์มหานิกายสบวิน ม.9 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
03500209001 สบสอย 25/2/25572445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง
03501210004 สบหาร 18/12/25572380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03500709006 สมเด็จอาสภวัน 5/1/2548วัดราษฎร์มหานิกายแม่สาน้อย ม.4 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
03501204007 ส้มป่อย(ส้มปล่อย) 2327วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
03501506001 สระแก้ว 2193วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง
03500703005 สระฉัททันต์ 1/1/24932395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03500901011 สระนิคม 4/6/25432473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
02601105001 สระปทุม 2462วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500903005 สวนชา 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03500108003 สวนดอก 1/1/19621915พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500109007 สวนพริก 9/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายแม่เหียะใน ม.3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500709003 สว่างบรรเทิง 1/1/24932385วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม
03500706005 สว่างเพชร 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลามัน ม.2 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม
03501006005 สว่างไพบูลย์ 29/9/25412479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
03500407002 สว่างมงคล 22/1/255025/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายขาว ม.5 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
03500404005 สว่างอารมณ์ 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
03501208011 สว่างอารมณ์ 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03500606008 สหกรณ์ทุ่งใหม่ 8/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์ทุ่งใหม่ ม.13 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03501409011 สหกรณ์นิคมหัวงาน 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์นิคมหัวงาน ม.7 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03501108001 สหกรณ์แปลงสอง 21/11/253214/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
03500603010 สหกรณ์ศรีดอนไชย 8/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไร่ ม.9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03501509007 สหัสสคุณ 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03502402001 สองแคว 1/1/24702391วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ
03500304002 สองยอด 1/1/23602358วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม
03501502005 สอาดกุญชร 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง
03501804001 สะฐาน 1305วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นม่วง ม.8 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย
03500801005 สะเมิง 28/4/25232372วัดราษฎร์มหานิกายห้วยคอก ม.3 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
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03500705004 สะลวง 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
03500403006 สะอาดชัยศรี 2455วัดราษฎร์มหานิกายแม่ข้อน ม.4 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
03501104002 สันกลาง 12/2/25452417วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03501909005 สันกลาง 1/1/24862417วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี
03501313002 สันกลางใต้ 1/1/25132328วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
03501313001 สันกลางเหนือ 23/8/25452275วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
03501302005 สันก้างปลา 27/10/253831/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายสันก้างปลา ม.6 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
03501205004 สันกาวาฬ 3/11/25572421วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501110012 สันกำแพง 19/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายเฉลิมราช ม.13 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03501301006 สันกำแพง 1/1/23972397วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03501107003 สันขวาง 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
03501311001 สันข้าวแคบกลาง 1/1/24872320วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
03501203005 สันควงคำ 24/6/253921/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายท่าตุ้ม ม.6 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง
03501205011 สันคอกช้าง 1/1/251815/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501103007 สันคะมอก 30/3/25582451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03502401005 สันคะยอม 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03501204011 สันคะยอม 15/5/25392335วัดราษฎร์มหานิกายสันคะยอม ม.3 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501402003 สันคะยอม 1/1/25162405วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
03501907006 สันคือ 1/1/25192425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
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03501302001 สันโค้ง 12/6/25462075วัดราษฎร์มหานิกายสันโค้ง ม.4 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง
03501908001 สันดอนมูล 1/1/25162429วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี
03500905009 สันดินแดง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันดินแดง ม.9 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
03501909002 สันต้นกอก 1/1/24612390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี
03500906006 สันต้นดู่ 20/4/25372480วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นดู่ ม.8 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03501005004 สันต้นดู่ 6/2/25562482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
03500911007 สันต้นเปา 18/6/25362483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสันต้นเปา ม.7 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
03501405001 สันต้นเปา 1/1/24662180วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
03502102009 สันต้นเปา 15/5/25392482วัดราษฎร์มหานิกายอ่าย ม.5 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03501007003 สันต้นม่วง 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย
03500508002 สันต้นม่วงเหนือ 2222วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
03501003003 สันต้นหมื้อ 14/8/25512475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย
03501104010 สันต๊ะผาบ 3/11/255724/8/2547วัดราษฎร์มหานิกายสันต๊ะผาบ ม.10 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03500107005 สันติธรรม 1/1/250015/10/2498วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500601006 สันติบถ 27/2/25472482วัดราษฎร์ธรรมยุตสันมหาพน ม.2 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
03500601007 สันติพนาราม 20/6/25558/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์ ม.9 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
03500910005 สันติวนาราม 17/1/254124/8/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตสันป่าก่อ ม..2 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03501301002 สันติวนาราม 12/6/25462320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03501003004 สันติวัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย
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03501701004 สันติสุข 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
03501301007 สันใต้ 1/1/24592397วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
03501103004 สันถนน 2424วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03500114001 สันทราย 1/1/24912325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501105003 สันทราย 2413วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03502102010 สันทราย 28/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03501911002 สันทราย 1/1/24862313วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี
03501502003 สันทราย 14/2/25372227วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง
03501204012 สันทรายมูล 18/12/25572380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
03501402001 สันทรายมูล 1/1/24622400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย
03501401001 สันทรายหลวง 1/1/24612121วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
03500605005 สันนาเม็ง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03501111002 สันนาเม็ง 1/1/25162420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
03501404001 สันนาเม็ง 1/1/24482399วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
03501105004 สันปง 1/1/24232422วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03501104003 สันปอธง 3/8/25352418วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03500106006 สันป่าข่อย 1/1/24902424วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501312002 สันป่าค่า 1/1/25162306วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
03501405002 สันป่าค่าง 2295วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย
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03501312009 สันป่าแดง 6/1/255312/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายแม่โฮม ม.9 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
03501201002 สันป่าตอง 1/1/25172350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03500608001 สันป่าตึง 2267วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง
03500608002 สันป่ายาง 1/1/24982275วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง
03500111003 สันป่าเลียง 23/9/25392375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500604002 สันป่าสัก 1/1/24702403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง
03500603009 สันป่าสัก 1/1/25162502วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03501407006 สันป่าสัก 1/1/24932270วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
03501509010 สันป่าสักวรอุไร 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตสันป่าสัก ม.11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03500602003 สันปูเลย 25/3/25412420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03502205006 สันปูเลย 25/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายสันปูเลย ม.9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03500905007 สันปูเลย 8/9/25542480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
03500502003 สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว 1/1/24912344วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03500703001 สันโป่ง 1/1/24932225วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03500508003 สันโป่ง 29/10/25522322วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
03501011004 สันผักหละ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย
03501403001 สันพระเนตร 1/1/24652370วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
03501310005 สันมะแปป 2327วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
03501312004 สันมะฮกฟ้า 1/1/23752325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
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03501104006 สันยาว 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
03501002009 สันเวียงมูล 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
03501403002 สันศรี 12/6/25462365วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
03501404002 สันหลวง 1/1/23902369วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
03501006004 สันห้าง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย
03501207008 สันห่าว 1/1/24692369วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03502003003 สามภู 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง
03501207006 สามหลัง 2319วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง
03500704008 สามัคคีธรรม 2400วัดราษฎร์มหานิกายซาง ม.4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
03500503002 สารคามรังสรรค์ 1/1/24722060วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
03501902003 สารภี 1/1/25162360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสารภี อำเภอสารภี
03502203004 สารภี 1/1/24732250วัดราษฎร์มหานิกายสารภี ม.5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
03500509007 สารภี 6/2/255628/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายแพะแม่คือ ม.1 ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด
03500101009 สำเภา 2113วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500705002 สิทธิทรงธรรม 10/2/25352435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
03501310007 สิริมงคล 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าสักยาว ม.1 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง
03501408009 สิริมงคลบุญญาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์บ้านไร่ ม.11 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
03502401013 สิริมังคลาจารย์ 1/1/25162482วัดราษฎร์มหานิกายสิริมังคลาจารย์ ม.13 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03501313004 สีมาราม 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง
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03501004004 สีลาอาสน์ 1/1/25122466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
03502102003 สุกาวาส 1/1/25122445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03500501007 สุขเกษม 2411วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500503003 สุขวิเวการาม 1/1/25152441วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
03500904003 สุคันธวารี 14/2/25372458วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
03500510001 สุนทรศิริ 1/1/24912314วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด
03500906004 สุนทราราม 1/1/25122464วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03500903004 สุนทราวาส 1/1/25252472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03502101003 สุปัฎนาราม 1/1/25122465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
03501912003 สุพรรณ 27/10/25382372วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ม.6 ตำบลป่าบง อำเภอสารภี
03501210005 สุพรรณรังษี 1/1/25182409วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง
03500704007 สุรินทราษฎร์ 18/10/25472406วัดราษฎร์มหานิกายป่าแง ม.7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
03500505003 สุวรรณฉิมพลี 1/1/24892415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด
03501501006 สุวรรณประดิษฐ์ 1/1/24982130วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหางดง อำเภอหางดง
03500903003 สุวรรณาราม 1/1/25162469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03500705001 สุวรรณาวา 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม
03500703002 สุวรรณาวาส 2345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
03502510002 เสาแดง 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายเสาแดง ม.7 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03500111002 เสาหิน 1/1/24551919วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03500901014 เสาหิน 25/3/25412481วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลเวียง อำเภอฝาง
03501204003 แสงสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03502203001 แสนคันธา 2375วัดราษฎร์มหานิกายแสนคันธา ม.2 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง
03500801004 แสนทอง 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง
03501801001 แสนทอง 1/1/25162444วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.9 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย
03500104004 แสนฝาง 2119วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500101028 แสนเมืองมาหลวง 1/1/20632063วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501901003 แสนหลวง 1/1/24612338วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี
03500906003 โสตยาราม 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03500710003 โสภณาราม 1/1/25152440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม
03500906001 โสภณาราม 1/1/25212460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง
03502201004 โสภาราม 2406วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.2 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
03501411005 หนองก้นครุ 17/1/254120/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
03500608003 หนองก๋าย 8/8/25562297วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง
03501205007 หนองแขม 22/10/25432440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03501105006 หนองครก 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03501205006 หนองครอบ 1/1/25102427วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03500209003 หนองคัน 28/12/25332470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง
03500104003 หนองคำ 1/1/25332380วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03501312007 หนองโค้ง 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
03500603001 หนองโค้ง 23/6/255326/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองโค้ง ม.4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03501407001 หนองไคร้หลวง 2395วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย
03501504002 หนองตอง 1/1/25142407วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03501412005 หนองเต่าคำ 1/1/25092421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
03501215004 หนองเต่าคำ 23/6/255319/9/2551วัดราษฎร์มหานิกายดงป่างิ้ว ม.7 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง
03502102011 หนองเทียนคำ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03500604007 หนองบัว 14/8/25512400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง
03500602005 หนองบัว 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.7 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
03501504011 หนองบัว 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.10 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03501109007 หนองบัวไชยมงคล 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.6 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว
03501406008 หนองบัวเธียรสิริ 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.5 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
03500608004 หนองบัวน้อย 16/5/25402397วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง
03500606001 หนองบัวหลวง 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
03501505012 หนองบัวหลวง 17/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายสารภี ม.4 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง
03501911001 หนองแบน 12/2/25452255วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี
03501107001 หนองปลามัน 1/1/24722410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
03500704006 หนองปันเจียง 23/3/253323/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
03500113002 หนองป่าครั่ง 1/1/25312395วัดราษฎร์มหานิกายหนองป่าครั่ง ม.2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03501903002 หนองป่าแสะ 1/1/25182120วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชมภู อำเภอสารภี
03501105005 หนองปิด 25/2/25572455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03501201009 หนองปึ๋ง 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03500613002 หนองผึ้ง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03501906003 หนองแฝก 1/1/24702370วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี
03501201012 หนองพันเงิน 22/8/25572474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03501409004 หนองมะจับ 1/1/25142437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03500905006 หนองยาว 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง
03501906001 หนองสี่แจ่ง 27/10/25382198วัดราษฎร์มหานิกายหนองสี่แจ่ง ม.8 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี
03501311003 หนองแสะ 29/9/25412404วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
03501409007 หนองแสะ 2404วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03502401012 หนองหงอก 2/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทัง ม.12 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03500601001 หนองหล่ม 1/1/25192408วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง
03501603006 หนองหลวง 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าหนองหลวง ม.8 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด
03502403003 หนองหลั้ว 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
03501214002 หนองหวาย 16/5/25402311วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03502301002 หนองหอย 16/6/25492364วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน
03502404003 หนองเหียง 29/9/254123/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเหียง ม.2 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
03501406001 หนองแหย่ง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
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03501101003 หนองอ้อ 12/2/25452414วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
03500613006 หนองออน 1/1/25122453วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03500205009 หนองอาบช้าง 27/10/25382484วัดราษฎร์มหานิกายหนองอาบช้าง ม.9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03501204016 หนองอึ่ง 22/8/25572410วัดราษฎร์มหานิกายหนองอึ่ง ม.5 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501412007 หนองอุโบสถ 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย
03501005005 หมอกจ๋าม 12/6/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
03500101006 หม้อคำตวง 1/1/22502019วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500102002 หมื่นเงินกอง 1/1/20712070วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500102014 หมื่นตูม 1/1/22002021วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500101013 หมื่นล้าน 1/1/24752005วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500103001 หมื่นสาร 21/6/25341925วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
03502205010 หลวงขุนวิน 28/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายสันปูเลย ม.9 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03501602001 หลวงฮอด 1/1/25272425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฮอด อำเภอฮอด
03502401009 หลอด 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03501404004 หลักพัน 3/12/25472400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย
03502402005 หลังถ้ำ 2481วัดราษฎร์มหานิกายหลังถ้ำ ม.1 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ
03501705004 หล่ายแก้ว 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายแก้ว ม.3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า
03501103008 ห้วยกุ 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
03501408001 ห้วยเกี๋ยง 20/5/25482415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย
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03502304002 ห้วยแก้ว 1/1/24992439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน
03502205004 ห้วยแก้ว 2477วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแก้ว ม.10 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03501409002 ห้วยแก้ว 1/1/24242419วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
03502002006 ห้วยไคร้ 6/11/25502472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง
03501110002 ห้วยงู 2360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03500911006 ห้วยโจ้ 6/4/25422475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
03500205014 ห้วยโจ้ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโจ้ ม.8 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03502404001 ห้วยดินจี่ 3/9/25352527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
03500204007 ห้วยตองสัก 28/11/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
03500407003 ห้วยตีนตั่ง 22/1/25502532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
03500206001 ห้วยทราย 1/1/24892430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง
03501110009 ห้วยทราย 2463วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.8 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
03501602002 ห้วยทราย 1/1/24912460วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลฮอด อำเภอฮอด
03502305004 ห้วยทราย 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน
03501214006 ห้วยโท้ง 21/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03501108003 ห้วยบง 18/10/25472470วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.3 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
03502506001 ห้วยบง 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองเจ็ดหน่วย ม.4 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03501410006 ห้วยบงวัฒนาราม 3/10/254324/5/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย
03501005003 ห้วยปู 6/1/25532482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
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03502509002 ห้วยปู 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปู ม.5 ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03500407004 ห้วยเป้า 22/1/25502484วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเป้า ม.1 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว
03502204005 ห้วยโป่ง 8/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโป่ง ม.11 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง
03500205010 ห้วยม่วง 16/5/254021/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03501004007 ห้วยม่วง 18/12/25572484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
03502101006 ห้วยม่วง 6/11/255028/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยม่วง ม.6 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
03500301006 ห้วยริน 23/8/25452420วัดราษฎร์มหานิกายห้วยริน ม.9 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
03500603008 ห้วยไร่ 23/1/25422483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง
03501510005 ห้วยไร่ 20/3/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
03501202003 ห้วยส้ม 16/5/25402470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501105007 ห้วยส้าน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
03500402004 ห้วยไส้ 4/6/254322/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไส้ ม.7 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว
03502001003 ห้วยหก 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง
03500904005 ห้วยห้อม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
03502506003 ห้วยฮ่อม 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยฮ่อม ม.1 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
03501906004 หวลการณ์ 1/1/25272474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี
03502402003 หัวข่วง 29/10/25522425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ
03500702002 หัวดง 13/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม
03500308001 หัวดอย 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายหัวดอย ม.3 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม
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03500903008 หัวนา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
03500105001 หัวฝาย 1/1/25262130วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500605002 หัวฝาย 1/1/25192409วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03501411004 หัวฝาย 1/1/24622098วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย
03502102006 หัวฝาย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03502301003 หัวฝาย 2327วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน
03501208001 หัวริน 1/1/17501025วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง
03500613008 หางดง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03501206007 หางดง 3/11/25572440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง
03501601008 หางดง 1/2/25332481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03501501004 หางดง 2320วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหางดง อำเภอหางดง
03500205003 หาดนาค 13/1/25382400วัดราษฎร์มหานิกายดงหาดนาค ม.7 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
03500803014 หาดส้มป่อย 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหาดส้มป่อย ม.7 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03500911002 หาดสำราญ 1/1/25162440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
03500511007 หิรัญญาวาส 1/1/25122440วัดราษฎร์มหานิกายแม่ฮ้อยเงินเหนือ ม.1 ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด
03500707004 หิรัญนิคม 2460วัดราษฎร์มหานิกายโฮ่งนอก ม.10 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม
03500910004 เหมืองแร่(ปางควาย) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง
03500605001 เหล่าก๋อง 14/8/25512400วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าก๋อง ม.4 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
03502302005 เหล่าจันทรังษี 27/12/254528/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเหล่า ม.1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน
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03502401006 เหล่าเป้า 1/1/25162478วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03501406007 ใหม่ชลประทาน 9/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย
03500503006 ใหม่ชลประทานชูชาติ 26/5/25515/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายกาดใหม่ ม.2 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด
03502403008 ใหม่พัฒนา 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ
03500512007 ใหม่มงคลชัย 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบอน ม.3 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
03502205012 ใหม่เมืองสวรรค์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สวรรค์ ม.7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03502205007 ใหม่สวรรค์ 23/2/25424/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สวรรค์ ม.7 ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง
03500204006 ใหม่สันตึง 11/11/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
03502404002 ใหม่หนองหอย 13/1/253828/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่หนองหอย ม.6 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ
03500108009 ใหม่ห้วยทราย 27/10/253830/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.4 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501214008 ใหม่หัวฝาย 8/8/255611/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.7 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง
03500308002 อมขูด 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายอมขูด ม.1 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม
03500302006 อมเม็ง 29/10/25522470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
03500501008 อมราราม 1/1/24982306วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
03500803003 อมลอง 12/2/25452410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
03502401007 อรัญญวาส 29/5/25502482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ
03501510002 อรัญญวาส 1/1/24982386วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง
03502101004 อรัญญวาสี 23/1/25422475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
03500613010 อรัญญวิเวก 1/1/252727/4/2525วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
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03501606001 อรัญญาวาส 4/6/25432465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด
03501306004 อรุณโชติการาม 16/4/25472470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
03500701002 อรุณนิวาส 10/2/25352449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
03502302001 ออนกลาง 29/9/25412370วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน
03502301004 ออนหลวย 2350วัดราษฎร์มหานิกายออนหลวย ม.6 ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน
03500805002 อังคาย 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง
03500401003 อัมพวัน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03500707006 อัมพวัน 2430วัดราษฎร์มหานิกายป่าม่วง ม.5 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม
03500502007 อัมพวัน 1/1/25152410วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด
03500403005 อัมพาราม 22/1/25502339วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว
03502201003 อัมพาราม 14/2/25372387วัดราษฎร์มหานิกายอัมพาราม ม.8 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง
03500101024 อินทขิน 22/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายศรีภูมิ ม.2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500613009 อินทขิล 1/1/25162481วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
03501503005 อินทร์เทพ 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายต้นแก ม.8 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง
03501504008 อินทราพิบูลย์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง
03501509003 อินทราวาส 2399วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง
03501205008 อินทวิชัย(อินทรวิชัย) 1/1/24982445วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง
03500401007 อินทาราม 3/7/25352440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03500704001 อินทาราม 1/1/24902340วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
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03501601003 อินทาราม 1/1/25222482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด
03502102002 อินทาราม 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
03500704009 อุดมชัยราษฎร์ 18/4/25552355วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็กน้อย ม.1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม
03500911001 อุดมมงคล 1/1/25122430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
03500401004 อุตตาราม 12/6/25462460วัดราษฎร์มหานิกายวังจ๊อม ม.4 ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
03500911004 อุทกวารี 1/1/25122460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง
03502002004 อุทัยธาราม 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง
03501905003 อุทุมพราราม 1/1/24732395วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี
03500109002 อุโบสถ 1/1/22102135วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501202001 อุโบสถ 1/1/14801475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง
03501907008 อุโบสถ 15/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายน้ำผึ้งวิลเลจน์ ม.4 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
03501904005 อุโบสถ 1/1/23602350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี
03501511005 อุโบสถ 2370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
03501204002 อุโบสถ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง
03500105007 อุปคุต 2300วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
03501201007 อุเม็ง 3/11/25572421วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
03500101012 อุโมงค์ 1/1/19181910วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500108007 อุโมงค์สวนพุทธธรรม 18/6/253629/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอุโมงค์ ม.10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
03500104001 อู่ทรายคำ 1/1/24652384วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
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03501511001 เอรัณฑวัน 1/1/24982363วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
03501902008 ฮ่องกอก 31/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายร่องกอก ม.9 ตำบลสารภี อำเภอสารภี
03501003005 ฮ่องห้าน้อย 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายฮ่องห้าน้อย ม.5 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย

รวมทั้งสิ้น วัด1,369
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03570501014 กล้วยทรายงาม 2/9/25532480วัดราษฎร์มหานิกายกล้วยทรายงาม ม.12 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03571106004 กลาง 1/1/25152450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03571302002 กลาง 1/1/24792441วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
03570101010 กลางเวียง 1/1/24202419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570202008 กลางเวียง 18/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
03570501001 กว๋าวโท้ง 1/1/25062462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570703009 กาคำ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570503008 กำพร้าวัวทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03570712003 กิ่วพร้าว 1/1/24892435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570502010 กู่แก้ว 24/2/25582483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570203009 กู่แก้วพัฒนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570806005 กู่เต้า 7/11/25542124วัดราษฎร์มหานิกายกู่เต้า ม.3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570121004 กู่ประสาท 13/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตพลูทอง ม.11 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
03570506004 กู่สูง 31/3/25492484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03570513002 เกตุแก้ว 1/1/24792321วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570105002 เกษแก้ว 13/11/24782450วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570113010 เกษมสุข 1/1/25207/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
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03570803003 เกาะผาคำ 12/6/25462480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03570404001 เกี๋ยงดอย 1/1/25162395วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง
03570305004 เกี๋ยงใต้ 3/12/25472473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
03570404003 เกี๋ยงลุ่ม 1/1/25162413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง
03570305003 เกี๋ยงเหนือ 3/7/25352461วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกี๋ยงเหนือ ม.4 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
03570305002 แก่นใต้ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
03570305008 แก่นเหนือ 20/9/25422482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
03571304002 ขวากใต้ 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น
03571304001 ขวากเหนือ 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น
03570402011 ขอนซุง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570103002 ขัวแคร่ 2/9/25532439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03571107005 ขุนลาว 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570113002 เขาแก้วดับภัย 1/1/24782428วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03571402008 เขาแก้วอภัย 1/1/25212478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03571701005 เขาสวรรค์ 27/5/25582482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570506001 เขื่อนเมือง 13/2/24912425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03570711006 คงคาราม 24/3/25392478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
03570303004 ครึ่งใต้ 1/1/25142470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
03570303001 ครึ่งเหนือ 1/1/24792460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
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03570102006 คีรีชัย 4/9/25342465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03571003006 คีรีท่าสุด 23/6/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03570508011 คีรีธรรมาราม 1/1/25432483วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570507005 คีรีมงคล 13/2/24912484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน
03570208006 คีรีสถาน 31/3/25492483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03571203014 คูเวียง 4/12/255822/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายไม้ยาบุญนาค ม.18 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03570806004 โค้งงาม 22/10/25432090วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570409003 ไคร้ 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
03570402001 งิ้วเก่า 1/1/25012413วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570804008 งิ้วแก้วพัฒนา 18/6/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านงิ้วเฒ่า ม.6 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03570508008 งิ้วเฒ่า 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570402009 งิ้วใหม่ 1/1/25192452วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570206002 จอเจริญ 1/1/252918/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03570106007 จอมคีรี 18/6/25362480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลางทุ่ง ม.7 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
03570203005 จอมคีรี 1/3/25592482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570704008 จอมคีรีพัทธญา 10/9/25522480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570705007 จอมจันทร์ 6/1/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
03570705008 จันตาโลก(ชัยมงคล) 1/1/25202517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
03570708009 จันทราราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยก้างปลา ม.15 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
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03570505002 จำคาวตอง 10/7/25502470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570115005 จำบอน 1/1/25202482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570301011 จำปา 26/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนมหาวัน ม.9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03570502003 จำผักกูด 21/12/25352454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570101008 เจ็ดยอด 1/1/24812383พระอารามหลวงมหานิกายม.18 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03571402002 เจดีย์ 1/1/25192422วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03570801004 เจดีย์หลวง 1833วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03571007004 เจดีย์หลวง 1/1/25292353วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
03570905001 เจติยาราม 1/1/252028/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03570507002 เจริญเมือง 10/4/25112466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน
03571303002 แจมป๋อง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
03570301012 โจ้โก้ 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายโจ้โก้ ม.10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03571403001 ชมภู 7/2/25322391วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03570206006 ช่องลม 3/2/25462480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03570202009 ชัยเจริญ 29/4/25354/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
03570206013 ชัยพร 28/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศรีวิลัย ม.17 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03570206005 ชัยพฤกษ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03571703003 ชัยมงคล 14/2/25372480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570513012 ชัยมงคล 1/1/25032478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
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03570705004 ชัยมงคล 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
03571401008 ชัยมงคล 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03571203012 ชัยมงคล 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยก้างตลาด ม.12 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03570202006 ชัยสวัสดิ์ 1/1/25202464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
03570401004 ช้างค้ำ 1/1/25152449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570101009 เชตวัน 1/1/24002392วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570102005 เชตุพน 1/1/24892462วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03571204003 เชตุพน 25/9/25552483วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
03570302004 เชียงคาน 3/12/25472448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570402003 เชียงทอง 1/1/24782423วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570101012 เชียงยืน 1/1/24892422วัดราษฎร์มหานิกายม.24 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570511006 เชียงยืน 1/1/24892475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570511005 เชียงหมั้น 1/1/24782475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570702009 เชื้อเจ็ดตน 18/3/25308/4/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03570703007 โชติการาม 1/1/24922474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570202003 ไชยนารายณ์ 1/1/25082480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
03570405002 ไชยผาบ(ชัยภาพ) 1/1/24782445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง
03570705009 ไชยมงคล 21/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายดงหนองบัว ม.3 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
03570202002 ไชยราษฎร์สำราญ 1/1/25122484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
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03570804003 ไชยสถาน 1/1/25172478วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03570304003 ซาววา 1/1/24102250วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
03570411003 ซาววา 16/4/254119/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
03570515002 ดงก้อม 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายดงมีชัย ม.6 ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน
03570503003 ดงขนุน 7/5/25572461วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03570506005 ดงเจริญ 13/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03571701001 ดงชัย 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570502008 ดงชัย 1/1/252819/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570507004 ดงตะเคียน 16/4/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน
03570116010 ดงเทพนิมิต 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570512001 ดงน้ำล้อม 20/9/25422451วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03570113008 ดงป่าเหมี้ยง 14/2/25372480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03570909007 ดงม่วงคำ 13/11/2551วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.2 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
03570506006 ดงมะคอแลน 13/7/255913/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03571601001 ดงมะดะ 1/1/24742410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570710003 ดงมะตืน 6/11/25502476วัดราษฎร์มหานิกายดงมะตืน ม.5 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน
03570203003 ดงมะตื๋น 1/1/252826/8/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570113015 ดงมะผาง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.20 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03571602001 ดงมะเฟือง 1/1/25282460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
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03570514007 ดงเวียง 31/10/254813/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน
03571204006 ดงเวียงหวาย 17/1/25512532วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
03570102013 ดงหนองเป็ด 3/2/25402483วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570308006 ดงหลวง 7/5/25572479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570511007 ดวงดี 1/1/24892475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03571302001 ดอน 7/11/25542431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
03570208007 ดอนแก้ว 3/2/25402527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03570403005 ดอนแก้ว 18/6/25362478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนดินแดง ม.6 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง
03570305006 ดอนแก้ว 19/4/25562482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
03571801004 ดอนงาม 11/5/25542482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03571105007 ดอนจั่น 19/3/25502473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
03571602002 ดอนจั่น 1/1/25052420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03570115009 ดอนเจริญ 19/4/255619/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนเจริญ ม.8 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570412001 ดอนไชย 2378วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง
03570410005 ดอนไชย 11/2/25522435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570513013 ดอนตัน 1/1/24782466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570310003 ดอนที่ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
03570403003 ดอนแท่น 14/2/25372428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง
03570409006 ดอนเฟือง 2424วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
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03570301010 ดอนมหาวัน 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03570202001 ดอนมูล 14/6/25332480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
03570413002 ดอนมูล 8/9/25312445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง
03570710004 ดอนมูล 1/1/24922484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน
03570410004 ดอนแยง 1/1/24782429วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570115001 ดอนเรือง 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570206001 ดอนเลย 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03570606002 ดอนศิลา 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายดอนศิลา ม.8 ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด
03571703005 ดอยกู่ 30/3/255819/9/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยขี้เหล็ก ม.1 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570102001 ดอยเขาควาย 1805วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570206004 ดอยงาม 7/12/25492482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03571801002 ดอยงาม 1/3/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03570806007 ดอยงาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570101002 ดอยงำเมือง 1861วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03571004002 ดอยจ้อง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย
03570806006 ดอยจัน 16/5/25492443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570802004 ดอยจำปี 1/1/25162458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03571605007 ดอยชมภู 3/11/255722/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอยชมภู ม.7 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว
03570705002 ดอยต่อ 1/1/24892412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
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03570101001 ดอยทอง 1805วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03571702007 ดอยธรรมาราม 18/4/25551/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าสักงาม ม.9 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03571701012 ดอยน้ำตกพัฒนา 20/6/255513/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำตกพัฒนา ม.7 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570102011 ดอยพระบาท 1/1/251821/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570115013 ดอยสมบูรณ์ 3/11/255720/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายดอยสมบูรณ์ ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570120001 ดอยฮางใน 1/1/25292440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
03570120003 ดอยฮางใหม่ 17/1/253416/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
03571005010 ดินดำ 8/9/25542473วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.27 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย
03570507003 เดื่อป่อง 1/1/25062479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน
03570304007 แดนเมือง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
03570113001 ต้นก๊อ 1/1/24012380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03570405001 ต้นก๊อ 1/1/25212442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง
03570409002 ต้นเขือง 1/1/24782435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
03571603001 ต้นง้าว 1/1/25312453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว
03570304006 ต้นปล้อง 1/1/24792398วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
03570410008 ต้นปี้ 22/9/25462455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570601008 ต้นมื่น 22/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายสัก ม.7 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
03570702001 ต้นยาง 3/7/25352230วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03570409001 ตับเต่า 1/1/25162372วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
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03571401003 ต้ากลาง 1/1/25092410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03571401004 ต้านาล้อม 1/1/25012445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03571401001 ต้าหลวง 1/1/24782376วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03571401005 ต้าหัวฝาย 1/1/25152449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03570402005 ตุ้มใต้ 1/1/25112443วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570302008 เต๋น 14/8/25512480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570503005 ไตรมัคคาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03570704010 ถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570909005 ถ้ำปลา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
03570909012 ถ้ำปุ่ม 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.2 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
03570906005 ถ้ำผาจม 1/1/252617/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03570602003 ถ้ำผาจรุย 21/11/253220/3/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.16 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
03570122003 ถ้ำผาตอง 20/9/25422480วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำผาตอง ม.6 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
03570503009 ถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 9/8/255318/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนิคมแม่ลาว ม.11 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03570909003 ถ้ำเสาหิน 12/11/25532481วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำปลา ม.3 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
03570510002 ทรายขาว 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570106003 ทรายขาว(ห้วยทรายขาว) 10/9/25522469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
03570105001 ทรายมูล 1/1/25122432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570513010 ทรายมูล 1/1/24912470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
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03570702008 ทรายมูล 31/3/254927/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03570708004 ทรายมูล 1/1/25282454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
03571604001 ทรายมูล 17/1/25342442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
03570501004 ทันใจ 6/2/25562469วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570706004 ทัพกุมารทอง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03570410012 ท่าข้าม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03571303001 ท่าข้าม 29/9/25582440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
03571304003 ท่าข้าม 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น
03570308007 ท่าข้ามศรีดอนชัย 1/1/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570706008 ท่าข้าวเปลือก 8/4/25462473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03570706012 ท่าข้าวเปลือก 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายท่าข้าวเปลือก ม.2 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03570111001 ท่าไคร้ 1/1/24992399วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570308011 ท่าเจริญ 21/6/25562481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570511009 ทาดง 16/6/25492475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570505006 ท่าดอกแก้ว 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570805009 ท่าเดื่อ 18/4/255531/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายแม่คำ ม.4 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
03571602003 ท่าต้นตัน 1/1/25152448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03570601004 ท่าน้ำ 18/4/255519/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
03570204003 ท่าบันไดแก้ว 1/1/25292474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย
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03570513015 ท่าโพธิ์ทอง 17/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่าดีหมี ม.18 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03571602004 ท่ามะโอ 27/2/25472461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03570501010 ท่าเรือ 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03571002002 ท้าวแก่นจันทร์ 2/9/25532366วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย
03571601011 ท่าสันกลาง 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าสันกลาง ม.14 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570701002 ทาสา(กาสา) 1/1/25122434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
03570514001 ท่าหล่ม 1/1/24842461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน
03570510001 ท่าฮ่อ 1/1/25052437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03571801006 ทุ่งกวาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03571701009 ทุ่งก่อ 1/1/25202483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570302002 ทุ่งงิ้ว 1/1/25222420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570905003 ทุ่งเจริญ 1/1/25252520วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03570308005 ทุ่งซาง 2/9/25532471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570301008 ทุ่งดุก 8/8/25562475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03570105005 ทุ่งต้อม 1/1/25152465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570412005 ทุ่งต้อม 16/6/25492475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง
03571004003 ทุ่งต้อม 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย
03570708007 ทุ่งต่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
03570301009 ทุ่งทราย 30/3/25582481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
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03571303005 ทุ่งทราย 6/1/25532478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
03571703001 ทุ่งปุมเป้ง 1/1/25282479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570509008 ทุ่งพร้าว 1/1/25182478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03571003005 ทุ่งฟ้าผ่า 1/1/24582420วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03570806008 ทุ่งฟ้าฮ่าม 23/6/25532482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570508007 ทุ่งมะฝาง 12/11/25532470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570203002 ทุ่งยั้ง 1/1/25292465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03571004005 ทุ่งยาว 9/9/255931/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย
03570905005 ทุ่งศาลา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03570908002 ทุ่งสว่างอารมณ์ 1/1/25202484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย
03570515001 ทุ่งสามเหลี่ยม 24/2/255819/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน
03570106002 ทุ่งหลวง 1/1/25202428วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
03571104007 ทุ่งหลวง 25/2/255728/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหม้อ ม.6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
03571101002 ทุ่งห้า 7/2/25322448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า
03570401006 ทุ่งโห้ง 1/1/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03571602005 ทุ่งโห้ง 1/1/25082410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03570302006 ทุ่งอ่าง 1/1/25202465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570106004 เทพบุญยืน 3/2/25402470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
03571701003 เทพปราณี 1/1/25292422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
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03570513006 เทพวัน 1/1/25032430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570105007 เทวานิมิต 16/12/25542470วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570401007 เทิง 1/1/252919/12/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570804007 ธรรมประสิทธิ์ 1/1/25302481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03570509002 นันทาราม 1/1/24892440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570104002 นางแล 1/1/24782445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03571703012 นาเจริญ 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.9 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570904005 นาปง 9/8/25532483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
03570904002 น้ำจำ 3/12/25472482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
03571403002 น้ำแพร่ 1/1/25132399วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03570302003 น้ำม้า 1/1/25212440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570115012 น้ำเย็น 8/9/25542482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่น้ำเย็น ม.9 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03571403004 น้ำล้อม 1/1/24782456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03571601002 น้ำล้อม 1/1/25312445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570114006 น้ำลัด 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03570305007 เนินสมบูรณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
03570402012 เนื้อนาบุญ 21/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งลานนา ม.14 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570506009 บวกปลาค้าว 1/1/25092470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03570713003 บ่อก้าง 1/1/24892469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน
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03570122001 บ่อทอง 23/2/25422440วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทอง ม.5 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
03570706013 บ่อน้ำทิพย์ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายแม่หะ ม.3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03571202004 บ่อแสง 25/8/25412480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย
03571603002 บัวสลี 1/1/25112421วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว
03570501007 บ้านกล้วย 1/1/24912475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570308002 บ้านเขียะ 7/12/25492456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570904001 บ้านจ้อง 22/10/25132460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
03570803002 บ้านแซว 1/1/24892427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03570702004 บ้านดง 1/1/25132444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03571105001 บ้านดง 18/12/25442420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570207001 บ้านดงมหาวัน 1/1/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03571802001 บ้านดอย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
03570103001 บ้านดู่ 1/1/24782383วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03570303005 บ้านตอง 3/12/25472470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
03570909001 บ้านถ้ำ 1/1/25172463วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
03570803006 บ้านทุ่ง 10/7/25502481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03571303004 บ้านทุ่งคำ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
03571001004 บ้านป่าบง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
03571002007 บ้านโป่ง 1/1/24892370วัดราษฎร์มหานิกายโป่ง ม.10 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย
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03571103002 บ้านโป่งเทวี(บ้านโป่ง) 1/1/24892428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570708003 บ้านโป่งน้ำร้อน 30/3/25582441วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
03570113012 บ้านร้อง 8/9/253124/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03570903007 บ้านร้อง 24/12/25559/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03570701006 บ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล) 30/3/25582482วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
03571106002 บ้านสา 1/1/24892435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03571701007 บ้านเหล่า 23/1/254222/2/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570403007 บ้านเหล่า 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง
03570705003 บ้านแหลว 1/1/24842453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
03570702003 บ้านใหม่ 1/1/24892441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03571803006 บ้านใหม่พัฒนา 20/12/25422478วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.6 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03570704009 บ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม) 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03571003009 บ้านโฮ่ง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03570410001 บุญนาค 1/1/24392340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570402006 บุญยืน 1/1/24782460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03571604002 บุญเรือง 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
03570304001 บุญเรืองใต้ 1/1/25142484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
03570304002 บุญเรืองเหนือ 1/1/25092215วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
03571201003 บุญวาทย์ 1/1/25052484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
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03570204007 โบราณเวียงเดิม 14/2/253719/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย
03570805003 ปงของ 18/6/25362473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปงของ ม.5 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
03570409004 ปงค์ 16/4/25412460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
03570403001 ปงสนุก 1/1/24782425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง
03571801001 ปงสนุก 1/1/25152450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03570801006 ปงสนุก 1/1/24922040วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03570202007 ปงหลวง 1/1/25292450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
03570115003 ปงอ้อ 18/6/25362460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโล๊ะป่าตุ้ม ม.17 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570701007 ปงอ้อ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
03570104013 ปฐมพุทธาราม 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าซางวิวัฒน์ ม.10 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570105008 ประชาร่วมมิตร 8/4/25462481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570411004 ประทุมวราราม(หนองบัว) 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
03570403004 ปล้องส้าน 1/1/25092451วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง
03570502007 ปอเรียง 1/1/25302475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570107004 ป่ากล้วย 1/1/24892470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
03570513011 ป่ากว๋าว 1/1/24742473วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570308008 ปากอิงใต้ 7/5/25572481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570308004 ปากอิงเหนือ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570712007 ป่ากุ๊ก 9/9/25592483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
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03570115018 ป่าเก็ด 17/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายป่าเก็ด ม.11 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03571402007 ป่าข่า 16/6/254919/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03570603005 ป่าเขาวงมหาวัน 22/8/255713/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตวังน้อย ม.5 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด
03570118008 ป่าเขื่อนแก้ว 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเขื่อนแก้ว ม.9 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
03570508006 ป่าแขม 1/1/25062469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570506003 ป่าคา 1/1/25062470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03570805002 ป่าคา 22/6/25372468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
03570304004 ป่าเคาะ 3/7/25352378วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
03570111006 ปางกอก 26/8/25592477วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570508012 ปางเกาะทราย 1/1/254316/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570409005 ปางค่า 1/1/24912477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
03571107003 ปางไคร้ 18/4/25552440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
03571003010 ปางซาง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03571003004 ปางต้นผึ้ง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03570204004 ปางไตรแก้ว 1/1/25292476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย
03571302004 ปางปอ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
03570708008 ปางผักฮี้ 26/8/255822/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาโน ม.12 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
03570114005 ปางม่วน 23/1/25422481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03571106009 ปางมะกาด 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
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03570111007 ปางริมกรณ์ 1/1/25202482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570103004 ปางลาว 9/9/25592450วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03570111003 ปางสนุก 1/1/24812450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570802002 ปางหมอปวง 1/1/25142434วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03571302003 ปางหัด 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
03570903008 ปางห้า 18/6/25362484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปางห้า ม.1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03571003008 ปางอ้อย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03571107006 ปางอ่าย 6/2/25562482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
03571104001 ป่างิ้ว 1/1/24812460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
03570508016 ป่างิ้วบ่อสร้าง 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายป่างิ้วบ่อสร้าง ม.15 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570602001 ป่าแงะ 1/1/25062473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
03571106007 ป่าแงะ 23/6/25532470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570410010 ป่าจี้ 2/2/25382480วัดราษฎร์มหานิกายป่าจี้ ม.8 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570103003 ป่าซาง 1/1/25132441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03570513005 ป่าซาง 1/1/24782419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570704002 ป่าซาง 1/1/24842428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570903002 ป่าซางงาม 7/5/25572484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03571803011 ป่าซางงาม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าซางงาม ม.2 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03570205003 ป่าซางดอยแก้ว 14/6/25332480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
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03570205001 ป่าซางบุนนาก 1/1/25282482วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03571703013 ป่าซางโพธิ์ทอง 3/11/255727/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าซาง ม.3 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570806011 ป่าญาณสัมปันโนอารยาราม 10/5/255918/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตดอยงาม ม.8 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570507007 ป่าฐานตะเคียนทอง 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตฐานตะเคียนทอง ม.21 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน
03570103010 ป่าดอยพระบาท 28/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายโป่งน้ำตก ม.7 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03571102005 ป่าแดง 1/1/24892406วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
03571403006 ป่าแดง 1/1/25132465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03571602006 ป่าแดง 6/1/25532482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03571801005 ป่าแดง 20/6/25552483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03570501011 ป่าแดงงาม 12/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570903006 ป่าแดงน้อย 1/1/25302484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03570903001 ป่าแดงหลวง 1/1/24922484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03570508004 ป่าแดด 1/1/25052433วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03571002001 ป่าแดด 1/1/24892456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย
03570802003 ป่าแดด ดอนแก้ว 22/6/25372457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03571402001 ป่าตาลใต้ 1/1/25012413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03570107001 ป่าตึง 1/1/25052435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
03570708001 ป่าตึง 1/1/24892410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
03571601003 ป่าตึง 3/7/25352478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
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03570803007 ป่าตึง 23/6/25532483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03570412004 ป่าตึงงาม 8/9/253113/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง
03571007001 ป่าตึงงาม 1/1/25292451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
03570804001 ป่าถ่อน 1/1/25212472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03571005001 ป่าถ่อน 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย
03570712006 ป่าถ่อน 8/9/25542482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570509009 ป่าถ่อนดอนแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570118009 ป่าธรรมประทีป 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเวียงคุ้ม ม.11 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
03570708002 ป่าบง 1/1/24892428วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
03570203001 ป่าบง(ป่าบงขวาง) 1/1/24812474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570908001 ป่าบงงาม 1/1/25292480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย
03570203012 ป่าบงใต้ 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าบงใต้ ม.12 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570508005 ป่าบงหลวง 1/1/24892435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570712004 ป่าบงหลวง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570703006 ป่าเปา 1/1/24892465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570116009 ป่าไผ่ 1/1/24892472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570402004 ป่าไผ่ 1/1/25212442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570513009 ป่าไผ่ 1/1/25052460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570904004 ป่าแฝ 23/6/255325/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
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03570512008 ป่าพระธาตุหลวง 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายดงดอนเต้า ม.11 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03570203013 ป่าพุทธเมตตา 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งยั้งใหม่ ม.13 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03571602008 ป่ามงคลธรรม 7/12/25492466วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักเฮือด ม.10 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03571102004 ป่าม่วง 1/1/25132406วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
03571202003 ป่าม่วง 1/1/24542480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย
03570105016 ป่ามหามงคล 29/9/255821/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตประชาร่วมมิตร ม.20 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย

03570507001 ป่ายาง 1/1/25242464วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน
03570711002 ป่ายาง 1/1/25092467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
03570901001 ป่ายาง 1/1/25212473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03571402009 ป่ายาง 18/4/255522/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายร่องขุ่น ม.9 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03570804012 ป่ายาง 24/2/255828/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอยสะโง้ ม.7 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03570102004 ป่ายางมน 1/1/24892454วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570805008 ป่ายางสบยาบ 20/6/25552482วัดราษฎร์มหานิกายสบยาบ ม.2 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
03570114003 ป่ายางหลวง 11/2/25522474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03570104001 ป่ารวก 1/1/24892413วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570412002 ป่ารวก 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง
03570503002 ป่ารวก 1/1/25062453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03571601004 ป่ารวก 8/4/25462355วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
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03570103008 ป่าไร่ 6/1/255318/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายป่าไร่ ม.5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03571005002 ป่าลัน 1/1/25282462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย
03571601015 ป่าลัน 16/12/255428/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าลัน ม.11 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570207002 ป่าเลา 26/8/25592482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570603004 ป่าวังศิลา 7/5/255727/4/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตวังศิลา ม.8 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด
03571801014 ป่าศรีธาตุไทรทอง 11/1/2560วัดราษฎร์ธรรมยุตไทรทอง ม.6 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03570206012 ป่าศรีวิไล 7/5/25577/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ศรีวิลัย ม.17 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03570601002 ป่าสัก 1/1/24752469วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
03571005004 ป่าสัก 1/1/25292476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย
03571104005 ป่าสัก 20/9/25422483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
03570514003 ป่าสักใต้ 31/3/25492482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน
03570802001 ป่าสักน้อย 1/1/25142400วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03570712001 ป่าสักหลวง 1/1/24842115วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570801008 ป่าสักหางเวียง 1/1/25312474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03570512003 ป่าสักเหนือ 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03571105004 ป่าส้าน 5/6/25522450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570602006 ป่าเส้าดอนชัย 2469วัดราษฎร์มหานิกายป่าเส้า ม.2 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
03570702010 ป่าหมากหน่อ 6/2/255620/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำราก ม.4 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03570118010 ป่าห้วยบง 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยบง ม.8 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
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03570103009 ป่าหวายขุมเงิน 29/9/255831/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายป่ากุ๊ก ม.15 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03570508001 ป่าหัด 1/1/24842365วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570118005 ป่าหัวดอย 24/2/255816/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวดอย ม.6 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
03570104003 ป่าห้า 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570704005 ป่าห้า 1/1/25172456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570508002 ป่าหุ่ง 1/1/24912365วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570704014 ป่าเหมี้ยง 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายป่าเหมี้ยง ม.15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03571005005 ป่าเหมี้ยงแม่ก๊อหลวง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย
03570906004 ป่าเหมือด 1/1/25172479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03571801013 ป่าอรัญญวิเวก 24/12/255513/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าลัน ม.5 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03570103006 ป่าอ้อ 1/1/25192476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03570116002 ป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย) 1/1/24892404วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570104011 ป่าอ้อร่มเย็น 30/3/255819/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าอ้อ ม.6 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570115016 ป่าอุดมมงคล 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายดอยสมบูรณ์ ม.12 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570508003 ปิงเมือง 1/1/24782430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570901010 ปิยะพร 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเหมืองแดงปิยะพร ม.13 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03570116007 ปุยคำ 4/9/25342442วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570512005 ปูแกง 1/1/24912474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03570113014 โป่งขาม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
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03570510006 โป่งแดง 1/1/24912470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570502006 โป่งทะลาย 1/1/25312465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570120004 โป่งนาคำ 26/8/25592416วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
03571107001 โป่งน้ำร้อน 5/6/25522431วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
03571001001 โป่งปูเฟือง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
03570909002 โป่งผา 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
03570103005 โป่งพระบาท 1/1/24892459วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03571605001 โป่งแพร่ 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว
03571604003 โป่งมอญ 1/1/25052452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
03570107002 โป่งสลี 1/1/25082453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
03570405007 โป่งสัก 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง
03571101003 โป่งเหนือ 9/8/25532478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า
03570310004 ผากุบ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
03570801002 ผ้าขาวป้าน 1/1/25081304วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03570511002 ผาแดง 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570501009 ผาเต่าคำ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570906007 ผาแตก 18/12/25572482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03571601005 ผาบ่อง 4/9/25342440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570410013 ผาลาด 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
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03571302005 ผาแล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น
03570508009 ผาวี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570901003 ผาสุการาม 1/1/25222484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03570114001 ฝั่งหมิ่น 1/1/25112350วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03570111008 ฝั่งหมิ่น 1/1/25212483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570906006 พญาสี่ตวงคำ 22/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03570106008 พนาลัย 18/6/253631/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทรายมูล ม.8 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
03570204002 พนาลัยเกษม 1/1/25132482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย
03570906003 พรหมวิหาร 1/1/251412/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03570401002 พระเกิดคงคาราม 1/1/24712436วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570101003 พระแก้ว 1/1/24941977พระอารามหลวงมหานิกายม.19 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570301002 พระแก้ว 1/1/24052380วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03571004004 พระเจ้าทองทิพย์ 21/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย
03570801005 พระเจ้าล้านทอง 2032วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03571106011 พระเจ้าหลวง 2/9/25535/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าแงะ ม.5 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03571602010 พระธาตุกู่แก้ว 8/8/255619/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าสัก ม.11 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03571202007 พระธาตุกู่แก้ว 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายป่ามื่น ม.8 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย
03570105017 พระธาตุกู่แก้วดอยงาม 7/5/25577/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่บัวแดง ม.15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03571203010 พระธาตุกู่หิน 30/3/255822/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันโค้ง ม.8 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
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03570401012 พระธาตุขุนทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570502011 พระธาตุคือเวียง 11/2/255212/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าเมา ม.13 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570801003 พระธาตุจอมกิตติ 1483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03570601009 พระธาตุจอมคีรี 27/5/255830/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายเวียง ม.11 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
03570208008 พระธาตุจอมคีรี 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.1 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03570401017 พระธาตุจอมจ้อ 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายจอมจ้อ ม.20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03571001008 พระธาตุจอมแจ้ง 2/9/25531800วัดราษฎร์มหานิกายจอมแจ้ง ม.12 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
03570401018 พระธาตุจอมใจ 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายจอมจ้อ ม.20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570403006 พระธาตุจอมทอง 22/9/25466/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง
03570512009 พระธาตุจอมรุ่ง 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายแม่เย็น ม.3 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03570513001 พระธาตุจอมแว่ 1/1/25032119วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570103007 พระธาตุจอมสัก 1/1/251921/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
03570711009 พระธาตุจอมสักทอง 17/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายแม่คำพัฒนา ม.10 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
03570401014 พระธาตุจอมหงส์ 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570111009 พระธาตุเจดีย์ทอง 28/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายปางป่าอ้อ ม.11 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570510010 พระธาตุดงลาน 13/7/255921/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายดงลาน ม.17 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570120005 พระธาตุดอยกองข้าว 31/10/254824/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายฮ่องอ้อ ม.2 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
03570712009 พระธาตุดอยกู่แก้ว 8/9/255430/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570410018 พระธาตุดอยงู 25/2/255720/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายป่าจี้ใต้ ม.19 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
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03570902008 พระธาตุดอยตุง 1/1/25082452วัดราษฎร์มหานิกายดอยตุง ม.2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
03570906001 พระธาตุดอยเวา 1/1/25012479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03570120007 พระธาตุดอยฮาง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอยฮางนอก ม.3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
03571401009 พระธาตุแท่นคำ 23/5/2543วัดราษฎร์มหานิกายต้าหลวง ม.6 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03571504002 พระธาตุนางคอย 22/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายปางพระราชทาน ม.15 ตำบลแม่ฟ้าหลวง

อำเภอแม่ฟ้าหลวง
03570511012 พระธาตุน้ำต้อง 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายแม่คาวหลวง ม.2 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570803010 พระธาตุบรรพต 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าขันทอง ม.3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03570410021 พระธาตุปลายนา 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายศาลาวาส ม.4 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03571204008 พระธาตุปูตุง 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าสัก ม.3 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
03570409008 พระธาตุปูเต้า 2429วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
03571203003 พระธาตุปูล้าน 1/1/252121/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03570801012 พระธาตุผาเงา 23/2/25422522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03570801013 พระธาตุภูเข้า 27/2/2544วัดราษฎร์มหานิกายสบรวก ม.1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03571202006 พระธาตุมงคลแก้วมณี วัดราษฎร์มหานิกายแสงใต้ ม.10 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย
03571401010 พระธาตุม่อนศิลาอาสน์ 18/4/255530/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายพระเนตร ม.17 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03571203013 พระธาตุม่อนหินแก้ว 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายไม้ยาสันโค้ง ม.7 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03571107008 พระธาตุแม่เจดีย์ 20/1/254915/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายแม่เจดีย์ ม.3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570803011 พระธาตุวังซาง 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังซาง ม.10 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
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03571104006 พระธาตุเวียงฮ่อ 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายฮ่างต่ำ ม.3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
03570401009 พระธาตุศรีมหาโพธิ์ 2/2/253819/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายตั้งข้าว ม.2 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570806010 พระธาตุศรีโยนก 18/4/25552554วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570115015 พระธาตุสร้อยทอง 22/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอยทอง ม.17 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570801001 พระธาตุสองพี่น้อง 2/9/25531301วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03570113018 พระธาตุสันกู่ 22/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโป่งฮึ้ง ม.2 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03571503002 พระธาตุสันติธรรม 29/6/25599/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายธาตุ ม.4 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
03571005011 พระธาตุสันป่าเหียง 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายท่าก๊อพลับพลา ม.6 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย
03570508014 พระธาตุสามดวง 13/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าหุ่ง ม.1 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570805005 พระธาตุแสนคำฟู 20/9/25502481วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นเปา ม.1 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
03571604004 พระธาตุหมอกมุงเมือง 27/2/25472480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
03570803009 พระธาตุหัวกว๊าน 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายหัวกว๊าน ม.15 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03570401003 พระนาคแก้ว 1/1/24892440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03571401002 พระเนตร 1/1/24912402วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03571702008 พระบาทวิหารมงคล 26/8/255915/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายปงเคียน ม.8 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570102003 พระบาทสนามบิน 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570203011 พระพุทธบาทผางาม 19/4/255624/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายผางาม ม.9 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570706011 พระพุทธบาทผาเรือ 7/5/255726/3/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตผาเรือ ม.11 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03571105009 พระยอดเวียงกาหลง 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตเวียงกาหลง ม.15 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
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03570101005 พระสิงห์ 1928พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570509004 พระหิน 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570303006 พร้าวกุด 20/9/25422470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
03570404005 พลอยโสภณวนาราม 12/6/254627/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายจำไคร้ ม.9 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง
03570511001 พื้นเมือง 1/1/24892394วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570906010 พุทธนเรศวร์วนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำริน ม.7 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03570120006 พุทธอุทยาน 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตดอยฮาง ม.1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
03570705006 โพธนาราม(โคธนาราม) 1/1/24922480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
03570204005 โพธิ์ชัย 23/1/254221/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย
03570411002 โพธิ์ทอง 2/2/253815/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายสันทรายงาม ม.2 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
03571801012 โพธิ์ทองนิมิต 25/9/255531/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายช้อ ม.8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03570401011 โพธิ์ศรีพัฒนา 2427วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570401010 โพธิ์สว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570802011 โพธิ์สิตาราม 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าสักน้อย ม.3 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03570706005 ไพรสณฑ์คีรี 19/3/25502480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03571103001 เฟือยไฮ 1/1/24812235วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570302007 แฟน 6/1/25532474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570405003 ภูเขาแก้ว 3/7/25352461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง
03570409009 ภูเต่า 19/9/2551วัดราษฎร์มหานิกายธาตุ ม.18 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
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03570122004 ภูมิพาราราม 1/1/25433/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าพลู ม.1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
03570909006 มงคลธรรมกายาราม 22/9/254618/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำ ม.1 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
03570905002 มรรคาราม 1/1/252031/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03571301001 ม่วง 1/1/25092430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น
03570410007 ม่วงแก้ว 31/10/25482442วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570104008 ม่วงคำ 1/1/25122483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570509001 ม่วงคำ 1/1/24842440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570703010 ม่วงคำ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570308010 ม่วงเจ็ดต้น 20/12/25422481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570303007 ม่วงชุม 1/1/25302480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
03570513007 ม่วงชุม 1/1/25032440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570712005 ม่วงชุม 1/1/24892471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570903009 ม่วงทอง 7/11/25542484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03571402004 ม่วงบุญเรือง 1/1/24452403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03571101005 ม่อนนางเหลียว 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโชคชัยพัฒนา ม.9 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า
03570502009 ม่อนป่าสัก 21/12/253530/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570101011 มิ่งเมือง 1/1/25132420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570101007 มุงเมือง 3/12/25472383วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03571204018 เม็งราย 29/9/255822/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายเม็งราย ม.10 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
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03570102010 เม็งรายมหาราช 1/1/251624/1/2515วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570310002 เมืองกาญจน์ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
03570208001 เมืองชุม 1/1/25112482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03570111004 แม่กรณ์ 1/1/25052452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570502004 แม่แก้วใต้ 1/1/24912451วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570502001 แม่แก้วเหนือ 1/1/24912451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03571106005 แม่ขะจาน 1/1/25162451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570104007 แม่ข้าวต้มท่าสุด 1/1/25292463วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570510007 แม่คาววัง 21/6/255619/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570703003 แม่คำ 1/1/24622442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570805004 แม่คำ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
03570702006 แม่คำน้ำลัด 1/1/25182466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03570703002 แม่คำสบเปิน 1/1/24892438วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570802005 แม่คำหนองบัว 1/1/24922470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03570704001 แม่คี 1/1/25292424วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570805001 แม่เงิน 3/12/25472391วัดราษฎร์มหานิกายแม่เงิน ม.6 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
03571107002 แม่เจดีย์ 1/1/25292439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
03571005003 แม่ต๋ำ 1/1/24892422วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย
03571202002 แม่ต๋ำกลาง 1/1/25282475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย
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03571202001 แม่ต๋ำน้อย 1/1/25112470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย
03571205001 แม่ต๋ำหลวง 1/1/25112472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย
03571802002 แม่บง 23/2/25422481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
03571201001 แม่เปา 12/1/25492463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
03571201009 แม่เปาเจริญธรรม 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่เปาใต้ ม.16 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
03571702004 แม่เผื่อ 16/4/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03571003001 แม่พริก 13/7/25522310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03570601003 แม่พุง 21/6/25562444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
03570706003 แม่แพง 14/6/25332456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03570512007 แม่เย็นเหนือ 1/1/25182484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03570404002 แม่ลอยไร่(ไชยพรหม) 2412วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง
03570706001 แม่ลัว 1/1/25132380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03570706007 แม่ลาก 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03571802003 แม่เลียบ 7/12/25492484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
03570713002 แม่สรวย 1/1/24842460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน
03571001002 แม่สรวยหลวง 3/7/25352221วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
03570711003 แม่สลองนอก 16/12/25542472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
03570704006 แม่สลองใน 1/1/25112468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570402002 แม่สว่าน 1/1/25052414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง



34หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เชียงราย

03570111002 แม่สาด 1/1/25312446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570901008 แม่สาย 1/1/252926/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03570706002 แม่หะ 23/2/25422450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03571105005 แม่ห่าง 1/1/24892468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570502005 แม่อ้อนอก 1/1/24912464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570502002 แม่อ้อใน 27/8/25452452วัดราษฎร์มหานิกายแม่อ้อหลวง ม.11 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570803008 แม่แอบดอนแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03571203005 ไม้ยาเก่า 1/1/24912482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03571203015 ไม้ยาใหม่ 2467วัดราษฎร์มหานิกายร่องกอก ม.3 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03570208009 ยกเจริญ 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายยกเจริญ ม.8 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03571403008 ยางฮอม 1/1/24892480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03571301002 ยาย 1/1/24792263วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น
03570703001 ร่องก๊อ 1/1/24892438วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03571104002 ร่องกู่ 1/1/24892475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
03570116008 ร่องขุ่น 1/1/25122468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03571402006 ร่องขุ่น 1/1/24892466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03570514004 ร่องคต 1/1/25062482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน
03570203006 ร่องคือ 8/9/25312465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570115017 ร่องดู่ 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายร่องดู่ ม.16 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
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03570118002 ร่องธาร 1/1/25212445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
03570510004 ร่องธาร 1/1/24842450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570806003 ร่องบง 16/6/25492050วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03571007002 ร้องบง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
03571701004 ร่องบัวทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570113006 ร่องเบ้อใน 24/6/254123/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03570208004 ร่องโบสถ 1/1/25282482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03570113011 ร่องปลาขาว 1/1/252814/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03570602008 ร่องเปา 8/9/255428/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายร่องเปา ม.7 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
03570113013 ร่องเผียว 18/6/25368/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านร่องเผียว ม.8 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03570401008 ร่องริว 22/9/254631/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03571601006 ร่องศาลา 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570114010 ร่องเสือเต้น 9/9/255921/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายร่องเสือเต้น ม.2 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03570513003 ร้องหลอด 1/1/25302415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03571702001 ร่องหวาย 29/4/25352482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570203007 ร่องห้า 27/12/25452471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570308009 ร่องห้า 19/4/25562481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03571601008 ร่องห้า 1/1/25172355วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570204001 ราษฎร์เจริญ 1/1/25272484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย
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03570202004 ราษฎร์ชุมพล 1/1/24942472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
03570503007 ราษฎร์ดำรงค์ 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03570105020 ราษฎร์นิมิต 24/2/255831/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.13 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570503004 ราษฎร์บำรุง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03571802004 ราษฎร์บำรุง 24/6/25412475วัดราษฎร์มหานิกายโชคชัย ม.8 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
03570703011 ราษฎร์บูรณะ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570402010 ราษฎร์สามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570106005 ริมกก 1/1/25082470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
03570115008 รุ่งเรือง 7/11/25542482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03571103003 ลังกา 7/12/25492476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570104004 ลำเปิง 1/1/25082458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570308001 ลุง 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03571304004 โล๊ะ 31/3/25492310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น
03570105003 โล๊ะป่าห้า 25/8/25412462วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570102014 วรกิจตาราม 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอยพระบาท ม.23 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570208003 วังช้าง 1/1/25292482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03570501006 วังผาข้อน 13/7/25592475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570603003 วังผาศิลาราม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายวังศิลา ม.8 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด
03570801010 วังลาว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
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03570411006 วังแฮด 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายชวา ม.3 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
03571602014 วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว 10/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงมะเฟือง ม.9 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03570906008 วิเชตร์มณี 1/1/252926/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03571605002 เวฬุวัน 8/9/25312468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว
03570118006 เวียงกลาง 5/6/255227/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายเวียงกลาง ม.13 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
03570105019 เวียงกลาง 22/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเวียงกลาง ม.21 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570410019 เวียงเกี๋ยง 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายปี้ ม.1 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570208005 เวียงแก้ว 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03570804006 เวียงแก้ว 14/2/253716/4/2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03571701011 เวียงเชียงรุ้ง 31/3/255218/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเคียน ม.10 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570906002 เวียงพาน 1/1/25222457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
03571103004 เวียงมนมงคลพนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายสัน ม.3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
03571204005 เวียงสักวราราม 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
03570711004 เวียงสา 1/1/25292473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
03570116001 เวียงหวาย 12/6/25422400วัดราษฎร์มหานิกายเวียงหวาย ม.2 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570901007 เวียงหอม 17/1/25512478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03570101006 ศรีเกิด 1/1/24891983วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03571403003 ศรีเกิด 1/1/25132441วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03570711005 ศรีค้ำ 1/1/25092474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
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03571102007 ศรีคำเวียง 1/1/24892475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570703008 ศรีโคมคำ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570104012 ศรีจุม 22/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอยกิ่ว ม.9 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570308012 ศรีชัยมงคล 26/8/255922/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายศรีชัยมงคล ม.12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570804004 ศรีชัยแม่มะ 2/2/25382476วัดราษฎร์มหานิกายแม่มะ ม.1 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03570116006 ศรีชุม 1/1/25292442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570511003 ศรีชุม 1/1/24842445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570601001 ศรีชุมประชา 1/1/25052274วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
03570113007 ศรีดงชัย 1/1/25202474วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03570605003 ศรีดอนแก้ว 11/2/255222/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.7 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด
03570118001 ศรีดอนชัย 10/7/25502444วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
03570301003 ศรีดอนชัย 1/1/24642400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03571703004 ศรีดอนชัย 12/1/25492480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570206009 ศรีดอนชัย 25/2/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.13 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03571107007 ศรีดอนชัย 5/6/25522483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570113009 ศรีดอนชุม 1/1/25292483วัดราษฎร์มหานิกายม.21 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03570603002 ศรีดอนมูล 1/1/25192481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด
03570805006 ศรีดอนมูล 10/7/25502481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน
03571604005 ศรีดอนมูล 1/1/24892445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
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03571104004 ศรีดอนมูล 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า
03571002003 ศรีดอนมูล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย
03570302010 ศรีดอนมูล 26/8/255822/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายศรีดอนมูล ม.9 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570208002 ศรีดอนเรือง 1/1/25282465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย
03570206008 ศรีดอยชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03571701002 ศรีดอยเรือง 1/1/25202475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03571004001 ศรีถ้อย 1/1/23172312วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย
03570102002 ศรีทรายมูล 1/1/24892431วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570507006 ศรีทรายมูล 1/1/252214/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน
03570509012 ศรีนพรัตน์ดอยแก้ว 13/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังชมภู ม.15 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570706014 ศรีบรรพต 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายผ่านศึก ม.10 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03570605001 ศรีบังวัน 1/1/25062463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด
03570602002 ศรีบุญเกิด 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
03570605002 ศรีบุญยืน 1/1/25062465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด
03570804002 ศรีบุญยืน 1/1/24922475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03571105006 ศรีบุญโยง 1/1/24892469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570101004 ศรีบุญเรือง 21/1/25541982วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570115002 ศรีบุญเรือง 1/1/25202446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570701004 ศรีบุญเรือง 1/1/24892473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
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03571803002 ศรีบุญเรือง 26/8/25592482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03570107005 ศรีปูคา 1/1/25112473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
03570113003 ศรีพิงชัย 1/1/24892453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03571101004 ศรีโพธาราม 23/6/255330/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายโล๊ะ ม.4 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า
03570116003 ศรีมงคล 1/1/24652410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570701001 ศรีมงคล 1/1/25092425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
03570102007 ศรีมิ่งแก้ว 1/1/25132469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570506002 ศรีเมืองมูล 3/2/25402445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03571603003 ศรียางชุม 1/1/25122461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว
03570704007 ศรียางมูล 1/1/25292473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03571603004 ศรีวังมูล 1/1/25162460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว
03570305005 ศรีวิไล 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
03570202005 ศรีเวียง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
03570113005 ศรีศักดาราม 1/1/24892468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03571701010 ศรีศักดิ์พัฒนา 22/10/25432481วัดราษฎร์มหานิกายดงป่าศักดิ์ ม.8 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570105004 ศรีส้มสุก 1/1/25282464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03571803012 ศรีสว่างวัฒนา 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งโป่ง ม.9 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03571204002 ศรีสะอาด 2475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
03571102003 ศรีสุทธาวาส 1/1/24272286วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
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03570118004 ศรีสุพรรณ 12/2/25452472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
03571102002 ศรีสุพรรณ 1/1/24942266วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570504004 ศรีสุวรรณ 1/1/252218/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน
03570902007 ศาลาเชิงดอย 8/8/255618/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
03570410002 ศาลาวาส 1/1/25312410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03571703002 ศิริมังคลาราม 1/1/25292465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570118003 สถาน 12/6/25462462วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
03570302001 สถาน 1/1/24892232วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570803004 สบกก 24/2/25582480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03571002008 สบก๊อ 1/1/25282483วัดราษฎร์มหานิกายสบก๊อ ม.5 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย
03570801009 สบคำ 24/2/25582482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03571201002 สบเปา 1/1/24782464วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
03571107009 สบโป่ง 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายโป่งป่าตอง ม.14 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570706006 สบแพง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03570801007 สบรวก 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03570301005 สบสม 1/1/24992405วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03570206007 สมานมิตร 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03570111005 สวนดอก 1/1/25082461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย
03570402007 สวนดอก 1/1/25212468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง



42หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เชียงราย

03570803005 สวนดอก 1/3/25592481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03570411001 สวนดอกสันทรายมูล 16/4/254121/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
03570504005 สว่างจันทร์ 1/1/252724/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน
03570503006 สองแคว 14/8/255119/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03570114004 สักกวัน 1/1/25172478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03570402008 สักเหนือ 1/1/25132470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง
03570512004 สันกอง 17/1/25342474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03570710001 สันกอง 1/1/24892463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน
03570601006 สันกองพัฒนาราม 1/3/25599/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายสันกอง ม.8 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด
03570504002 สันกอตาล 1/1/25092464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน
03570504001 สันกอเหียง 1/1/25302411วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน
03571007005 สันก้างปลา 1/1/25292305วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
03570505003 สันกำแพง 10/7/25502480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570509005 สันกำแพง 11/2/25522470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570605005 สันกู่ 28/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายโป่งสลี ม.1 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด
03571106001 สันกู่ทอง 29/4/25352429วัดราษฎร์มหานิกายกู่ทอง ม.14 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570909004 สันเกล็ดทอง 6/1/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย
03570509006 สันขี้เม้า 4/6/25432475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570713001 สันขี้เหล็ก 1/1/24892435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน
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03571105002 สันขี้เหล็ก 22/9/25462437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570704004 สันคือ 1/1/24922441วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570511008 สันโค้ง 1/1/24912475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570708005 สันโค้ง 1/1/24922455วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
03570905007 สันโค้ง 18/6/253628/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายสันโค้ง ม.3 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03570713004 สันโค้งงาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน
03570505012 สันโค้งเจริญสุข 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายสันโค้ง ม.11 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03571003003 สันจำปา 1/1/25142424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03570602005 สันเจริญ 19/3/255019/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสันเจริญ ม.11 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
03570505001 สันช้างตาย 1/1/25062451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570405006 สันชุม 6/1/25532470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง
03571201011 สันเชียงใหม่ 2481วัดราษฎร์มหานิกายสันเชียงใหม่ ม.10 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
03570901004 สันฐาน 1/1/25212476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03570122002 สันต้นกอก 20/9/25422472วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นกอก ม.2 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
03570501005 สันต้นดู่ 1/1/25062475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570509007 สันต้นต้อง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570902006 สันต้นปุย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
03570113004 สันต้นเปา 1/1/25292460วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
03571107004 สันต้นเปา 1/1/25132445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
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03570806002 สันต้นเปา 2049วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570410020 สันต้นเปา 29/6/255928/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นเปา ม.16 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570102012 สันต้นผึ้ง 12/6/25422482วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570105006 สันต้นแฟน 7/12/25492470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03571604006 สันต้นม่วง 17/1/25512446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
03571802009 สันต้นม่วง 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นม่วง ม.10 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
03570512002 สันต้นแหน 1/1/25302464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03571601007 สันต้นแหน 2/2/25382405วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นแหน ม.6 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03571602007 สันต้อม 1/1/25152420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03570114007 สันตาลเหลือง 14/8/25511/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายสันตาลเหลือง ม.1 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03571105008 สันติการาม 19/3/25502479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
03571801003 สันติคีรี 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03571201010 สันติคีรี 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายสันติคีรี ม.6 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
03571503001 สันติคีรีญาณสังวราราม 2/5/254526/9/2544วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
03571701006 สันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570702007 สันติวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03571204007 สันติวนาราม 18/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่า ม.4 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
03571702003 สันติวราราม 3/2/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570206015 สันติสุข 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สันติสุข ม.14 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
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03571204001 สันติอุดมธรรม 25/9/253328/11/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
03570905004 สันถนนใต้ 1/1/25292482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03570505007 สันทราย 12/1/254919/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายสันทราย ม.1 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570705001 สันทราย 1/1/24842361วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
03570901005 สันทราย 1/1/24922475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03570510009 สันทราย 13/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันทราย ม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570803001 สันทรายกองงาม 31/3/25492480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
03570115007 สันทรายงาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570116005 สันทรายน้อย 1/1/25052434วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570908003 สันทรายน้อย 1/1/25312480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย
03570904006 สันทรายมูล 16/12/255428/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายสันทรายมูล ม.6 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
03570107003 สันทรายหลวง 1/1/24782453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย
03570114002 สันทรายใหม่ 1/1/25142453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03570712008 สันทางหลวง 24/2/25582521วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03571702002 สันไทรงาม 3/2/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570505008 สันธาตุ 10/7/255019/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570806001 สันธาตุ(สันธาตุอโสการาม) 3/12/25472027วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน
03570703004 สันนา 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570903010 สันนา 18/6/25362484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
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03570711007 สันนายาว 1/1/25302483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
03570509011 สันน้ำบ่อ 19/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570903003 สันบุญเรือง 1/1/25162484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03570514002 สันป่ง 11/2/25522470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน
03570513008 สันปลาดุก 1/1/24822453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03570102009 สันป่ากอ 1/1/25082484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570115014 สันป่าก่อ 22/8/255713/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอยจำตอง ม.13 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570207003 สันป่าตึง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570410009 สันป่าบง 1/1/25162467วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570106001 สันป่ายาง 1/1/24812420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
03570804005 สันป่าลาน 12/6/25462480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03570905009 สันป่าสัก 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03570505011 สันป่าหนาด 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570405005 สันปูเลย 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง
03570514006 สันปูเลย 27/12/25452483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน
03570908004 สันปูเลย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย
03571603005 สันปูเลย 1/1/25112432วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว
03571001003 สันปูเลย 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
03570509003 สันผักแค 1/1/25182455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
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03570206003 สันม่วงคำ 12/2/25452480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03570105018 สันม่วงทอง 3/11/255713/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายก๊อดยาว ม.14 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570505009 สันมะกอก 16/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570603001 สันมะค่า 1/1/252920/12/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด
03570501003 สันมะเค็ด 1/1/25052465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570802006 สันมะเค็ด 31/3/25492479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03571105003 สันมะเค็ด 1/1/25182442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570116011 สันมะนะ 1/1/24912481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03570901006 สันมะนะ 1/1/25312474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03571106006 สันมะนะ 1/1/25282468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570503001 สันมะแฟน 1/1/24912449วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลธารทอง อำเภอพาน
03571005006 สันมะแฟน 1/1/25288/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย
03570509010 สันมะเหม้า 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน
03570512006 สันไม้ฮาม 1/1/24842482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
03570902004 สันยาว 1/1/25312483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
03570501008 สันละคร 4/4/25322477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03570902003 สันลิดไม้ 1/1/25292483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
03570204006 สันสลิด 23/1/254230/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย
03570804010 สันสลี 31/3/254920/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
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03571101001 สันสลี 1/1/25282444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า
03570711001 สันสลีหลวง 1/1/24892450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
03571203004 สันสะอาด 4/6/254326/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03571201012 สันสามัคคี 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายสันสามัคคี ม.9 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
03571204004 สันหนองบัว 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
03571604007 สันหนองบัว 27/2/25472466วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
03571601009 สันหนองเหลียว 4/9/25342478วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570506007 สันหลวง 19/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03570903004 สันหลวง 1/1/25292484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03570712010 สันหลวงใหม่ 1/1/252826/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570303003 ส้าน 1/1/25092465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
03570405004 สารภี 16/12/25542473วัดราษฎร์มหานิกายสารภี ม.5 ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง
03570704013 สิริพัฒนาราม 28/3/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.10 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570804009 สุมังคลาราม 1/1/25212483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน
03570701005 สุวรรณคีรี 1/1/25262474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
03571803001 สุวรรณคีรี 8/8/25562479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03571205004 สุวรรณคีรี 2483วัดราษฎร์มหานิกายแม่ต๋ำภูรี ม.3 ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย
03570705005 สุวรรณมงคล 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
03570412006 สุวรรณาราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง
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03570902005 สุวรรณาราม 1/1/25312475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
03571007008 แสงแก้วโพธิญาณ 8/9/25541/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าตึงงาม ม.11 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
03570105009 แสงพระธาตุ 3/7/25352483วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03571402005 แสงเมืองมา 1/1/25152463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03570114009 โสภาสิทธาราม 1/3/255927/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายริมงาม ม.5 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03571803004 หนองกล้วย 1/3/25592473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03570404004 หนองข่วง 3/10/25432417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง
03570712002 หนองครก 1/1/24892398วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570505004 หนองควาย 1/1/25062483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03571603006 หนองคึก 27/2/25472480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว
03571803007 หนองด่าน 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองด่าน ม.6 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03570510005 หนองตุ้ม 12/7/25312453วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570511004 หนองถ้ำ 26/8/25582465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570508015 หนองทรายทอง 24/2/255822/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองทรายทอง ม.17 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570102019 หนองนกเขียน 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายสันหนอง ม.3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03571106003 หนองบัว 1/1/24432441วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570203004 หนองบัว 5/6/25522475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570601014 หนองบัวคำ 22/8/255730/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันโค้ง ม.9 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
03570513004 หนองบัวเงิน 1/1/24892419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
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03570105012 หนองบัวแดง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายใหม่บัวแดง ม.15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570802008 หนองบัวตอง 16/6/25492482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03570802007 หนองบัวสด 10/7/25502481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน
03571004009 หนองบัวสรวย 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวสรวย ม.3 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย
03571803005 หนองป่าก่อ 20/9/25422469วัดราษฎร์มหานิกายหนองป่าก่อ ม.3 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03570102008 หนองป่าอั้น 16/5/25492481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
03570712011 หนองปิ๋ง 18/12/25442481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
03570510003 หนองผักจิก 1/1/25052449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570905008 หนองมะกัง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03571102006 หนองยาว 1/1/24892462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570702005 หนองร่อง 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03570413001 หนองแรด 1/1/25092429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง
03570413003 หนองแรดใต้รัตนาราม 22/9/25462474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง
03570412003 หนองเลียบ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง
03570701003 หนองแว่น 9/9/25592450วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน
03570411005 หนองสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง
03570905006 หนองสี่แจ่ง 12/7/25312482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
03571201004 หนองเสา 29/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย
03570505010 หนองหมด 1/1/254316/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
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03570116004 หนองหม้อ 1/1/24912423วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
03571007007 หนองหล่ม 30/3/25582482วัดราษฎร์มหานิกายหนองหล่ม ม.4 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
03570703005 หนองแหย่ง 7/2/25322465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
03570704003 หนองอ้อ 1/1/24922434วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน
03570904003 หนองอ้อ 10/9/25522477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย
03570506008 หนองฮ่าง 1/1/25092470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน
03570205002 หมากเอียก 1/1/25292482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570706009 หมื่นพุทธเมตตาคุณาราม 30/3/255818/3/2540วัดราษฎร์จีนนิกายม.9 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน
03570301001 หลวง 1/1/23001255วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03570303002 หลวง 1/1/25202460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ
03571106010 หลวงราษฎร์เจริญธรรม 29/11/253728/11/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่ขะจาน ม.1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03571303003 หล่ายงาว 27/2/25472469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
03571301004 หลู้ 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น
03571203002 ห้วยก้าง 1/1/25152473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03570801011 ห้วยเกี๋ยง 8/8/25562484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
03570106006 ห้วยขม 1/1/25432477วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
03570501002 ห้วยเครือบ้า 18/12/25572465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน
03571701008 ห้วยเคียน 3/12/25474/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
03570121001 ห้วยเคียน 8/8/255628/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเคียน ม.4 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
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03570401005 ห้วยไคร้ 1/1/24892459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570902001 ห้วยไคร้หลวง 1/1/24892478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
03570902002 ห้วยไคร้ใหม่ 1/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย
03570305001 ห้วยซ้อ 3/12/25472455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ
03571203001 ห้วยเดื่อ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
03571401007 ห้วยเดื่อ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03571106008 ห้วยทราย 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า
03570121003 ห้วยทรายขาว 26/8/255822/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายทรายขาว ม.7 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
03570121002 ห้วยทรายสามัคคีธรรม 25/2/255724/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายขาว ม.7 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
03571504001 ห้วยน้ำขุ่น 27/12/25452481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง
03570702002 ห้วยน้ำราก 1/1/24842437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
03570508010 ห้วยประสิทธิ์ 18/6/25362483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยประสิทธิ์ ม.12 ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน
03570114008 ห้วยปลากั้ง 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปลากั้ง ม.3 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย
03571401006 ห้วยโป่ง 18/4/25552480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
03570104006 ห้วยพลู 1/1/25082460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570708006 ห้วยมะหินฝน 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
03570301006 ห้วยเม็ง 1/1/24892423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03570710002 ห้วยไร่ 1/1/25312465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน
03570707001 ห้วยไร่ 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
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03571801007 ห้วยไร่เก่า 24/2/25582444วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง
03571301003 ห้วยลึก 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น
03571007003 ห้วยส้ม 17/1/25512484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
03571803003 ห้วยสัก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
03571403007 ห้วยสัก 1/1/25092475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03571605003 ห้วยส้านพลับพลา 1/1/25172477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว
03571001010 ห้วยส้านพัฒนา 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยส้าน ม.6 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
03571601010 ห้วยส้านยาว 19/3/25502476วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว
03570304005 ห้วยหก 1/1/25142386วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ
03571403005 ห้วยหลวง 1/1/25022463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03571403009 ห้วยหลวงใต้ 6/1/255320/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
03571402003 ห้วยห้อม 1/1/25092425วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
03570105011 ห้วยอ้ม 29/5/25502472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570105010 ห้วยอ้มใหม่ 25/9/25552462วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
03570308003 หวาย 19/4/25562460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570115004 หัตถีวนาราม 1/3/25592482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570505005 หัวง้ม(ดอยงาม) 18/6/25362483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอยงาม ม.7 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
03570410006 หัวดง 2436วัดราษฎร์มหานิกายหัวดง ม.12 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03571003002 หัวทุ่ง 13/7/25522468วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่ง ม.2 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
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03570203008 หัวฝาย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
03570409007 หัวฝาย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
03570511011 หัวฝาย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03571002004 หัวฝาย 1/1/25192456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย
03571003007 หัวริน 3/12/25472440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
03570713005 หัวรินคำ 12/6/25422484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน
03570301007 หัวเวียง 17/1/25342473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03570308013 ห้าเจดีย์ 2456วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจดีย์ ม.11 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ
03570301004 หาดไคร้ 1/1/25052170วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
03570310001 หาดบ้าย 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ
03570903005 หิรัญญาวาส 8/9/25312515วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย
03570711008 เหมืองกลาง 1/1/253026/6/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
03570504003 เหมืองง่า 1/1/25062475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันติสุข อำเภอพาน
03570901002 เหมืองแดง 1/1/24892469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย
03571605004 เหมืองลึก 27/2/25472440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว
03571605005 เหล่าชวนชม 26/8/255920/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าชวนชม ม.6 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว
03570513014 ใหม่เจริญ 1/1/25432483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
03571205005 ใหม่โชคชัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย
03570601005 ใหม่ใต้ 1/1/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด
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03570302005 ใหม่ทุ่งหมด 20/9/25422450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
03570602004 ใหม่พัฒนา 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.3 ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด
03570511010 ใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา) 1/1/25432483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสันกลาง อำเภอพาน
03570206014 ใหม่มงคล 1/3/25599/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายใหม่มงคล ม.11 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย
03570502013 ใหม่สามัคคี 25/9/255518/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญ ม.12 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน
03570410011 ใหม่สุขเกษม 2482วัดราษฎร์มหานิกายป่าถ่อน ม.9 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570403002 อภัย 1/1/25022427วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง
03571102001 อรัญญวิเวก(อรัญญวิเวกคีรี) 1/1/22762263วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า
03570514005 อรัญวิเวก 20/9/25422482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน
03570606001 อาโยนาราม 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายดอนศิลา ม.8 ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด
03570401001 อำมาตย์ 1/1/25012412วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03570115006 อินทราราม 18/12/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย
03570510008 อุดมวารี 12/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน
03570104005 อุทกวนาราม 10/7/25502460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
03570401013 อุธราราม 10/7/25502479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง
03571602009 อูปแก้ว 1/1/25192445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
03570410003 เอียน 1/1/25052418วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหงาว อำเภอเทิง
03570120002 ฮ่องอ้อ 4/9/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย
03570908005 ฮ่องแฮ่ใหม่ 1/1/25312483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย
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03571104003 ฮ่างต่ำ 1/1/25132478วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า

รวมทั้งสิ้น วัด1,042
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02200102001 กลาง 1/1/25062345วัดราษฎร์มหานิกายตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี
02200621005 กลางคลองหลวง 15/1/25122345วัดราษฎร์มหานิกายคลองหลวง ม.9 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม
02200601001 กลางทุมมาวาส 1/1/23902375วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม
02201102005 กะบกคู่ 10/3/252526/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
02200102002 กำแพง 1/1/24062400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี
02200609002 กุฎโง้ง 1/1/25142390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม
02200202001 กุณฑีธาร 1/1/24942483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02201005005 เกษตรสุวรรณ 27/12/254518/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสุวรรณ ม.4 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200113005 เก่าโบราณ 7/11/25541/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายเหมือง ม.1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี
02200621003 เกาะแก้วคลองหลวง 1/1/24392400วัดราษฎร์มหานิกายใน ม.5 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม
02200601002 เกาะแก้วนครสวรรค์ 1/1/25042392วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม
02201101001 เกาะจันทน์ 1/1/251823/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02201102002 เกาะโพธาวาส 1/1/251119/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายเกาะโพธิ์ ม.4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
02200510001 เกาะลอย 9/10/25242419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง
02200603002 แก้วน้อย 1/1/25152375วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม
02200607002 แก้วศิลาราม 23/3/25332461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม
02200117002 โกมุทรัตนาราม 1/1/250819/9/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
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02200706003 เขาคันทรง 22/11/253122/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
02200901003 เขาคันธมาทน์ 3/2/252122/6/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
02200610002 เขาคีรีรมย์ 1/1/24822413วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม
02200706005 เขาช่องลม 2/10/25322526วัดราษฎร์มหานิกายเขาช่องลม ม.6 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
02201006006 เขาชะอาง 3/12/254723/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาชะอาง ม.2 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง
02201005009 เขาช้างแก้ว 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200904003 เขาชีจรรย์ 18/1/253130/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายโค้งวันเพ็ญ ม.11 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
02200705003 เขาชีธรรมนิมิต 17/4/253828/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายเขาตะแบก ม.4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200115001 เขาเชิงเทียนเทพาราม 1/1/25103/3/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
02201001011 เขาโชคชัยวังทอง 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาไม้หัก ม.2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
02200305001 เขาซก 5/1/255221/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายเขาซก ม.1 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่
02200115003 เขาดิน 1/3/252016/1/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
02200607004 เขาดิน 2/4/253027/2/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม
02201005003 เขาดิน 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายขุนชำนาญ ม.2 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200610004 เขาดินญาณนิมิต 1/1/25121/4/2495วัดราษฎร์มหานิกายใต้ ม.7 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม
02200202009 เขาดินร่มโพธิ์ทอง 14/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายมาบเตย ม.8 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02200705004 เขาดินวนาราม 9/10/252424/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200705005 เขาตะแบก 24/10/252118/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200702011 เขาแตงอ่อน 22/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
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02200207008 เขาถ้ำ 14/2/25372530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
02200901005 เขาน้อย 14/8/255113/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
02200202007 เขาน้อยคีรีวัน 6/11/25508/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่าน้ำ ม.3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02200702007 เขาน้อยพัฒนาราม 7/11/25229/6/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02201003004 เขาบ่อกวางทอง 16/10/252814/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง
02200111001 เขาบางทราย 1/1/23892384พระอารามหลวงธรรมยุตม.6 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี
02200707008 เขาบางพระ 9/8/24952494วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
02200903005 เขาบายศรี 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขาบายศรี ม.5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
02200902004 เขาบำเพ็ญบุญ 1/1/251428/5/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
02200406004 เขาบุญมีดาราราม 1/1/25179/6/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200407006 เขาโป่งสะเก็ตพุฒาจารย์ 22/11/254823/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโป่งสะเก็ต ม.5 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
02200207007 เขาไผ่ 8/11/25362530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
02200702010 เขาพุทธโคดม 10/2/252115/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02200402008 เขาโพธิ์ทอง 12/9/252929/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.4 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02201005004 เขามะกรูด 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขามะกรูด ม.3 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200402009 เขามะกอก 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขามะกอก ม.8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02200405001 เขาไม้แก้ว 1/1/25082480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง
02200707004 เขาไม้แดง 1/1/25166/8/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
02200707011 เขาไม้หน้าวนาราม 13/7/255930/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตคอเขาพัฒนา ม.4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
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02200203002 เขาแรต 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาแรต ม.3 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง
02201001010 เขาสามชั้น 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาสามชั้น ม.9 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
02200402005 เขาเสาธงทอง 16/6/25494/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02200303004 เขาห้วยมะระ 3/7/253520/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายห้วยมะระ ม.2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่
02200202006 เขาหาดทราย(ป่าธรรมชาติ) 2/2/25388/3/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาหาดทราย ม.2 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02201006004 เขาห้ายอด 31/7/254916/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาห้ายอด ม.1 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง
02200706004 เขาหินลาด 29/11/254021/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
02201006001 เขาใหญ่ 2/3/255314/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาใหญ่ ม.4 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง
02201005001 คลองโค 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองโค ม.6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200302003 คลองตะเคียน 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่
02201006005 คลองตาเพชร 13/7/255923/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาเพชร ม.5 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง
02200302001 คลองพลู 16/10/252827/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่
02200302002 คลองพลูราษฎร์ประสงค์ 1/1/252813/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายคลองพลู ม.1 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่
02201005006 คลองมะเดื่อ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองมะเดื่อ ม.4 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02201004002 คลองมือไทร 7/12/254917/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง
02200305002 คลองสิบแปด 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบแปด ม.4 ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่
02200207004 คลองใหญ่สถิตยาราม 1/1/251523/4/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
02200102003 เครือวัลย์ 1/1/24822405วัดราษฎร์มหานิกายตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี
02200702009 เครือศรัทธาธรรม 1/1/251719/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
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02200506001 โคกขี้หนอน 28/6/25482455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง
02200501002 โคกท่าเจริญ 1/1/24952467วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
02200611002 โคกพนมดี 2/11/25307/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม
02200605003 โคกพระศิลาราม 2/11/25302483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม
02200608004 โคกพุทธา 22/11/25312523วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม
02200620003 โคกเพลาะ 3/2/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม
02200705007 โค้งดารา 13/5/25282523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200303001 จรุงปรีชาราม 20/12/254224/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่
02200115002 จรูญราษฎร์ 24/10/252115/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
02200704001 จุกกะเฌอ 4/1/25292390วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา
02200801001 จุฑาทิศธรรมสภาราม 1/1/24352434พระอารามหลวงมหานิกายม.6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
02201101003 เจ็ดเนิน 24/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายเจ็ดเนิน ม.5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200201001 เจริญธรรม 5/6/255226/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
02200104002 แจ้งเจริญดอน 1/1/24812415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
02200303003 เฉลิมลาภ 3/9/252513/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่
02200105003 ชมภูแก้ว 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายชมภูแก้ว ม.6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
02200511001 ชลธีบุญญาวาส 27/12/25452482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง
02200106002 ช่องมะเฟือง 12/1/252229/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี
02200111002 ช่องลม 1/1/25162427วัดราษฎร์มหานิกายท่าถ่านบน ม.2 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี
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02200408002 ช่องลมนาเกลือ 1/1/25012418วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
02200905001 ช่องแสมสาร 1/1/24942473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ
02200402002 ชัยมงคล 1/1/24972481พระอารามหลวงมหานิกายม.10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02200204001 ชากนิมิตวิทยา 1/1/24702465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง
02200109002 ชากสมอ 22/6/253714/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายชากสมอ ม.2 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี
02200606003 ชุมแสงศรีวนาราม 9/2/250419/10/2493วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.10 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม
02200604001 เซิดสำราญ 1/1/24962345วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม
02200406006 ญาณสังวราราม 1/1/252521/2/2523พระอารามหลวงธรรมยุตม.11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200109001 ดอนดำรงธรรม 22/11/25312445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี
02200608002 ดอนทอง 1/1/25162434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม
02200202008 เดือนเพ็ญ 8/8/255611/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายมาบลำบิด ม.7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02200407004 ต้นกระรอก 8/7/25262522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
02200101002 ต้นสน 1/1/24102402วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี
02200707002 ตโปทาราม 1/1/25062505วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
02200617003 ตระพังทอง 4/1/25294/10/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม
02200202005 ตะเคียนคู่ 1/11/253425/3/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02200406008 ตะเคียนทอง 12/3/25082498วัดราษฎร์มหานิกายชากแง้ว ม.10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200207005 ตาลดำผดุงราษฎร์ 2/6/253230/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายเนินโมก ม.8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
02200113001 ตาลล้อม 30/12/25182346วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี
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02200116001 เตาปูน 1/1/25132345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
02200621004 ใต้ต้นลาน 1/1/24512448วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม
02200104003 ไตรมุขชยาราม 1/1/250922/6/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
02200609003 ไตรรัตน์วนาราม 22/1/255020/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายลิงงอย ม.4 ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม
02201006003 ถ้ำเขาชะอางค์โอน 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองกุ่ม ม.4 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง
02201005007 ถ้ำจระเข้ 20/9/255015/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำจระเข้ ม.1 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200404003 ถ้ำประทุน 16/12/255416/1/2524วัดราษฎร์ธรรมยุตสำนักตะแบก ม.8 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
02200801002 ถ้ำยายปริก 27/8/254415/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายศาลเจ้าเก๋ง ม.2 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
02200613001 ทรงธรรม 1/1/25162440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม
02200904005 ทรงเมตตาวนาราม 11/4/254810/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายศาลพ่อแก่ ม.6 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
02200902005 ทรัพย์นาบุญญาราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหินวง ม.8 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
02200404002 ทวนทอง 14/2/253724/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
02200107003 ท้องคุ้ง 3/9/25252463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
02200207006 ท่อใหญ่ 14/6/253331/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายท่อใหญ่ ม.9 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
02201001003 ทับเจริญ 6/11/253925/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายทับเจริญ ม.5 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
02201101013 ทับบริบูรณ์ 3/11/25574/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทับบริบูรณ์ ม.6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200401006 ท่ากระดาน 20/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายบางละมุง ม.4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
02200620002 ท่ากระดาน 3/10/25432410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม
02201102001 ท่าบุญมี 1/1/25032467วัดราษฎร์มหานิกายท่าบุญมี ม.1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
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02200503002 ท้ายเซิด 1/1/24592454วัดราษฎร์มหานิกายท้ายเซิด ม.3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง
02200615002 ทุ่งขวาง 16/10/252818/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม
02200903001 ทุ่งโปรง 31/10/25482440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
02201002002 ทุ่งศาลา 1/10/252731/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200606002 ทุ่งเหียง 1/1/24972479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม
02200406010 เทพบุตร 1/1/24992495วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200901002 เทพประสาท 4/11/250922/6/2508วัดราษฎร์มหานิกายเตาถ่าน ม.4 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
02200101006 เทพพุทธาราม 2470วัดราษฎร์จีนนิกาย686 ถ.สุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี
02200105001 ธรรมนิมิตต์ 1/1/24992484วัดราษฎร์มหานิกายยายว้า ม.9 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
02200402003 ธรรมสามัคคี 30/12/252923/4/2499วัดราษฎร์มหานิกายพัทยา ม.13 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02201004001 ธาตุทอง 26/8/255921/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายธาตุทอง ม.8 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง
02200404001 นพทองดีศรีพฤฒาราม (โป่ง) 21/10/25322389วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
02200101003 นอก 1/1/24842409วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี
02200103002 น้อย 1/1/24212411วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี
02200108003 นันทวัน 31/3/25491/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายมาบหวาย ม.2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
02200615001 นากระรอก 1/1/25062455วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.9 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม
02200107001 นาเขื่อน 1/1/24522405วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
02200902001 นาจอมเทียน 2/6/25322231วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
02200702001 นาพร้าว 10/3/25252435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
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02200702012 นาพร้าวเก่า 3/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02200622002 นามะตูม 12/6/25462435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม
02200407001 นาลิกวนาราม 5/9/25212437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
02200208001 นิมมานราษฎร์บำรุง 1/1/25109/6/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
02200708006 เนินกระบก 24/12/25552528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
02201004005 เนินดินแดง 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเนินดินแดง ม.2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง
02200705008 เนินตอง 25/9/253317/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200620001 เนินตามาก 1/1/24922405วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม
02200703004 เนินบุญญาราม 1/1/251610/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
02200605004 เนินแร่ 17/4/253827/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายเนินแร่ ม.10 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม
02200605001 เนินสัก 1/1/24992340วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม
02200621002 เนินสังข์สฤษฎาราม 1/1/24812337วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม
02200304002 เนินสี่ 16/12/255420/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายเนินสี ม.2 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่
02200101005 เนินสุทธาวาส 1/1/24362430วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี
02200705011 เนินแสนสุข 24/12/255523/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเนินแสนสุข ม.7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200618001 เนินหลังเต่า 1/1/24812472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม
02200616004 เนินหิน 30/12/252411/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
02200206003 เนื่องจำนงค์ 8/11/25263/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง
02200304003 บรรพตนิมิตธรรมาราม 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองประดู่ ม.5 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่
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02201004003 บวรราษฎร์บำรุง 27/1/254830/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง
02201001001 บ่อทองราษฎร์บำรุง 1/1/252028/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายอมพนม ม.1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
02200304004 บ่อน้ำซับ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองประดู่ ม.5 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่
02200708002 บ่อวิน 16/10/25284/9/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
02200509001 บางนาง 27/12/25452420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง
02200104001 บางเป้ง 1/1/25132374วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
02200707001 บางพระ 1/1/25102400พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
02200401001 บางละมุง 1/3/25592425วัดราษฎร์มหานิกายบางละมุง ม.9 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
02200904001 บางเสร่คงคาราม 1/1/25182467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
02200602004 บ้านกลาง 26/9/25442410วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม
02200507001 บ้านเก่า 1/1/25162395วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
02200504001 บ้านงิ้ว 2/11/25302355วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง
02200609001 บ้านช้าง 1/1/24962331วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุฏโง้ง อำเภอพนัสนิคม
02200703001 บ้านนา 1/1/25012220วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
02200607003 บ้านในบน 29/2/255519/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม
02200704004 บ้านบึง (บึงราชาวาส) 21/2/252326/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา
02200503004 บ้านไร่ 1/1/25032475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง
02200604002 บ้านศาลา 1/1/24922375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม
02200707005 บ้านห้วยกรุ 1/1/251723/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
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02200602003 บ้านใหม่ 1/1/25142400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม
02200201002 บึงบวรสถิตย์ 16/10/25282434วัดราษฎร์มหานิกายบึง ม.1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
02200112001 บุญญราศรี 21/12/25352480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี
02200201003 บุญญฤทธยาราม 21/3/25202483วัดราษฎร์มหานิกายบึงบน ม.1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
02201001005 บุญญาวาส 24/11/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ ม.8 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
02200402006 บุญสัมพันธ์ 1/1/251329/10/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02200402004 บุณย์กัญจนาราม 1/1/250617/12/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02200608001 โบสถ์ 1/1/25032259วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม
02200703005 ปชานาถ 26/12/253430/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
02201101004 ปรกฟ้า 1/1/254310/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายชุมนุมปรกฟ้า ม.7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200401002 ประชุมคงคา 1/1/24992435วัดราษฎร์มหานิกายโรงโป๊ะ ม.3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
02200702015 ปากน้ำศรีราชา 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02200610003 ป่าแก้ว 10/2/25352448วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม
02200707009 ป่าเขาพุวนาราม 9/7/254518/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาปู่เจ้า ม.11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
02201101005 ป่าโชติธรรม 29/10/255218/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาเอียง ม.3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200901004 ป่ายุบ 26/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
02200208002 ป่ายุบบุญญาราม 1/1/251230/7/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
02200707003 ปาลิไลยวัน 1/1/250828/8/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
02200108005 ป่าวชิรบรรพต 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายสวนน้ำตก ม.6 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
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02200407007 ป่าสามัคคีธรรมาวาส (เขาพระ) 29/10/255215/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโรงหีบ ม.4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
02200403005 ป่าสุทธิภาวัน 23/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเกตุ ม.8 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง
02200106004 ป่าอัมพวัน 27/12/25453/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายห้วยดินดำ ม.12 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี
02200610005 แปลงกระถิน 26/9/254417/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายแปลงกระถิน ม.9 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม
02200616003 แปลงเกตุศรีนิคม 1/1/251519/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
02200505004 โป่งตามุข 8/9/24982484วัดราษฎร์มหานิกายโป่งตามุข ม.1 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
02200605002 โป่งปากดง 1/1/24992345วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม
02200708009 โป่งสะเก็ด 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายโป่งสะเก็ด ม.3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
02201004004 โปร่งเกตุ 22/1/255016/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งเกตุ ม.7 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง
02200108001 ผาสุการาม 1/1/24502445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
02200205002 พยอม 1/2/25339/4/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง
02200406011 พรประภานิมิต 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายนา ม.5 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200611001 พรหมรัตนาราม 3/2/25402473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม
02200702013 พรหมาวาส 9/2/25042497วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยายพรหม ม.1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02200702006 พระประทานพร 1/1/251126/10/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02201102003 พระพุทธบาทเขานางนม 1/1/251119/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
02200601003 พลับ 1/1/24942400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม
02200706006 พันเสด็จนอก 25/3/25412526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
02200708003 พันเสด็จใน 23/3/253322/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
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02200501001 พานทอง 1/1/24982371วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
02200702004 พิบูลสัณหธรรม 5/2/25002499วัดราษฎร์มหานิกายหัวคันทด ม.3 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02200601004 พิมพฤฒาราม 23/3/25332408วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม
02201101014 พุทธศาสตร์ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายปรกฟ้า ม.7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200403003 พุทธิวราราม 1/1/250523/4/2499วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง
02200616002 โพธาราม 1/1/25082434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
02200103003 โพธิ์ 5/1/25522416วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี
02200302004 โพธิญาณรังสี 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองตะเคียน ม.3 ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่
02200701001 โพธิทัตตาราม 30/12/251826/6/2518วัดราษฎร์จีนนิกายตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
02200408005 โพธิสัมพันธ์ 1/1/250021/12/2498วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
02200304001 ไพรประเสริฐราษฎร์บำรุง 1/1/252322/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่
02200208004 ภัททันตะอาสภาราม 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
02200204002 มงคลสวัสดิ์ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.4 ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง
02200703007 มโนรม 2/9/25012494วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
02200202004 มาบคล้า 27/12/254526/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายมาบคล้า ม.4 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02200708008 มาบบอน 10/5/255922/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายมาบบอน ม.8 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
02200503003 มาบโป่ง 1/1/24922460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง
02200203001 มาบไผ่ 23/6/25532441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง
02200406003 มาบฟักทอง 6/1/25533/8/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
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02200109003 มาบสามเกลียว 14/8/255124/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายมาบสามเกลียว ม.7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี
02200116003 เมืองใหม่ 22/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตเสม็ด ม.3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
02200406007 ยางใหญ่ 4/8/253531/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200708005 ยางเอน 29/9/254116/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายยางเอน ม.2 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
02200510003 ยุคลราษฎร์สามัคคี 1/1/25022490วัดราษฎร์มหานิกายหนองฝาแฝด ม.4 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง
02200706002 ระเวิงรังสรรค์ 22/11/253122/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
02200702003 รังษีสุทธาวาส 1/1/25142484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02200903003 รังสีสุนทร 1/1/252215/2/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
02200702002 ราษฎร์นิยมธรรม 3/2/25402470วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
02200102004 ราษฎร์บำรุง 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายตำบลมะขามหย่ง อำเภอเมืองชลบุรี
02200202003 ราษฎร์เรืองสุข 1/1/251125/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02200113002 ราษฎร์ศรัทธา 27/1/25482434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี
02200107002 ราษฎร์สโมสร 1/1/24852451วัดราษฎร์มหานิกายนาป่า ม.11 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี
02200903002 ราษฎร์สามัคคี 1/1/251423/6/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ
02200621001 ไร่หลักทอง 1/1/24962300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม
02201102007 เลิศรัตนาราม 22/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะโพธิ์ ม.4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
02200509002 วรพรตสังฆาวาส 1/1/251726/11/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง
02200108002 วังตะโก 10/2/252118/8/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
02200407002 วังทองเจริญธรรม 10/10/252322/3/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
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02201001004 วังรีคีรีวันวนาราม 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังรี ม.2 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
02200702008 วังหิน 2/10/253221/5/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02200406012 วิมลคุณาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักกูด ม.13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200707006 วิเวการาม 1/1/25082480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
02200407003 เวฬุวนาราม 30/3/25585/10/2508วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
02200401004 ศรีธรรมาราม 1/1/251218/9/2511วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกราด ม.8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
02200507002 ศรีประชาราม 1/1/24962490วัดราษฎร์มหานิกายสัตตพงษ์ ม.1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง
02200110002 ศรีพโลทัย 1/1/25125/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี
02200708007 ศรีพุ่มโพธิ์ 25/9/255523/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองก้างปลา ม.7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
02200701002 ศรีมหาราชา 26/3/25132374วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
02200702005 ศรีรัตนาราม 1/1/251019/9/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
02200401005 ศรีวนาราม 22/11/253126/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายนา ม.6 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
02200602005 ศาลาแดง 1/1/25082420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม
02200106003 สมานราษฎร์ 14/2/253724/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี
02201101015 สระตาพรหม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสระตาพรหม ม.3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200613002 สระลอย (สระลอยปทุมาวาส) 1/1/24812455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม
02200108004 สวนน้ำตก 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสวนน้ำตก ม.5 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี
02200705012 สวนสันติธรรม 18/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโค้งดารา ม.6 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200408001 สว่างฟ้าพฤฒาราม 26/11/25342312วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
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02200404004 สว่างอารมณ์ 1/1/25439/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
02200407005 สังกะเปรียว 11/4/254818/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง
02200109004 สังกะสี 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสังกะสี ม.1 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี
02200901001 สัตหีบ 1/1/25092440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ
02200403004 สันติคาม 29/5/255031/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง
02200708004 สันติคีรี 14/2/253721/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
02200703015 สันติคีรีเขต 8/8/255628/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาหิน ม.6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
02200406002 สันติธาราวาส 31/10/25482423วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200113004 สันติภักดิ์ 28/6/254810/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายเหมือง ม.3 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี
02200904002 สามัคคีบรรพต 1/1/251022/3/2508วัดราษฎร์มหานิกายบางเสร่ ม.2 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
02200402007 สามัคคีประชาราม 14/6/253322/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกลม-ตาลหมัน ม.14 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02201101006 สายวารี 2/3/255319/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลอง ม.2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200405002 สายสุคนธ์ 7/5/25574/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง
02200205003 สำนักขาม 2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง
02200118002 สำนักบก 1/1/24952415วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี
02200616001 สำเภา 1/1/25022345วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
02201003002 สำเภาทอง 21/2/253917/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายหนองยายเภา ม.2 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง
02200206002 สิงห์ทองพรหมาวาส 1/1/251320/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง
02200401003 สุกรีบุญญาราม 15/2/252022/3/2508วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะนาว ม.8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง
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02200402001 สุทธาวาส 1/1/25172468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02200706007 สุรศักดิ์ 12/6/25424/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายสุรศักดิ์ ม.5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
02201002001 สุวรรณารัญญิกาวาส 13/7/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200116002 เสม็ด 1/1/23932383วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
02200104004 แสนสุขสุทธิวราราม 13/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
02201102008 หงษานิตยาราม 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งสะเดา ม.1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
02200615003 หนองกระดูกควาย 26/9/254421/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระดูกควาย ม.2 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม
02200504002 หนองกระทุ่ม 1/1/24932472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง
02200505002 หนองกะขะ 25/9/24762473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
02200505003 หนองกาน้ำ 17/7/253030/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
02201003001 หนองเกตุ 1/3/252028/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง
02200403002 หนองเกตุน้อย 24/10/25212445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง
02200403001 หนองเกตุใหญ่ 14/10/25252314วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง
02200613006 หนองไก่เถื่อน 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองไก่เถื่อน ม.8 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม
02200614001 หนองขยาด 1/1/25042390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม
02200616005 หนองข่า 8/7/252624/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
02200707007 หนองข่า 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา
02200705001 หนองขาม 7/11/25542306วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200206001 หนองเขิน 1/1/25002479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง
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02200704003 หนองคล้า 1/1/25112445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา
02200705002 หนองฆ้อ 1/1/24792475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02201102004 หนองงูเหลือม 18/12/255728/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายหนองงูเหลือม ม.7 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
02200902002 หนองจับเต่า 1/1/24962480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
02200207003 หนองชันจันทนาราม 1/1/251110/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
02201101002 หนองชุมเห็ด 2/2/253820/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมเห็ด ม.2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200503001 หนองแช่แว่น 1/1/24502450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง
02200502001 หนองตำลึง 1/1/24972465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง
02200606004 หนองไทร 23/4/252929/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม
02200202002 หนองน้ำเขียว 1/1/251125/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำเขียว ม.2 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02200205001 หนองบอนแดง 1/1/24942486วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง
02201101012 หนองบอนบุญญาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์
02200402010 หนองปรือ 1/1/25202404วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
02200704005 หนองปรือ 8/11/252612/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา
02200613003 หนองปรือ 1/1/25122455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม
02200613005 หนองไผ่ 1/1/251823/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม
02200208003 หนองไผ่แก้ว 24/6/254124/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายตลาดใหม่จตุพร ม.5 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
02200616006 หนองไผ่แก้ว 12/6/254031/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่แก้ว ม.10 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
02200118003 หนองแฟบ 1/1/24672457วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี
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02200614002 หนองม่วงเก่า 1/1/25042414วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม
02200614003 หนองม่วงใหม่ 1/1/25022468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขยาด อำเภอพนัสนิคม
02200616007 หนองเม็ก 12/2/254525/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.15 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
02200205004 หนองยาง 1/1/24942474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง
02200705009 หนองยายบู่ 16/8/253714/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200106001 หนองรี 23/4/25292467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี
02201102006 หนองลำดวนพรมศรี 12/2/25453/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองลำดวน ม.2 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์
02200705010 หนองเลง 3/2/25405/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองเลง ม.11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200118001 หนองศรีสงวน 1/1/25022400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี
02200207001 หนองสรวง 1/1/25002483วัดราษฎร์มหานิกายหนองสรวง ม.3 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
02200616008 หนองสังข์ประชาบำรุง 1/1/251119/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม
02201003003 หนองเสม็ดสันติธรรมาราม 8/11/252628/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง
02200408003 หนองใหญ่ 1/1/25122449วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
02200301001 หนองใหญ่ศิริธรรม 1/1/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่
02200202010 หนองอ้อ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.1 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง
02200510002 หนองอ้อ 31/10/25482425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง
02200113003 หน้าเขาบ่อยาง 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี
02200602001 หน้าพระธาตุ 1/1/24972247วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม
02200606001 หมอนนาง 16/4/25472385วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม
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02200603001 หลวงพรหมาวาส 1/1/24952257วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม
02201006002 หลุมมะนาว 25/9/255525/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหลุมมะนาว ม.4 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง
02200708001 ห้วยปราบ 1/1/252726/1/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
02200303006 ห้วยมะระ 1/11/253420/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่
02200505001 ห้วยยาง 1/1/24922449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง
02200622001 ห้วยสูบ 22/11/25312364วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม
02200406001 ห้วยใหญ่ 16/2/25442191วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200610001 หัวถนน 1/1/25022360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม
02200705006 หินกอง 7/3/254426/1/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
02200706001 หุบบอนวนาราม 1/1/252021/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา
02200508001 แหลมแค 1/1/25052440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง
02200703002 แหลมฉบัง 3/12/25472385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
02200703006 แหลมทอง 12/11/25532528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
02200607001 แหลมประดู่ 1/1/25082363วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม
02200101001 ใหญ่อินทาราม 1/1/23352325พระอารามหลวงมหานิกายตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี
02200114001 ใหม่เกตุงาม 14/10/25252435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านปึก อำเภอเมืองชลบุรี
02200602002 ใหม่เชิงเนิน 1/1/24912284วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม
02200613004 ใหม่ทรายมูล 1/1/251625/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม
02200622003 ใหม่ท่าโพธิ์ 26/9/25442440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม
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02200617002 ใหม่นาวังหิน 12/2/25452472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม
02200703003 ใหม่เนินพยอม 8/11/25262448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
02200101004 ใหม่พระยาทำ 1/1/24602414วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี
02200408004 ใหม่สำราญ 1/1/24732465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง
02200904004 ใหม่อยู่สงัด 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขากระทิง ม.9 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
02201001002 อมพนม 3/10/254329/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง
02200105002 อรัญญิกาวาส 1/1/25182394วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี
02200503005 อ้อมแก้ว 15/1/255718/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายอ้อมแก้ว ม.9 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง
02200617001 อัมพวนาราม 1/1/24992445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม
02200704002 อัมพวัน 18/5/25252419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา
02200902003 อัมพาราม 1/1/24942484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ
02201005002 อ่างกระพงศ์ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายอ่างกระพงศ์ ม.3 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง
02200207002 อ่างเวียน 1/1/25002484วัดราษฎร์มหานิกายอ่างเวียน ม.2 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
02200117001 อ่างศิลา 1/1/23832377วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
02200406005 อินทนาราม 4/7/252925/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
02200608003 อุทกเขปสีมาราม 23/1/25422436วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม
02200103001 อุทยานนที 13/3/25282390วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี
02200110001 อู่ตะเภา 28/6/25482405วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี
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05860106002 กาลพัฒนาราม 1/1/251926/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร
05860110002 เกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ 10/2/252120/2/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร
05860804003 แก้วเทพคีรีวงกรด 2482วัดราษฎร์มหานิกายเขากรด ม.4 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก
05860208001 แก้วประสิทธิ์ 21/12/25222246วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ
05860306003 แก้วประเสริฐ 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่าแอต ม.7 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว
05860205001 แก้วอินทยาราม 16/3/18261825วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ
05860412001 ขันเงิน 1/1/24992240พระอารามหลวงมหานิกายเขตเทศบาล ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน
05860113002 ขุนกระทิง 15/1/25242428วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร
05860116002 เขตอุดมศักดิ์วนาราม 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร
05860109003 เขากล้วย 2/5/254520/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร
05860204003 เขาแก้ว 30/4/25222371วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
05860711003 เขาค่ายเจริญธรรม 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาค่าย ม.3 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี
05860301003 เขาเจดีย์ 1/1/23752325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
05860115006 เขาชันโต๊ะ 1/1/254318/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาชันโต๊ะ ม.8 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร
05860114002 เขาดิน 9/10/252430/6/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร
05860710001 เขาทะลุ 29/4/253530/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี
05860114005 เขาบ่อ 7/11/25544/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาบ่อ ม.6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร
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05860112001 เขาปูน 7/3/25442224วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร
05860301006 เขาสร้อยทอง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งบน ม.4 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
05860502002 เขาหลาง 23/6/252530/9/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม
05860410001 คงคาราม 1/1/24052195วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน
05860112004 คณฑีธรรมาราม 11/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตคณฑี ม.3 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร
05860708002 ควน 12/1/25222424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี
05860601002 ควนดอกไม้ 1/1/24352425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ
05860803002 ควนตะโก (ควนเสาธง) 2360วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
05860204004 ควนมณี 1/1/25122463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
05860707002 ควนหนองบัว(นาเหรียง) 24/12/25552482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลครน อำเภอสวี
05860405003 คอเขา 18/12/255716/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยจรเข้ ม.15 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน
05860104005 คอเตี้ย 10/7/255020/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายคอเตี้ย ม.9 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร
05860110003 คอออม 22/6/25372521วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร
05860407006 คีรีวงก์ 26/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน
05860209001 คุริง 1/1/24972391วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ
05860104001 คูขุด 1/1/25222390วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร
05860707001 จันทราวาส 1/1/25112465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลครน อำเภอสวี
05860406003 ชลธารวดี 11/11/25202468วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน
05860408001 ชลธีนิมิต 10/3/25252445วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
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05860801001 ชลธีพฤกษาราม 26/8/25582400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก
05860707003 ช่องรอ 2/9/255327/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลครน อำเภอสวี
05860109002 ช่องลม 7/3/25442383วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร
05860102004 ช่องลม 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกาย- ม.6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
05860105001 ชุมพรรังสรรค์ 1/1/23802363พระอารามหลวงมหานิกายม.5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
05860703001 ชุมแสง 1/1/24972350วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี
05860704003 ชูพัฒนาราม 12/1/252230/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี
05860115002 เชิงกระ 22/6/25372442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร
05860705002 เชิงคีรี 1/1/24782465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี
05860307001 ไชยราช 25/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายไชยราช ม.4 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว
05860301001 ดอนกุฎี 1/1/23252320วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
05860503003 ดอนแค 16/5/25402533วัดราษฎร์มหานิกายดอนแค ม.6 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม
05860410002 ดอนชัย 1/1/25012320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน
05860301002 ดอนตะเคียน 1/1/23202320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
05860302001 ดอนแตง 15/5/25392485วัดราษฎร์มหานิกายเกาะชะอม ม.2 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว
05860105003 ดอนทรายแก้ว 1/1/25012482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
05860112002 ดอนมะม่วง 1/1/25092382วัดราษฎร์มหานิกายดอนมะม่วง ม.1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร
05860305001 ดอนยาง 27/8/25262400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว
05860104002 ดอนรวบ 1/1/24972466วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร
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05860108004 ดอนรักษ์ 19/11/253615/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร
05860404004 ดอนวาส 3/2/24942484วัดราษฎร์มหานิกายดอนวาส ม.9 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
05860705001 ดอนสะท้อน 1/1/24952400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี
05860401002 ด่านประชากร 13/5/25282467วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน
05860401001 โตนด 1/1/24582450วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน
05860701002 ถ้ำขวัญเมือง 10/2/25212449วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี
05860406005 ถ้ำเขาเกรียบ 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายเขาเกรียบ ม.5 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน
05860113003 ถ้ำเขาขุนกระทิง 2/4/25302460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร
05860403002 ถ้ำเขาเงิน 24/12/25552300วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน
05860107006 ถ้ำเขาน้อย 18/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาน้อย ม.6 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร
05860802002 ถ้ำเขาปีป 1/1/25172466วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
05860303005 ถ้ำเขาปุก 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
05860304001 ถ้ำเขาพลู 23/1/25422325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
05860706001 ถ้ำเขาล้าน 1/1/24952338วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี
05860302002 ถ้ำทะเลทรัพย์ 20/6/25552480วัดราษฎร์มหานิกายทะเลทรัพย์ ม.7 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว
05860408004 ถ้ำบางน้ำจืด 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายท้องครก ม.13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
05860203003 ถ้ำพรุตะเคียน 11/5/255424/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายพรุตะเคียน ม.8 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
05860710003 ถ้ำฤาษี 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาหลัก ม.8 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี
05860114004 ถ้ำสำเภาทอง 27/2/25472475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร
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05860117001 ถ้ำสิงห์ 26/11/253428/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร
05860710002 ถ้ำห้วยกลาง 9/8/255310/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกลาง ม.3 ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี
05860109001 ถ้ำหาดพันไกร 1/1/22692237วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร
05860209003 ทรัพย์อนันต์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์อนันต์ ม.6 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ
05860307003 ทรายแก้ว 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายทรายแก้ว ม.9 ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว
05860408003 ทองโข 5/11/25238/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
05860706002 ท้องตมใหญ่ 20/5/25482460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี
05860801002 ทองตุ่มน้อย 21/2/25392483วัดราษฎร์มหานิกายอ่าวมะม่วง ม.3 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก
05860411004 ทัพชัย 12/2/25452480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน
05860803004 ท่าทอง 28/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าทอง ม.1 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
05860401003 ท่าโพธิ์ 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่าโพธิ์ ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน
05860112005 ท่ามะปริง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะปริง ม.7 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร
05860111001 ท่าไม้ลาย 23/8/25456/5/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าไม้ลาย ม.5 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร
05860103002 ท่ายางกลาง 1/1/23802372วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร
05860103003 ท่ายางใต้ 1/1/23752355วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร
05860103001 ท่ายางเหนือ 1/1/23702350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร
05860803001 ท่าสุธาราม 1/1/23522352วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
05860704001 ท่าหิน 5/9/25212250วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี
05860114001 ทุ่งคา 1/1/24422420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร
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05860504001 ทุ่งคาประชาธรรม 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งคา ม.1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม
05860303003 ทุ่งไทรทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
05860104006 ทุ่งไผ่ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งไผ่ ม.10 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร
05860802003 ทุ่งโพธิ์ทอง 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายห้วยมุด ม.6 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
05860501002 ทุ่งสวรรค์ 31/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งขี้หนอน ม.12 ตำบลละแม อำเภอละแม
05860114003 ทุ่งหงษ์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร
05860206003 เทพเจริญ 1/1/24712470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ
05860803003 เทพนิมิต (เทพนิมิตวนาราม) 30/12/251817/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก
05860206002 เทพประดิษฐาราม 27/12/25262463วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.14 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ
05860412004 เทพวงศ์วราราม 27/10/25382482วัดราษฎร์มหานิกายเขาแงน ม.5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน
05860207002 ไทถาวร 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายนายาว ม.2 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ
05860802001 ธรรมถาวร 1/1/24782457วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
05860701003 ธัญญาราม 1/1/24952473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี
05860406004 ธัมมัง 8/9/25542532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน
05860404001 นพคุณ 1/1/24202360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
05860708001 นอก 6/9/25222324วัดราษฎร์มหานิกายวิสัย ม.8 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี
05860106004 นาชะอัง 14/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร
05860407001 นาทิการาม 1/1/24972400วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน
05860105002 นาทุ่ง 1/1/24972363วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
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05860405002 นาบุญ 1/1/24942468วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน
05860201002 นาสร้าง 23/4/25291858วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
05860709001 นาสัก 1/1/23502300วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนาสัก อำเภอสวี
05860204006 นาหอยโข่ง 21/2/25392522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
05860707004 น้ำฉา 22/1/255010/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายน้ำฉา ม.5 ตำบลครน อำเภอสวี
05860111004 น้ำผุด 3/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร
05860408002 น้ำลอด 13/7/25362480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน
05860201005 นิคมประชาสรรค์ 21/12/253522/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุ ม.18 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
05860203005 เนินทอง 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเนินทอง ม.6 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
05860404002 ในเหมือง 5/6/255214/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
05860706003 บรรพตวารีเขต 1/1/24952462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี
05860407002 บรรพตวิสัย 1/1/25092459วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน
05860411001 บ่อคุณ 1/1/24102350วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน
05860304002 บ่ออิฐ 18/1/253130/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
05860103005 บางคอย 3/12/254725/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายบางคอย ม.1 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร
05860108001 บางลึก 4/5/25212386วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร
05860104003 บางหมาก 5/11/25232480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร
05860103004 บางหลง 9/5/253423/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร
05860306002 บางแหวน 1/1/25012419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว
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05860112003 บ้านนา 1/1/25052353วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร
05860705003 บ้านไร่ล่าง 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี
05860604001 บ้านโหมง 9/9/25592533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ
05860704002 ปทุมภาวนา 4/5/25212473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี
05860202001 ประชานิคม 1/1/254310/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยอ ม.6 ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ
05860209002 ประชาอุทิศ 21/2/253927/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ
05860107001 ประเดิม 1/1/25152230วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร
05860402002 ประสาทนิกร 1/1/24852464วัดราษฎร์มหานิกายเขตเทศบาล ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน
05860603001 ปังหวาน 1/1/25132380วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ
05860105004 ปากคลอง 28/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
05860303002 ปากด่าน 1/1/25062467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
05860102001 ปากน้ำชุมพร 10/3/25202425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
05860501001 ปากน้ำละแม 1/1/25012475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลละแม อำเภอละแม
05860204002 ปากแพรก 6/2/25561872วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
05860303001 ป่ายาง 14/10/25252400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
05860804002 ผุสดีภูผาราม 27/11/2515วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก
05860113001 พระขวาง 1/1/24002380วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร
05860306004 พระธาตุบ่อทอง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายบ่อสำโรง ม.2 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว
05860702001 พระบรมธาตุสวี 1/1/23732325วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลสวี อำเภอสวี



9หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ชุมพร

05860604002 พระรักษ์ 26/3/255320/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ
05860303007 พรุสะพลี 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายพรุปลิง ม.11 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
05860303006 พรุใหญ่ 9/1/25479/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายพรุใหญ่ ม.6 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
05860203001 พ่อตาหินช้าง 3/9/253521/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
05860702002 พะงุ้น 1/1/25022440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสวี อำเภอสวี
05860402003 พะเนียด 20/9/25422480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน
05860410003 พิชัยธาราราม 27/8/25452355วัดราษฎร์มหานิกายเขตเทศบาล ม.10 ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน
05860704005 พุทธาราม 24/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี
05860105005 โพธิการาม 1/1/251325/9/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร
05860701001 โพธิเกษตร 1/1/24942444วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวเขา ม.5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี
05860206001 ภูพางพัฒนาราม 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ
05860104004 มณีสพ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร
05860305002 มาบอำมฤต 7/2/253217/1/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว
05860115004 มุขทวี 17/9/251919/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร
05860804001 มุจลินทาราม 23/4/25292340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก
05860201001 ยางฆ้อ 1/1/24471690วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
05860709004 ยางงาม 29/9/255813/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตยางงาม ม.5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี
05860117002 รัตนมงคล 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแก้ว ม.5 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร
05860403001 ราชบุรณะ 25/3/25542296พระอารามหลวงมหานิกายท่าสะท้อน ม.2 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน
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05860407004 ราษฎร์บำรุง 31/1/25052480วัดราษฎร์มหานิกายจมูกโพรง ม.10 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน
05860405001 ราษฎร์อรุณวารี 3/7/25352398วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน
05860711001 โรจน์ดำริ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองหินดำ ม.2 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี
05860205002 ลุ่ม 2325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ
05860706004 เล็บกระรอก 23/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี
05860204005 วังครก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
05860110001 วังไผ่ 1/1/22942262วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร
05860111002 วังใหม่ 13/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายนาแซะ ม.4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร
05860406001 วารีวงอริยาราม 1/1/25062385วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน
05860411002 วาลุการาม 1/1/24642365วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน
05860411003 วิเวการาม 2415วัดราษฎร์มหานิกายเขตเทศบาล ม.7 ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน
05860115003 วิสัยบรรพต 27/5/252611/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร
05860115005 วิสัยเหนือ 21/12/25352531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร
05860108002 วิหารคงคาราม 1/1/24572430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร
05860201004 ศรีสุเทพ 12/1/252216/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
05860110006 ศรีสุธรรม 1/1/25122498วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเมือง ม.6 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร
05860108003 ศาลาลอย 1/1/25012433วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร
05860412002 สมุหเขตตาราม 2409วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน
05860203002 สวนมณีทรัพย์ 12/7/253115/8/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ
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05860503002 สวนสมบูรณ์ 14/10/252530/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม
05860409001 สว่างมนัส 1/1/25032421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน
05860106003 สามแก้ว 1/1/24692469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร
05860303004 สามัคคีชัย 1/1/25032480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว
05860304004 สามัคคีธรรม 29/9/255823/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายช่องมุด ม.8 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว
05860106005 สุนทรธรรมาราม 25/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนาชะอัง ม.6 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร
05860107002 สุบรรณนิมิตร 27/8/25452371วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร
05860402001 สุวรรณคีรี 8/7/25262350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน
05860116001 สุวรรณคูหาวารีวงศ์ 1/1/24602458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร
05860503001 สุวรรณธาราราม 19/5/25472478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม
05860502004 สุวรรณนิมิต 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขานาง ม.6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม
05860301004 สุวรรณาราม 1/1/24532344วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
05860406002 สุวรรณาราม 1/3/25202410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน
05860412003 เสกขาราม 1/1/25082467วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน
05860502001 โสมสิริวัฒนาราม 10/8/251921/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม
05860207001 หงษ์ปิยาราม 1/1/25162436วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ
05860602001 หทัยนเรศวร์ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายบกไฟ ม.3 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ
05860709003 หนองแซะ 13/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซะ ม.5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี
05860709002 หนองบัว 1/1/25022480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาสัก อำเภอสวี
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05860107004 หนองหมุก 12/7/253125/10/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร
05860306001 หน้าค่าย 8/4/25462400วัดราษฎร์มหานิกายปากคลอง ม.1 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว
05860711002 หน้าศาลช้างเล่น 9/8/255326/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหน้าศาลช้างเล่น ม.12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี
05860502003 ห้วยทรายขาววนาราม 18/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายขาว ม.3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม
05860204001 หอระฆัง 1/1/25061693วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ
05860102002 หัวกรูด 2475วัดราษฎร์มหานิกายหัวกรูด ม.5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
05860102003 หัวถนน 3/11/255720/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวถนน ม.7 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร
05860107003 หาดทรายแก้ว 1/1/24982454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร
05860704004 หาดทรายรี 28/12/253311/6/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลท่าหิน อำเภอสวี
05860413001 หาดสำราญ 1/1/24222394วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน
05860106001 หูรอ 1/1/24802465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร
05860407003 แหลมโตนด 28/12/253317/9/2522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน
05860601001 แหลมทราย 1/1/24312420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ
05860702003 แหลมปอ 1/1/24781460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสวี อำเภอสวี
05860201003 แหลมยาง 8/4/25462345วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ
05860301005 แหลมยาง 2/2/25385/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายแหลมยาง ม.8 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว
05860115001 แหลมลำภู 1/1/23422330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร
05860409002 แหลมสน 5/11/25232522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน
05860405004 อัมพาวาส 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยจรเข้ ม.15 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน
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05860110004 อุทัยธรรม 1/1/24852470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร
05860304003 เอราวัณนันทิยาราม 12/1/25222480วัดราษฎร์มหานิกายคลองวังช้าง ม.11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว

รวมทั้งสิ้น วัด228
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04460506001 กกต้อง 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04460602001 กกต้อง 15/9/25302435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
04460403002 กระยอม 11/5/25542430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
04460101003 กลาง 1/1/24802387พระอารามหลวงมหานิกายตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460601001 กลางกุดสิมคุ้มเก่า 1/1/24952375วัดราษฎร์มหานิกายคุ้มเก่า ม.1 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
04460606001 กลางกุดสิมคุ้มใหม่ 1/1/24952385วัดราษฎร์มหานิกายกุดสิม ม.2 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
04460701002 กลางโคกค้อ 1/1/240212/4/2363วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.3 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04461605002 กลางภูแล่นช้าง 1/1/23962357วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
04460907002 กลางมาลัย 23/6/25252444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
04460713004 กลางสีมาราม 1/1/25152425วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดี ม.9 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
04461301002 กลางโสภณ 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460801001 กลางห้วยเม็ก 1/1/24962460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
04460510002 กลางอุดมวารี 7/5/25572420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
04460907001 กัลยาณบริหาร 8/11/25262443วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
04461102003 กุงเก่า 7/2/25322475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
04460608003 กุดกอก 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง
04461805002 กุดฆ้องชัย 26/8/25592390วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย



2หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด กาฬสินธุ์

04461104001 กุดจิก 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
04461602002 กุดตาใกล้ 2456วัดราษฎร์มหานิกายนาคู ม.10 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู
04460611002 กุดปลาค้าว 1/1/24232375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง
04460115004 กุดลาย 2470วัดราษฎร์มหานิกายกุดลาย ม.8 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460506012 กุดหว้าเก่า 2472วัดราษฎร์มหานิกายกุดหว้า ม.1 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04460103008 กุดอ้อ 12/2/25452529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460302012 เกษมาคม 2414วัดราษฎร์มหานิกายในเมือง ม.3 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460310007 เก่าน้อยโนนรัง 1/1/25192449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04460106003 เกาะแก้วพิศดาร 13/3/25282460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461305003 แก่งพิชัย 1/1/25082434วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04460701010 ขวัญเมือง 1/1/25002480วัดราษฎร์ธรรมยุตขวัญเมือง ม.2 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04461102002 ขอนแก่น 1/1/25032467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
04460301008 ข้าวหลาม 11/5/25542447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460117003 เขตตาราม 2417วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461704007 เขตตาราม 1/1/25172409วัดราษฎร์มหานิกายตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
04461106001 เขาน้อย 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตไทยเจริญ ม.9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
04461105002 คลองน้ำไหล 2472วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแซง ม.11 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
04460106001 คลองรังสิตท่าแสง 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460807006 คารมณ์ป่าหวาย 2482วัดราษฎร์มหานิกายป่าหวาย ม.4 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
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04460201009 คำก้าวมงคล 7/5/25572482วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเที่ยง ม.2 ตำบลนามน อำเภอนามน
04461207001 คำขาม 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี
04461102005 คำแคน 15/5/25392480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
04461205013 คำจั่นแก้ววนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาโก ม.11 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี
04461106006 คำจันทร์เพ็ญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
04460901001 คำชมภู 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์
04460906002 คำเชียงวัน 2/6/25322462วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
04461103003 คำบอน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท
04461704003 คำป่าหว่าน 2470วัดราษฎร์มหานิกายนา ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
04460303006 คำโพนทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460117004 คำมัจฉาราม 24/6/25412467วัดราษฎร์มหานิกายคำปลาฝา ม.7 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460104005 คำเม็กโนนทอง 3/12/254718/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.9 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461604026 คำสร้างไก่ 25/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนแคน ม.4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
04461503005 คำสร้างเที่ยง วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย
04460120003 คำหงษา 2/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตนาจารย์ ม.4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461204006 คำโอง 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตคำโอง ม.6 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี
04461201003 คำไฮ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
04461605004 คูหาผานิพพาน 30/12/25292473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
04460504003 โคกกลาง 10/10/25082476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์



4หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด กาฬสินธุ์

04461102001 โคกกัมภ์ 9/1/25472431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
04460702007 โคกคันจ้องบุญมี 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04461203002 โคกเครือ 16/5/25402452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี
04460304010 โคกล่าม 24/2/25262477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04460304008 โคกศรี 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04460402007 โคกสำเริง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำเริง ม.7 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
04460906001 โคกไส 18/6/25362448วัดราษฎร์มหานิกายโคกไสย ม.5 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
04461402007 ไค้นุ่นสุทธาวาส 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายไค้นุ่น ม.1 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
04460301013 งิ้วงาม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วงาม ม.3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460503006 จอมทอง 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายจอมทอง ม.5 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04460712002 จอมทอง 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกแง้ ม.5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
04461602004 จอมศรี 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู
04461303010 จอมศรีประทุมทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายบึงบาดาล ม.3 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04461006004 จอมศรีอัมพวัน 25/12/25392465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
04460809002 จันทร์ประสิทธิ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนเตาไห ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก
04461007003 จำปาทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
04461201010 จิกงาม 2460วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.3 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
04460204003 จินดามณี 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน
04460504004 จุมจังเหนือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์
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04460702003 เจริญธรรม 18/3/25252458วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04460907006 เจริญธรรม 18/3/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวาท ม.6 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
04460903006 เจริญธรรม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
04460310005 แจ้งจม 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04460502001 แจนแลนใต้ 1/1/24202404วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์
04460502003 แจนแลนเหนือ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์
04460908002 ฉันทนิมิตร 1/1/25082483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์
04460106011 เฉลิมทุ่งสว่าง 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งสว่าง ม.16 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461205012 ชมพูอุทวารี 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหว้า ม.8 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี
04461504002 ชมศิริ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย
04460105007 ชลประทานนิมิต 17/9/25198/9/2515วัดราษฎร์ธรรมยุตมิตรสัมพันธ์ ม.8 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460701001 ชัยเจริญ 1/1/24952343วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04460201004 ชัยประชาราษฎร์ 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายนามน ม.3 ตำบลนามน อำเภอนามน
04460301007 ชัยมงคล 18/3/24722443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04461704004 ชัยมงคล 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
04460908004 ชัยมงคล 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกไม้งาม ม.3 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์
04460707013 ชัยมงคลโคกค่าย 30/12/25292484วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกค่าย ม.3 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04461101003 ชัยวงษ์จันทร์ 28/12/25332480วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าคันโท ม.9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
04460904002 ชัยศรี(ชัยศรีบ้านแก) 1/1/25322435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
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04460109012 ชัยศรีดอนปอแดง 2480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460111002 ชัยสิทธาราม 16/10/25292429วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460101007 ชัยสุนทร 2475วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460712006 ช้างแก้วพัฒนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนหัวช้าง ม.13 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
04460701008 ชุมทาง 27/12/25458/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04460107002 ชูเถาวัลย์ 1/1/23702366วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460502005 แช่มชื่นพรมประสิทธิ์ 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายแจนแลน ม.3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์
04461202004 ไชยวาร 9/5/25342467วัดราษฎร์มหานิกายไชยวาร ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
04460113010 ไชยาราม 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกนางาม ม.10 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460109006 ดงกระยอมอุดมคุณ 1/1/24302430วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461106004 ดงกลาง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
04460709003 ดงเค็ง 27/10/25382443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด
04461106005 ดงจันทร์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
04460109001 ดงบังเก่า 1/1/23852300วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460101006 ดงปอ 2446วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461703008 ดงพยุงกลาง 2482วัดราษฎร์มหานิกายดงพยุงเหนือ ม.2 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน
04460403004 ดงเมือง 17/1/253418/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
04461103002 ดงสมบูรณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท
04461106003 ดงสวรรค์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
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04460203005 ดงสวาง 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
04460904005 ดงสวาง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
04460109007 ดงสวางใต้ 1/1/25172469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460109008 ดงสว่างใน 2/3/25532482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460510008 ดงหลักสิม 10/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายชาด ม.6 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
04460102004 ดอน(ประชาอุทิศ) 10/10/25232523วัดราษฎร์ธรรมยุตโต้น ม.16 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460308008 ดอนกู่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04461801007 ดอนแคน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04460701009 ดอนตาปู่ 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.4 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04460303011 ดอนทอง 26/8/25595/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายดงไทรทอง ม.9 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460103003 ดอนนาแก 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460401006 ดอนปู่ตา 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายกุดลิง ม.10 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
04460301003 ดอนเปลือย 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460904004 ดอนผึ้ง 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
04461604006 ดอนม่วง 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนม่วง ม.8 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
04460301010 ดอนยางจันทาราม 13/7/25362470วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนยาง ม.2 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460709001 ดอนยานาง 10/10/25232450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด
04460301006 ดอนยุง 2440วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนยูง ม.9 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460103009 ดอนสนวน 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
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04460706012 ดอนสวรรค์วนาราม 25/3/255412/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนขี ม.5 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
04460303002 ดอนหัน 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04461705004 ดอยดงเย็น 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.4 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
04460403003 ด่านใต้ 1/1/24932446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
04460603003 ดาวดึงส์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
04461009001 ดำแคน 2470วัดราษฎร์มหานิกายคำแคน ม.3 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย
04460710010 ดุสิตอินทาราม 2446วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเชือก ม.2 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
04460106006 แดนนาบุญ 24/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายท่าอุดม ม.1 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461301014 ตรีรัตนาราม 4/12/255811/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตสี่แยก ม.4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04461603004 ตลาดแคร์หัวหนอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.7 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
04461301001 ตลาดม่วง 1/1/25182412วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04461401003 ตลาดม่วง 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
04460907007 ตาดแม่นาย 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนสามัคคี ม.4 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
04460101002 ใต้โพธิ์ค้ำ 1/1/24932341วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460203006 ใต้โพธิ์ทอง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสงเปลือย ม.9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
04460907003 ไตรภูมิ 29/4/25352430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
04460712004 ไตรมิตร 1/1/25232484วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.3 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
04461403016 ไตรรัตน์วนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายภูเงิน ม.11 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
04461101005 ถ้ำเกิ้ง(ถ้ำเกิง) 28/12/25332482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
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04461105008 ถ้ำไทรทอง 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนอำนวย ม.9 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
04461105007 ถ้ำน้ำทิพย์ 14/11/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตกุ่งเก่า ม.8 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
04460902003 ถ้ำปลา 12/1/25222477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
04461102006 ถ้ำไม้รัง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
04461102007 ถ้ำวิมานเจีย 23/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตกุงเก่า ม.8 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
04460113005 ถิ่นพัฒนา 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตถิ่นพัฒนา ม.2 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461105006 ทรงธรรม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
04460611003 ทรงศิลา 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง
04460103006 ทัศนารามเตาไห 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460310001 ท่ากลาง 9/5/25342193วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04461101002 ท่าคันโท 1/1/24822471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
04461501005 ท่างาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
04461502006 ท่าช้าง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
04460702002 ท่าพระงาม 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04460310004 ท่าเพลิง 1/1/24652410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04460111001 ท่าม่วง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461101004 ท่าเมือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
04461307002 ท่าสามัคคี 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460505001 ท่าสินเธาว์เหล่าไฮงาม 15/5/25392465วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าไฮงาม ม.2 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์
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04460310008 ท่าเหมือดแอ่ 1/1/25012459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04461006001 ทิพพาวาสทุ่งมน 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
04460305011 ทิพวัน 10/10/25232522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04461007007 ทุ่งผาเพชร 29/10/255223/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายนาตาล ม.5 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
04460707005 ทุ่งสว่างดอนกลาง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04461403015 ทุ่งสว่างไทรทอง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนทับช้าง ม.5 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
04460507007 ทุ่งสว่างโนนสมบูรณ์ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์
04461402002 ทุ่งสว่างโพธิ์ไทร 27/12/25452452วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าสีแก้ว ม.5 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
04461805003 ทุ่งสว่างสาคร 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04460107003 เทพคีรี 27/8/25452400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461206001 เทพญาณนิมิตร 2474วัดราษฎร์ธรรมยุตม.13 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี
04460113012 เทพนิมิต 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายภูทอง ม.14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461006006 เทพรังษีศิลาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
04461302008 เทพวิสุทธาราม 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองผ้าอ้อม ม.12 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04461704002 เทวาประสิทธิ์ 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
04461106007 ไทยเจริญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
04460501005 ธงชัยศรีอำนวย 25/2/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04460801003 ธรรมพิทักษ์ 15/2/252021/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายพระธาตุ ม.3 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
04460903007 ธรรมิการาม 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
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04460113001 นทีศิลาวาส 29/9/25582449วัดราษฎร์ธรรมยุตพักสุขใจ ม.7 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461602003 นากระเดา 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู
04461602001 นากุดสิม 2436วัดราษฎร์มหานิกายนากุดสิม ม.3 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู
04461502004 นาแก้ว 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
04460907004 นาแก้วนิเวศน์ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
04461601001 นาคูใต้ 2386วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาคู อำเภอนาคู
04461601004 นาคูเหนือ 3/9/25252469วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาคู อำเภอนาคู
04460804006 นางนวล 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายน้อยนางนวล ม.1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
04461604008 นางาม 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
04461503006 นาเจริญ 2473วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย
04461007004 นาตาล 7/11/25302482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
04461105003 นาตาล 2/11/25222477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
04461204005 นาบง 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาบง ม.11 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี
04460906004 นามน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
04460902001 นาสีนวล 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
04460301009 น้ำจั้น 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04461605003 น้ำปุ้น 2427วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
04461403012 นิคมเทวาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองอุดม ม.1 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
04461403003 นิคมพัฒนาราม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.10 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
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04461404004 นิคมวนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.6 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง
04461403002 นิคมห้วยผึ้ง 18/6/25362534วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยผึ้ง ม.3 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
04461302003 นิมิตเมธาวาส 1/1/25182480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04461105001 นิมิตสามัคคี 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
04461805001 โนนแดงใต้ 2340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04461805006 โนนแดงเหนือ 1/1/24742457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04460708006 โนนตาล 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
04460908003 โนนทองภูฉาย 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.7 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์
04461603003 โนนเปลือย 14/12/25382458วัดราษฎร์มหานิกายหัวโนนเปลือย ม.5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
04460301011 โนนไผ่ล้อม 19/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนยูง ม.9 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460308005 โนนโพธิ์ศรี 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04460508007 โนนฟองแก้ว 8/6/25242522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์
04460304005 โนนเมือง 1/1/25032429วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04460205002 โนนยิ่งสันต์ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนยิ่งสันต์ ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน
04461804003 โนนวังทองสามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตวังเดือนห้า ม.4 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
04460902011 โนนศรีสวัสดิ์วนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีสวัสดิ์ ม.2 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
04460506004 โนนศิลา 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04461604002 โนนศิลา 1/3/25202432วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
04460501007 โนนสวรรค์ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.10 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
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04461403004 โนนสวรรค์ 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.16 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
04460713002 โนนสะอาดวารี 5/11/25232480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
04460202004 โนนสำราญ 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.8 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน
04461603009 โนนสูง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
04460714004 โนนสูงใต้ 2/7/25512528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
04460205003 โนนหนองเบ็ญ 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนองเบ็ญ ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน
04460113004 โนนหัวเขื่อน 22/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนหัวเขื่อน ม.5 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461105005 โนนอำนวย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
04460903004 โนนอุดม 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.10 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
04460901008 โนนอุดมสมบูรณ์ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.2 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์
04460303004 โนนไฮ 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460104004 โนนไฮวนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460708001 บรมผาสุข 1/1/24422343วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
04461310001 บรรพตสันติวัน 12/6/25462480วัดราษฎร์ธรรมยุตมหาไชย ม.3 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
04461805008 บวรดิตถาราม(บวรติดถาราม) 17/1/25342472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04461504008 บวรเทพนิมิต 18/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายพรเจริญ ม.8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย
04461603005 บวรนิเวศ(บ้านโนนทัน) 1/1/25262470วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.8 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
04461402008 บวรบุญญาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสัมพันธ์ ม.7 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
04461604010 บ่อแก้ว 16/6/25492476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
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04460501002 บ้านกกตาล 21/6/25342427วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04460305006 บ้านแก 1/1/25002417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04461401004 บ้านคำม่วง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
04460805005 บ้านโคกกลาง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.4 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
04460506003 บ้านโคกโก่ง 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04461401011 บ้านโคกศรี 2482วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำ ม.10 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
04461603007 บ้านจาน 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
04460310003 บ้านโจด 1/1/25012406วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04461801003 บ้านชาด 1/1/24372403วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04460501008 บ้านนากระตึก 3/10/2549วัดราษฎร์มหานิกายกกตาล ม.4 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04461603013 บ้านนายอ 2456วัดราษฎร์มหานิกายนายอ ม.2 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
04460602003 บ้านนาวี 2/4/25302474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
04460510007 บ้านนาหิน 10/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายหวาย ม.9 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
04460117006 บ้านนาอินทร์แปลง 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตนาอินทร์แปลง ม.5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460201003 บ้านโนนเที่ยง 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเที่ยง ม.15 ตำบลนามน อำเภอนามน
04460106007 บ้านโนนแพง 12/2/25452475วัดราษฎร์มหานิกายโนนแพง ม.6 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460505005 บ้านโนนยาง 4/9/25342469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์
04460904006 บ้านโนนศิลา 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
04460104006 บ้านโนนสะอาด 3/10/2549วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
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04460302003 บ้านบึง 8/8/25562420วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460802004 บ้านโพธิ์ทอง 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.9 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
04461604011 บ้านม่วงกุล 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
04461603012 บ้านม่วงนาดี 10/8/2542วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.8 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
04460304002 บ้านเมย 1/1/25082358วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04460701016 บ้านยางน้อย 7/11/25542480วัดราษฎร์มหานิกายยางน้อย ม.6 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04461103004 บ้านยางอู้ม 1/1/25182483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท
04460302002 บ้านลาด 16/5/25402415วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460302007 บ้านเล้า 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460506006 บ้านวังมน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04460304006 บ้านแวง 20/12/25422437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04460502004 บ้านหนองโง้ง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์
04460511003 บ้านหนองบัวทอง 29/6/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์
04460505003 บ้านหนองเม็ก 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์
04460509003 บ้านหนองสระพัง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์
04460504007 บ้านหนองหัวแฮด 12/1/25492483วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวแฮด ม.7 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์
04460806002 บ้านหาดทรายมูล 8/8/255624/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหาดทรายมูล ม.6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก
04460702001 บึงบ้านเสียว 6/9/25222325วัดราษฎร์ธรรมยุตเสียว ม.5 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04461305006 บึงพฤาชัย 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
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04460310010 บุญญวาสวนาราม 4/12/25582465วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.12 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04460704009 บุญเรืองศรี 1/3/25312470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460501001 บุณฑริกาวาส 1/1/24522314วัดราษฎร์มหานิกายบัวขาว ม.9 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04461105004 บุตรอินทราราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท
04460804003 บุบผานาสีนวล 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
04461705001 บูรพา 19/3/25502459วัดราษฎร์มหานิกายนาจำปา ม.8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
04460606002 บูรพากุดสิมคุ้มใหม่ 1/1/25182426วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
04460807002 บูรพาคำมะโฮ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
04460601002 บูรพาคุ้มเก่า 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
04460703003 บูรพาโคกเครือ 21/12/25222448วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
04460805001 บูรพาโคกล่าม 16/10/25282463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
04460711003 บูรพาโคกสี 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
04461701002 บูรพาด่านแต้ 12/1/25222467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
04460508005 บูรพาภิรมย์ 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์
04460903003 บูรพาภิรมย์ 2/6/25322468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
04460508006 บูรพาภิรมย์ 17/1/25512484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์
04461205011 บูรพาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบููรณ์ ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี
04461502005 บูรพารามหนองแสง 1/1/25092480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
04460509007 บูรพาวนาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้าง ม.6 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์
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04460714005 บูรพาสร้างมิ่ง 29/11/25402486วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
04461001008 บูรพาสีหราษฎร์ 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
04460808001 บูรพาหนองกุง 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก
04460802002 บูรพาห้วยยาง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
04460504001 บูระพาภิรมย์ 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์
04460302001 ปฐมเกษาราม 1/1/25002414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460116001 ปฐมปฎิมากร 1/1/23502258วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460401002 ปฐมแพงศรี 2346วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
04460310006 ปทุมเกษรหนองบัว 18/12/25572425วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04460711004 ปทุมคงคา 28/4/25232459วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
04461404003 ปทุมคงคาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายนิคมหนองบัว ม.5 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง
04461605005 ปทุมรังษี 8/4/254612/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำคำ ม.6 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
04460120002 ประชานิมิตร 1/1/251822/3/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460101008 ประชานิยม 24/2/249830/1/2499วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460115007 ประชาพินิจ 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าลำดวน ม.7 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460303005 ประชาศรัทธาธรรม 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460905004 ประชาสงเคราะห์ 16/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตคำแคน ม.5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์
04460706013 ประชาสามัคคี 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายแกเหนือ ม.4 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
04460105001 ประสิทธิ์ไชยาราม 1/1/25182388วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
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04461401001 ประสิทธิ์โพธิ์ชัย 1/1/24952460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
04460105008 ป่ากล้วย 16/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ม.14 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460908005 ป่ากล้วยสุทธาราม 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเสือเต้น ม.2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์
04460501014 ป่ากุฉิธรรมาวาส 26/8/255927/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายบัวขาว ม.15 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04460801013 ป่ากุดท่าลือ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายกุดท่าลือ ม.12 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
04460506002 ป่ากุดหว้า 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04460712005 ป่าเขาพระนอน 25/2/255719/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายพุทธรักษา ม.4 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
04460501015 ป่าคำต้อน 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งคล้า ม.6 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04460507005 ป่าคำโพนทอง 7/11/255419/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตคำโพนทอง ม.13 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์
04460304007 ป่าเครือวัลย์ 1/1/25152448วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04460120005 ป่าแคพัฒนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตแก่งนาขาม ม.5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460103013 ป่าโคกกลาง 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลาง ม.3 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460102012 ป่าโคกสมบูรณ์ 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล็ก ม.12 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460702009 ป่าโคกหนองแฝก 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกุง ม.12 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04461803013 ป่าจันทนศิลาวาส 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
04460108004 ป่าชัยมงคล 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบึงวิชัย ม.5 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460117010 ป่าช้างแก้ว 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนนคร ม.10 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461202008 ป่าไชยวาร 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายไชยวาร ม.11 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
04460707007 ป่าดงบัง 10/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตดงบัง ม.9 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
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04460301012 ป่าดงมะไฟ 29/2/255516/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตข้าวหลาม ม.2 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04461703009 ป่าดงเย็นวนาราม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านดงเย็น ม.4 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน
04461209004 ป่าดอนตูม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
04460302013 ป่าดอนยาง 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวขัว ม.8 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460709002 ป่าแดง 6/2/25562443วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด
04461604012 ป่าตาลอุดม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
04460113011 ป่าทรงธรรม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตค่ายลูกเสือ ม.13 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461701005 ป่าทองประดิษฐ์ 26/8/255820/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแคน ม.1 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
04461501017 ป่าท่างาม 26/8/255822/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตท่างาม ม.6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
04460505004 ป่าท่าแสงจันทร์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์
04460101009 ป่าทุ่งศรีเมือง 29/6/255916/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460111005 ป่านกขาบ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายป่านกขาบ ม.4 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460504006 ป่านาคำ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.6 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์
04460402004 ป่านาเรียง 12/6/254610/8/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเรียง ม.10 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
04460504005 ป่านาเหนือ 2/9/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์
04460710005 ป่านุกูลสันติรัตนาราม 31/7/254923/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนภักดี ม.9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
04460707012 ป่าโนนพระ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวนาคำ ม.16 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04460606005 ป่าโนนสวรรค์ 19/12/2549วัดราษฎร์มหานิกายกุดสิมพัฒนา ม.9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
04460802005 ป่าบ้านคำใหญ่ 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตคำใหญ่ ม.7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
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04460502006 ป่าบ้านหม้อ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายแจนแลน ม.8 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์
04461801009 ป่าบึงโดน 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าใหญ่ ม.6 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04460711010 ป่าบึงอร่าม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตบึงอร่าม ม.8 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
04460203009 ป่าบุญญาภรณ์ถาวรนิมิต 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองน้อย ม.16 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
04460708008 ป่าบุญญาวาส 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองอิเฒ่า ม.1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
04460704014 ป่าโปร่งแคกุดน้ำใส 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโปร่งแค ม.8 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460308009 ป่าพระธาตุยาคู 10/9/255230/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเสมา ม.7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04461303007 ป่าพวงสุวรรณ 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตแซงบาดาล ม.1 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04460202010 ป่าพัฒนาราม 7/5/255728/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตพัฒนาอนามัย ม.4 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน
04460103007 ป่าพุทธมงคล 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460503008 ป่าพุทธาราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำกั้ง ม.10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04460205005 ป่าโพธิ์กุศล 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนยิ่งสันต์ ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน
04460503009 ป่ามะนาว 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายมะนาว ม.12 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04461305010 ป่ามัชฌิมวาส 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04461402004 ป่ามุจลินท์ 8/9/255430/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตไค้นุ่น ม.12 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
04460102007 ป่าไม้แดง 19/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนาด ม.5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460706014 ป่ายางคำเหนือ 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตยางคำเหนือ ม.12 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
04460303009 ป่ารัตนธรรมคุณ 27/1/254823/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตธนบุรี ม.12 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460907008 ป่ารัตนสมภรณ์ 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตวังมะพลับ ม.7 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
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04460713005 ป่าราชธรรมานุวัตร 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดี ม.9 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
04460506011 ป่าราชพฤกษ์ 11/5/255421/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตขุมขี้ยาง ม.12 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04460511004 ป่าราษฎร์บำรุงดงมัน 2483วัดราษฎร์มหานิกายดงมัน ม.4 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์
04461603020 ป่าเรไรสามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกยาว ม.6 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
04460803003 ป่าเรไลนาค้อ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
04461007011 ป่าวิไลเรืองศิลปาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนค้อ ม.11 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
04461401006 ป่าวิเวก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคำบง ม.11 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
04460305016 ป่าวิเวกธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายสงเปือย ม.7 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04460304009 ป่าวิเวกสามัคคีธรรม 1/1/25182472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04461806001 ป่าวิสุทธิธรรมาราม 1/3/255928/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตกระเดา ม.6 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
04461404005 ป่าศรัทธาธรรม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีบุตร ม.4 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง
04461504009 ป่าศรัทธาธรรมานุสรณ์ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองช้าง ม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย
04461302012 ป่าศรัทธารวม 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสร้างแก้ว ม.13 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04461303009 ป่าศรีแก้ว 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตบัวสามัคคี ม.12 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04461801008 ป่าศรีถาวรชาดาราม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าแดง ม.7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04461005003 ป่าศรีไพรวัลย์โพนแพง 2/6/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง
04460705012 ป่าศรีสำราญ 15/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสำราญ ม.9 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
04460121001 ป่าศิริวรรณ 25/3/255424/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายสะอาดนาทม ม.1 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461204004 ป่าสนามชัย(สนามชัย) 2/2/25382484วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสรวง ม.1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี
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04461705002 ป่าสวรรค์จันทาราม 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนสวรรค์ ม.1 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน
04460710002 ป่าสว่างอารมณ์ 14/10/25252475วัดราษฎร์ธรรมยุตเลิงทุ่ม ม.7 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
04460403007 ป่าสันติธรรม 9/9/255913/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตค้อพัฒนา ม.12 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
04460702006 ป่าสันติวาสอินทาราม 1/1/25172480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04461009008 ป่าสุประเสริฐ 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองม่วง ม.8 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
04460403006 ป่าหนองคู 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคู ม.2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
04460205004 ป่าหนองบัว 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวนอก ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน
04460311004 ป่าหนองไผ่ 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่ ม.6 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย
04460807004 ป่าหนองรัง 9/9/255930/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองรัง ม.3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
04460705005 ป่าห้วยเตย 2/2/25382474วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเตยกลาง ม.6 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
04460202003 ป่าหวังมนตรี 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตแห่ ม.3 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน
04460701017 ป่าหัวงัวดอนสวรรค์ 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวงัว ม.8 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04461802001 ป่าเหล่ากลาง 10/10/25232475วัดราษฎร์ธรรมยุตตูม ม.2 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
04461204003 ป่าอรัญญิกาวาส 21/11/25322473วัดราษฎร์ธรรมยุตนาบง ม.8 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี
04460204008 ป่าอรุณธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสังคมพัฒนา ม.8 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน
04460707006 ป่าอัมพวัน 1/1/25032484วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวนาคำน้อย ม.1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04461704005 ป่าอัมพวัน 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
04461604013 ป่าอัมพวันบ้านหินลาด 2460วัดราษฎร์มหานิกายหินลาด ม.12 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
04461402001 ปิยะมงคล 1/1/24522450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
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04460903005 โป่งเชือกชัยมงคล 5/1/25529/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งเชือก ม.3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
04460906006 โป่งแดง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
04460301004 โปโล 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460705004 ผลาผล 18/3/25302472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
04460801012 พนมทองพัฒนาราม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายพนมทอง ม.7 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
04461202009 พรมลีวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายพรมลี ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
04461401005 พรหมวิหาร 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
04460504002 พร้าวศรีสำราญ 1/1/24782476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์
04461201004 พวงมณีวรรณ 2450วัดราษฎร์มหานิกายนาสาร ม.6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
04460801010 พานสุวรรณ 2482วัดราษฎร์มหานิกายพานสุวรรณ ม.2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
04460712003 พิกุลเจริญ 1/1/25232478วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแสง ม.7 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
04461303002 พินีวัน 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04460109009 พุทธฉิมพลี 18/1/25312330วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460902002 พุทธนิมิต 21/2/25392475วัดราษฎร์ธรรมยุตโสกทราย ม.8 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
04460116002 พุทธปฎิมากร 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460903002 พุทธมงคล 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
04461701009 พุทธสถาน 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายกุดครอง ม.4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
04460804004 เพิ่มวิลัยยางเนียม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
04460305001 แพงศรีบ้านบ่อ 1/1/23092309วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
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04460302010 แพงศรีเมือง 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตคุ้มใต้ ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460305002 โพธิ์คีรีสว่างริมทุ่ง 2378วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04460302011 โพธิ์ชัย 24/2/25262413วัดราษฎร์มหานิกายหัวขวา ม.8 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460509002 โพธิ์ชัย 2/3/25272464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์
04460608001 โพธิ์ชัย 2409วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง
04461002002 โพธิ์ชัย 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
04461305005 โพธิ์ชัย 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04460703007 โพธิ์ชัยคำม่วง 2453วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
04460802001 โพธิ์ชัยคำใหญ่ 1/1/25142460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
04460703002 โพธิ์ชัยโคกศรี 1/1/25002444วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
04460704001 โพธิ์ชัยโคกใหญ่ 2143วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460707004 โพธิ์ชัยโคกใหญ่ 29/11/25402461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04460704008 โพธิ์ชัยเชียงงาม 10/10/25232467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460503001 โพธิ์ชัยดงเหนือ 21/6/25342307วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04460103002 โพธิ์ชัยดอนเรียบ 20/12/25422369วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461005001 โพธิ์ชัยดินจี่ 2/11/25302388วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง
04460308004 โพธิ์ชัยโนนสูง 1/1/24132336วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04460611001 โพธิ์ชัยบ้านค้อ 2426วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.2 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04460704004 โพธิ์ชัยบ้านตูม 29/11/25402410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
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04461002001 โพธิ์ชัยบ้านโพน 1/1/24622457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
04460704003 โพธิ์ชัยบ้านเว่อ 2/10/25322402วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460510004 โพธิ์ชัยบ้านหวาย 27/10/25382465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
04460501003 โพธิ์ชัยบุ่งคล้า 16/10/25492449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04461009002 โพธิ์ชัยปฐมพร 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
04460203008 โพธิ์ชัยวนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหัววัว ม.5 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
04460505002 โพธิ์ชัยศรี 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์
04461009006 โพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อย 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
04461504001 โพธิ์ชัยศรีบุญเรือง 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย
04461006002 โพธิ์ชัยศรีสว่าง(โพธิ์ไชยศรีสว่าง) 18/6/25362464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาบอน ม.1 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
04460507001 โพธิ์ชัยสามขา 1/1/24652370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์
04460308002 โพธิ์ชัยเสมาราม 1/1/23732330วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04461007001 โพธิ์ชัยแสงสว่างนาทัน 2388วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
04460205001 โพธิ์ชัยหนองบัวกลาง 16/5/25402441วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวกลาง ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน
04460204002 โพธิ์ชัยหนองบัวนอก 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน
04460103001 โพธิ์ชัยหลุบใน(โพธิ์ชัย) 14/6/25332300วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460117002 โพธิ์ไชยาราม 2417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461208001 โพธิ์ทอง 1/1/24752465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี
04460305004 โพธิ์ทองสงเปลือย 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
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04460601004 โพธิ์ไทร 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
04461006003 โพธิ์ไทรนาบอน 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
04460302009 โพธิ์โนนสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460302008 โพธิ์บึงไฮ 1/1/25192469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04461009003 โพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน 25/3/25542330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
04460802006 โพธิพุทธคุณ 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยม่วง ม.6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
04461305001 โพธิวราราม 1/1/24602302วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04461303003 โพธิ์วราราม 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04461803002 โพธิ์ศรี 1/1/24982348วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
04461603001 โพธิ์ศรีกระเดา 1/1/23702324วัดราษฎร์มหานิกายกระเดา ม.6 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
04461601003 โพธิ์ศรีแก้ว 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาคู อำเภอนาคู
04460509001 โพธิ์ศรีแก้วห้วยม่วง 20/12/25422435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์
04460715001 โพธิ์ศรีคำไฮ 1/10/25272417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด
04460708002 โพธิ์ศรีดงน้อย 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
04460703001 โพธิ์ศรีท่างาม 1/1/23702350วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
04461801001 โพธิ์ศรีท่าแห่ 1/1/23502320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04460706003 โพธิ์ศรีบ้านแก 1/1/25062454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
04461603002 โพธิ์ศรีบ้านตูม 20/12/25422421วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.9 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
04461803003 โพธิ์ศรีบ้านน้อย 1/1/24572391วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย



27หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด กาฬสินธุ์

04461304001 โพธิ์ศรีมหาไชย 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
04460706001 โพธิ์ศรียางคำ 3/2/25402464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
04461002004 โพธิ์ศรีวิลัย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
04461201009 โพธิ์ศรีสระแก้ว 2482วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.7 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
04461103001 โพธิ์ศรีสว่าง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท
04461502003 โพธิ์ศรีสว่างกุดแห่ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
04460109003 โพธิ์ศรีสว่างดอนม่วง 1/1/24192412วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461504003 โพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง 1/1/25332470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย
04460116003 โพธิ์ศรีสว่างอำนวย 18/6/25362477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยตูม ม.6 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460906008 โพธิ์ศรีสหัสคุณ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
04460107001 โพธิ์ศรีสะอาด 1/1/23702366วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461803001 โพธิ์ศรีสะอาด 1/1/23472327วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
04461305008 โพธิ์ศรีแสงสว่าง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04461803006 โพธิ์ศรีหนองบัว 8/11/25362463วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
04460204001 โพธิ์ศรีหนองบัวใน 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน
04460706002 โพธิ์ศรีหนองแวง 3/2/25402347วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
04460508001 โพธิสมพร 2/9/25532433วัดราษฎร์มหานิกายบอนเขียว ม.13 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์
04461805005 โพธิ์สว่างนาราม 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04460714006 โพธิ์หนองจาน 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
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04460303003 โพนงาม 1/1/24932455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460303010 โพนชัย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโพนชัย ม.11 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460303008 โพนทอง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460603002 โพนนาดี 1/1/25212440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
04460606004 โพนวิมาน 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนวิมาน ม.7 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
04460606003 โพนสว่าง 1/1/25302454วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง
04460111004 ภูปอ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460902012 ภูเป้งขันติธรรม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาสมบูรณ์ ม.9 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
04461001004 ภูผักหวาน 1/1/25182480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
04461202005 มงคลคำศรี 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
04460804005 มงคลหนองแสง 10/10/25232476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
04461701004 มณีนพรัตน์ 24/10/25212470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
04460108001 มณีนพาราม 27/1/25482461วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460901003 มณีศิลาราม 18/3/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.1 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์
04460712001 มณีสมบูรณ์ 1/3/25202444วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด
04460904001 ม่วงกุญชร 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
04460904011 ม่วงคำพัฒนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายม่วงคำ ม.2 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
04461603011 ม่วงนาดี 16/5/25402450วัดราษฎร์มหานิกายม่วงนาดี ม.5 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
04460904007 ม่วงเหนือ 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเหนือ ม.9 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
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04460105002 มหามัจฉาราม 12/1/25492393วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460503007 มะนาว 2328วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04460106002 มัชฌิมวาส 16/5/25402450วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461302011 มัชฌิมาวาส 2479วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04461303005 มุจรินทราราม 21/6/25342468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04460804001 มุจรินทาราม 1/1/25032457วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
04461702004 ยอดพระธรรมน้ำทิพย์ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายภูเงิน ม.8 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน
04460701007 ยางน้อยสามัคคี 24/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04460401004 ร่องคำ 24/2/25262472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
04461301007 รังษีชัชวาลย์ 1/1/25002484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04461002003 รังษีปาลิวัน 1/1/25082470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
04460115001 รัตนาราม 2427วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460302005 ราษฎร์คงคาสีมาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460801011 ราษฎร์เจริญศิลป์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหัวดง ม.8 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
04461503004 ราษฎร์บำรุงโนนสมบูรณ์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย
04460710003 ราษฎร์บำรุงหนองกาว 3/2/25402480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
04461805010 ลำชีศรีวนาราม 31/7/254626/4/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตวังยาง ม.5 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04461302001 วงศ์สว่างธิวราราม 24/12/25332475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04460602004 วังคำ 12/2/25457/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตนาวี ม.7 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง



30หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด กาฬสินธุ์

04461303004 วาปีปทุม 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04460705002 วารีราษฎร์หนองกุง 2/10/25322460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
04461305009 วารีวัน 10/10/25232480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04460204004 วิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยม 5/6/25522469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน
04461701003 วิเศษไชยศรี 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
04460108002 วิเศษไชยาราม 1/1/25052464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461301006 วีระวงศาวาส 12/1/25222521วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.9 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460115002 เวฬุวนาราม 2463วัดราษฎร์มหานิกายคำไผ่ ม.2 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461302005 เวฬุวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04461205010 เวฬุวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.3 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี
04460905003 เวฬุวัน 24/10/25212442วัดราษฎร์ธรรมยุตตาดดงเค็ง ม.2 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์
04461704014 ศรีจันทร์โพธาราม 2360วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเหนือ ม.2 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
04461009007 ศรีจันทร์สว่างคงคา 18/6/25362460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองม่วง ม.2 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
04460201010 ศรีชมพู 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตนาขวัญเมือง ม.7 ตำบลนามน อำเภอนามน
04461308001 ศรีทองโนนสมบูรณ์ 7/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.5 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ
04460702005 ศรีธาตุกุดสังข์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04461307003 ศรีนวลเจริญ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460809001 ศรีนวลทรายทอง 27/1/254823/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.5 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก
04460701003 ศรีนวลหัวงัว 27/1/25482403วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
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04460805003 ศรีบุญเรืองโคกกลาง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
04460508004 ศรีบูรพา 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์
04461205001 ศรีมงคล 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาศรีนวล ม.6 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี
04461305007 ศรีเมืองจันทร์ 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04461605001 ศรีวิชัย 1/1/24002375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
04460705001 ศรีวิริยสัมมาราม 10/10/25232465วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเตยใต้ ม.3 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
04461201005 ศรีวิลัยหนองหว้า 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
04461007002 ศรีษะเกษวราราม 8/8/25322447วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
04461503002 ศรีสง่าท่านาจาน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย
04461301013 ศรีสมเด็จ 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.13 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04461301015 ศรีสมเด็จ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.8 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460507002 ศรีสมสนุกบ้านคุย 30/12/25242462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์
04461202007 ศรีสว่างโพธิ์ทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายศรีสว่าง ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
04460303007 ศรีสว่างไพบูลย์ 8/8/25322484วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกศรี ม.4 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460704012 ศรีสว่างวงค์ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนนาค ม.14 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460704011 ศรีสว่างอารมณ์ 17/10/25252475วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งแค ม.8 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460201001 ศรีสะอาดนามน 12/1/25222450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนามน อำเภอนามน
04460805002 ศรีสะอาดห้วยมะทอ 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
04461001001 ศรีสันเมือง 25/9/25332388วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
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04460402006 ศรีสำราญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำราญ ม.2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
04460104003 ศรีสุมังคลาราม 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460203001 ศรีสุมังคลาราม 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
04461001006 ศรีสุมังคลาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
04460310002 ศรีสุมังคาราม 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04460105005 ศิริเจริญสุข 2471วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสองห้อง ม.11 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461104004 ศิริธรรม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตภูเจริญ ม.11 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
04461303001 ศิริมงคล 1/1/23542344วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04460512002 ศิริมงคลธรรมหนองโง้ง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์
04460511002 ศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์
04461701008 ศิริวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงเกษตร ม.6 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
04460302004 ศิริสว่าง 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04461805004 ศิริอัมพวันวังยาง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04460506005 ศิลาลาดติการาม 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์
04460509004 ศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์ 25/9/25332480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์
04460102005 เศวตวันวนาราม 2524วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460301001 สงยาง 1/1/24522340วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460305008 สง่าอรุณ 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04460608002 ส้มป่อยโพธาราม 1/1/24262422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง
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04461307004 สมศรีบูรพา 2482วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04461207004 สมศิริชัยมงคล 2477วัดราษฎร์มหานิกายดงมูล ม.11 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี
04460511001 สมสะอาด 7/11/25222443วัดราษฎร์มหานิกายสมสะอาด ม.3 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์
04460511005 สมสะอาดเหนือ 31/3/255230/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสมสะอาด ม.3 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์
04461302007 สระเกษ 16/4/25412477วัดราษฎร์มหานิกายหนองผ้าอ้อม ม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04460311002 สระแคนนามล 16/5/25402462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย
04461307001 สระทอง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460703005 สระทองดอนดู่ 30/12/25292460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
04461702003 สระเทพบุตร 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายสะอาดไชยศรี ม.3 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน
04460704002 สระบัวเชียงสา 1/3/25312300วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460711001 สระบัวบ้านสา 2414วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
04460707003 สระบัวโพนสิม 26/5/25512337วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04460301005 สระบัวราษฎร์ประดิษฐ์ 21/4/25302438วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460902004 สระปทุม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
04461102004 สร้างแก้ว 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุงเก่า อำเภอท่าคันโท
04461301004 สร้างแสน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460707008 สร้างหิน 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายสร้างหิน ม.5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04460304003 สวนโคก 17/1/25342375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04460120004 สวนป่าสมเด็จ 22/9/254611/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายสวนป่าสมเด็จ ม.1 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
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04460707001 สวนพร้าวดงบัง 1/1/22972258วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04460115003 สวัสดิ์โสภาราม 2469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461201001 สว่างกุงศรี 15/2/25202465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
04460101005 สว่างคงคา 1/1/24742441วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460508002 สว่างคงคา 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์
04461001002 สว่างคงคา 2/6/25322473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
04461603010 สว่างคงคา 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
04460702008 สว่างคงคา 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองลุมพุก ม.8 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04461403013 สว่างคงคา 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.14 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
04461205014 สว่างคงคา 29/6/255931/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.9 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี
04460708007 สว่างคำน้อย 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
04460704006 สว่างคำแมด 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04461006007 สว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์ 18/6/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคำสมบูรณ์ ม.4 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
04460807001 สว่างคำเหมือดแก้ว 1/1/25142455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
04460103005 สว่างโคกกลาง 1/1/25232458วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460102003 สว่างชัยศรี 20/12/25422453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460713001 สว่างชัยศรี 1/1/25062461วัดราษฎร์ธรรมยุตปอแดง ม.4 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
04460804002 สว่างชัยศรี 1/1/25142462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก
04461803007 สว่างชัยศรีโนนชัย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
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04460305005 สว่างดอนแก้ว 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04460401001 สว่างใต้ 23/3/25332338วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
04460702004 สว่างท่าไฮหนองโจด 30/12/25292460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04460906003 สว่างเทพนาวราราม 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
04460402003 สว่างธรรมรังษี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
04461403001 สว่างนภา 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาหัวเมย ม.6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
04460802003 สว่างนวนจันทร์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายชัยศรี ม.3 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
04460710001 สว่างนิวรณ์ 3/2/25402461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
04460708004 สว่างโนนชาติ 2424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
04460708003 สว่างโนนทัน 2/3/25272409วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
04460714002 สว่างโนนสูง 17/7/25302434วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
04460704005 สว่างบ้านเหล่า 29/9/25412443วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460507003 สว่างบึงทอง 16/8/25372472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์
04460109005 สว่างบุรีดงน้อย 17/1/25412425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460704013 สว่างบูรพาคำขันอาสา 2470วัดราษฎร์มหานิกายคำขันอาสา ม.12 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04460119002 สว่างประทุม 5/6/25522445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460801002 สว่างพิชัยกุดท่าลือ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
04460102001 สว่างโพธิ์ชัย 1/3/25312333วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461304002 สว่างโพธิ์ชัย 27/10/25382473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
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04461601002 สว่างโพธิ์ชัยบ้านชาด 12/1/25222420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาคู อำเภอนาคู
04461005002 สว่างโพธิ์ชัยโพนแพง 2/6/25322471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง
04461604001 สว่างโพธิ์ทอง 2403วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนศิลาเลิง ม.6 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
04460709004 สว่างโพธิ์ทอง(ดอนยานาง) 21/11/25326/12/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด
04460305009 สว่างโพธิ์ศรี 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04460701015 สว่างโพธิ์ศรี 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเปลือย ม.5 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04461206009 สว่างโพธิ์ศรี 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี
04460711002 สว่างโพธิ์ศรี(สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี) 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
04461001003 สว่างโพธิ์ศรีทอง 2/6/25322470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
04460109002 สว่างโพธิ์ศรีอรุณ 20/2/25422375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460702010 สว่างมีชัยหนองแต้ 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแต้ ม.10 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด
04461604003 สว่างรัตนาราม 22/11/25482435วัดราษฎร์ธรรมยุตสว่าง ม.2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
04460203003 สว่างวารีหนองน้อย 27/8/25262457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
04461204001 สว่างศรีคงคา 1/1/25312463วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี
04460705003 สว่างศรีบุญเรือง 5/11/25232472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด
04461504004 สว่างศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย
04461303008 สว่างศรีอรุณ 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแห้ว ม.5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ
04460102006 สว่างสามัคคี 2473วัดราษฎร์มหานิกายสะอาดสมศรี ม.4 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460402005 สว่างสามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสามัคคี ม.1 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
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04461803004 สว่างแสงจันทร์ดอนข่า 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
04460402002 สว่างโสภาเหล่าเขือง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ
04460508003 สว่างหงษ์ทอง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์
04460707002 สว่างหัวนาคำ 1/1/23422272วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด
04460403001 สว่างเหล่าอ้อย 24/10/25212446วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ
04460102002 สว่างอรุณ 14/12/25382447วัดราษฎร์มหานิกายเหล็ก ม.10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461106002 สว่างอรุณดงบัง 1/1/25232472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
04460308001 สว่างอรุณนาบึง 1/1/24122315วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04460103004 สว่างอัมพวัน 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460113003 สว่างอัมพวัน 1/1/25252480วัดราษฎร์ธรรมยุตสว่าง ม.1 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460903001 สว่างอัมพวัน 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์
04460305003 สว่างอารมณ์ 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04460703006 สว่างอารมณ์ 12/2/25452453วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
04461302004 สว่างอารีย์โนนชาด 1/7/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04460715002 สว่างอุทัย 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด
04460701004 สว่างอุทัยดอนยูง 25/2/25572456วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04460113002 สหินชัยมัด 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460401003 สองห้อง 2/4/25302414วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ
04460301002 สะอาดชัยศรี 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
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04461502008 สะอาดชัยศรี 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
04461504005 สะอาดชัยศรีดงตาว 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย
04461701001 สะอาดไชยศรี 7/2/25322457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน
04460106004 สะอาดไชยศรี 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461201002 สะอาดนาดี 30/12/25182484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
04460105004 สะอาดนาทม 8/11/25362470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461502001 สะอาดโพธิ์ชัย 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
04460803006 สะอาดศิลป์หนองปะโอ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
04460201002 สะอาดสมศรี 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนามน อำเภอนามน
04460305007 สะอาดสมศรี 13/1/25382460วัดราษฎร์มหานิกายสะอาดสมศรี ม.5 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04461001005 สะอาดสมศรี 2/6/25322482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
04460907005 สักกวัน 11/11/25202481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์
04460906005 สังข์ปทุมมาลา 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
04460204005 สังคมพัฒนา 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน
04461306002 สังวรวราราม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
04460505006 สันติการาม 2478วัดราษฎร์มหานิกายสวนผึ้ง ม.4 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์
04461104005 สันติธรรม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
04460901002 สันติธรรม 1/1/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตดงน้อย ม.4 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์
04461501016 สามชัยวนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสามชัย ม.4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
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04460701005 สามัคคีดงบ่อ 1/1/25182468วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04460601003 สามัคคีธรรม 17/1/25512475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
04461101001 สามัคคีธรรม 2460วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าคันโท ม.1 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
04460501006 สามัคคีธรรมบัวขาว 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายบัวขาว ม.1 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04460711005 สามัคคีบ้านขาม 14/12/25382460วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.1 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
04460704010 สามัคคีพัฒนาบ้านแดง 18/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04461301003 สายทอง 1/3/25312469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460704007 สายทองโคกก่อง 23/3/25332466วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด
04461803005 สายทองหนองเม็ก 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย
04460902010 สิงห์สะอาด 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายสิงห์สะอาด ม.6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์
04460113009 สิทธิไชยาราม 1/1/25222521วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าหลวง ม.8 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460113006 สิทธิไชยาราม (ขึ้นทะเบียน) 6/9/252219/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าหลวง ม.8 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460510001 สิมนาโก 1/1/24522399วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
04461007005 สีดาวราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
04460304001 สีถาน 1/1/24362325วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04461301008 สี่แยกสมเด็จ 8/8/25562532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04460503005 สีสุกกุดฝั่งแดง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04461306001 สีสุมังคลาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
04461401002 สุทธาวาส 8/11/25362459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง
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04460708005 สุธรรมาราม 16/10/25292431วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองอิเฒ่า อำเภอยางตลาด
04460108003 สุนทราราม 18/12/25442485วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460104001 สุมังคลาราม 1/1/24572387วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460119003 สุมังคลาราม 1/1/25442452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461703001 สุวรรณคีรีวงค์ 12/1/25222320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน
04460710011 สุวรรณชัยศรี 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเชือกใต้ ม.1 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
04460303001 สุวรรณนิคคลี 12/1/25222456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย
04460106005 สุวรรณวารี 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460203004 สุวรรณวารีหนองแวง 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.8 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
04461604005 สุวรรณหงษ์หนองคู 11/2/25522463วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคู ม.5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
04460119001 สุวรรณาราม 14/6/25332387วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460801004 สุวรรณาราม 16/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายเนินลาด ม.9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก
04460905001 เสริมชัยศรี 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์
04460308006 แสงจันทร์นาเชือก 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04461206002 แสงทองบูรณราม 2408วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี
04461306003 แสงสว่างจิต 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสงน้อย ม.4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ
04461301005 แสงสว่างโพธิ์ทอง 24/6/25412479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
04461206007 แสงสุวรรณรังสรรค์ 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมแสง ม.7 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี
04460906009 แสงอรุณวนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีสวาท ม.2 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์
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04460507004 แสงอรุณวราราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์
04460507006 แสนสำราญ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายแสนสำราญ ม.10 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์
04461104003 แสนสุข 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
04461304004 โสภณพัฒนาราม 8/8/25562/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตดงบัง ม.6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ
04460115005 โสภาราม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460904003 ไสยทอง(ไสยทองโคกก่อง) 8/8/25322445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์
04461501004 หนองกุงกลาง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
04460115006 หนองกุงเหนือ 18/6/253620/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกุงเหนือ ม.4 ตำบลหนองกุง

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461501001 หนองกุงใหญ่ 1/1/25182465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
04460703004 หนองขาม 10/10/25232448วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด
04460714001 หนองขามเหนือ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองขามเหนือ ม.10 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
04461207003 หนองแข้ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองแข้ ม.7 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี
04460310009 หนองคอนสวรรค์ 26/8/255830/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตแจ้งจม ม.7 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04460308007 หนองคู 2464วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04461501003 หนองแซง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
04460305010 หนองตุ 24/2/25262474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย
04461203003 หนองโน 8/8/25562482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี
04461202003 หนองบัว 1/3/25312475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
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04460308003 หนองแปน 12/3/25122335วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
04460603001 หนองผือ 1/1/25252410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง
04460311001 หนองไผ่ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย
04460901004 หนองฝาย 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองฝาย ม.5 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์
04460104002 หนองโพน 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460502002 หนองฟ้าเลื่อน 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์
04460310012 หนองมะเกลือ วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเกลือ ม.5 ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
04461203001 หนองไม้ตาย 2/3/25272441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี
04461502007 หนองยอ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
04461009004 หนองยางใต้ 1/1/24732440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
04461009005 หนองยางเหนือ 15/2/25202440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง
04461208003 หนองริวหนัง 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี
04460803002 หนองแวงดง 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
04460706005 หนองแวงใต้ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงใต้ ม.18 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
04460706004 หนองแวงบ่อแก้ว 2347วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด
04460803004 หนองแวงศรีสวัสดิ์ 21/11/25322474วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงศรีสวัสดิ์ ม.7 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
04461302002 หนองแวงศิลาราม 4/9/25342477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04461302006 หนองแวงศิลาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ
04461209005 หนองศิลาราม 22/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหิน ม.7 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
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04461204002 หนองสวง(หนองสรวง) 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสรวง ม.4 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี
04461202001 หนองสามขา 21/11/25322479วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสามขา ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
04460602002 หนองแสง 1/1/25242440วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง
04460202008 หนองหญ้าปล้อง 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน
04460202002 หนองหญ้าปล้อง 9/8/255328/1/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน
04461104002 หนองหลวงโคกกลาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท
04461805009 หนองหวาย 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04461208002 หนองหอไตร 21/6/25342484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี
04461603008 หนองห้าง 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู
04461209001 หนองหิน 2/7/25512482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี
04461206008 หนองใหญ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี
04460311003 หนองอีกุ้ม 24/2/25582482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย
04461404001 หนองอีบุตร 1/1/24982462วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีบุตร ม.14 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง
04461501002 ห้วยยาง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย
04461203004 ห้วยยางดง 2/5/25452481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยางดง ม.3 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี
04460119004 ห้วยสีทน 20/12/254212/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสีทน ม.6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460908001 ห้วยเสือเต้น 2/6/25322468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์
04460503004 หอคำ 1/1/24652380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04460101004 หอไตรปิฎการาม 1/1/25132392วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
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04460503002 หอไตรเหล่าใหญ่ 20/12/25422366วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04461603006 หัวนาคำ 2484วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.4 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอฆ้องชัย
04461801006 หัวบึง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04460117001 หาฤทธาราม 1/1/23632346วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461604007 หินลาด 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
04460101001 เหนือ 1/1/24602336วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460807003 เหนือคำมันปลา 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก
04461305002 เหนือหมูม่น 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04461801002 เหล่าแดง 1/1/24322369วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04460109004 เหล่าสูง 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461801005 เหล่าใหญ่ 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04460503003 เหล่าใหญ่เหนือ 2368วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์
04461101014 ใหม่โนนสำราญ 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.6 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท
04461002005 ใหม่แสงอุทัยสามัคคี 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายใหมชัยมงคล ม.14 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง
04460203002 อนงค์สงเปลือย 2440วัดราษฎร์มหานิกายสงเปลือย ม.2 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน
04461805007 อนงคาราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย
04461702001 อนงคาศรี 23/6/25532460วัดราษฎร์มหานิกายหนองพอก ม.2 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน
04461704006 อนุเขตตาราม 22/8/25572460วัดราษฎร์มหานิกายตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน
04460105006 อนุมัจฉาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
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04460302006 อนุสาวรีย์โพธิ์ชัย 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย
04460117005 อนุหาฤทธาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460106008 อโนมานที 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังเกาะเหล็ก ม.2 ตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460301016 อโนมานที 2484วัดราษฎร์มหานิกายปากน้ำ ม.12 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย
04460803005 อภิสิทธิ์หนองแวงม่วง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
04461403014 อรัญญาวาส 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.8 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง
04460202009 อรัญญิกาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพนสูง ม.17 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน
04460510005 อรัญญิกาเสนานิคม 9/8/25532467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
04460701006 อร่ามมงคล 16/8/25372532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
04460802011 อรุณมีชัยวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกป่ากุง ม.10 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก
04460905002 อรุณรังษีวราราม 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตแก้งนคร ม.7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์
04461604004 อรุณรัตนสีสุก 18/4/25552463วัดราษฎร์มหานิกายสีสุก ม.3 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย
04461006005 อรุณราษฎร์บำรุง 4/7/25292482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง
04461202002 อรุณเรืองศรี 1/1/25312482วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกใหญ่ ม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี
04460105010 อรุณสว่างวนาราม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.8 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461502002 อโศกธรรมมาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงน้อย ม.9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย
04460202001 อโศการาม 1/1/25152473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน
04460304004 อัมพปาลิการาม 17/1/25342376วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย
04460105003 อัมพวัน 2469วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.7 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
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04461205009 อัมพวัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.5 ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี
04460107004 อัมพวันแกน้อย 20/12/25422462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460510003 อัมพวันบ้านชาด 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์
04460501004 อัมพวันบ้านดอน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์
04461402003 อัมพวันบ้านผึ้ง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง
04460121002 อัมพวันม่วงน้อย 12/6/25402473วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองม่วง ม.7 ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460713003 อัมพวันหนองม่วง 31/12/25292469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด
04460805004 อินเขียนหนองโน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก
04460601005 อินทรนิมิตร 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
04460111003 อินทรประทานพร 25/2/25572481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04461305004 อินทรวิหาร 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ
04461604009 อินทราราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู
04460710004 อุดมคงคาท่าเรือ 30/12/25292481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด
04461605011 อุดมคงคานิมิต 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนนาคำ ม.5 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู
04460120001 อุดมประชาราษฎร์ 1/1/24722448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
04460806001 อุดมผลพิมูล 16/10/25282394วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก
04460714003 อุดมผลหนองไผ่ 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด
04461203007 อุดมพร 26/8/255931/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองกบ ม.11 ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี
04460703014 อุดมสมบูรณ์ 24/2/25262480วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนขี้เหล็ก ม.12 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด
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04460803001 อุทัยกุดโดน 1/1/25142461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก
04461001007 อุทัยทิพพาวาส 25/12/253923/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายคำม่วงใต้ ม.9 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง
04461007006 อุทัยธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโจด ม.4 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง
04461801004 อุทัยโนนขวา 1/1/25162457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย
04460512001 อุปถัมภ์โพธารามกุดค้าว 11/2/25522461วัดราษฎร์มหานิกายกุดค้าว ม.3 ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์
04460402001 อุมังคละนาเรียง 17/7/25302370วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ

รวมทั้งสิ้น วัด877



รายงานทะเบียนวัด
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03620103001 กระโจมทอง 2431วัดราษฎร์มหานิกายปากอ่างใน ม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621004005 กระบวยทอง 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายกระบวยทอง ม.1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี
03620111008 กรุแก้ว 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองจอก ม.8 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621004006 ก้องประชาราษฎร์ 25/3/255411/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายมาบไผ่ ม.4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี
03621204001 กัลปพฤกษ์ 16/4/25412405วัดราษฎร์มหานิกายลานดอกไม้ ม.1 ตำบลลานดอกไม้

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620111003 กาทิ้งสามัคคีธรรม 25/6/2518วัดราษฎร์มหานิกายเกาะสง่า ม.1 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620705004 ก้าวเจริญพร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายก้าวเจริญพร ม.8 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ
03620101005 กำแพงเพชร 24/10/252131/3/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620407006 กำแพงสวรรค์ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองกระดาน ม.1 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620119008 กิ่งทองวนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายลำมะโกรก ม.6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620509008 กุญชรศรัทธาธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายช้างคับ ม.13 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620601002 กุฏิการาม 1/1/24822476วัดราษฎร์มหานิกายพรานกระต่าย ม.10 ตำบลพรานกระต่าย

อำเภอพรานกระต่าย
03620605002 เกตุวารี 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำใส ม.3 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย
03620702001 เกศกาสร 8/8/255611/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายเกศกาสร ม.2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ
03621003003 เกษประชาสรรค์ 7/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.1 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี
03620411006 เกาะแก้ว 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเกาะแก้ว ม.6 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
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03620115009 เกาะแก้วทรายทอง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.6 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620413002 เกาะตาล 17/6/24992484วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตาล ม.2 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03621101011 เกาะตำแย 27/2/25472461วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตำแย ม.5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620107002 เกาะน้ำโจน 15/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายเกาะน้ำโจน ม.4 ตำบลลานดอกไม้

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620403004 เกาะฝ้าย 17/1/255121/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายเกาะฝ้าย ม.4 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03621102001 เกาะรากเสียด 20/3/2480วัดราษฎร์มหานิกายเกาะรากเสียดใน ม.7 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
03621102003 เกาะรากเสียดนอก 27/1/254820/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายเกาะรากเสียด ม.2 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
03620704002 เกาะสีเสียด 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายเกาะสีเสียด ม.3 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ
03620501006 เกาะหมู 24/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายเกาะหมู ม.6 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03620201005 แก้วชัยมงคล 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายแก้วชัยมงคล ม.8 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม
03620302007 แก้วมณีเจริญธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่ากระบาก ม.6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
03620801002 แก้วศรีวิไล 1/1/25112475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งทราย ม.10 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620701002 แก้วสุริย์ฉาย 1/1/24202400วัดราษฎร์มหานิกายลานกระบือ ม.1 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
03620205004 แก้วสุวรรณ 8/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายแก้วสุวรรณ ม.3 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม
03620404002 แก้วโสภณ 4/6/254310/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายวังพลับ ม.4 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03621101009 โกสัมพี 4/12/25585/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายโกสัมพี ม.5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620409003 ขนุนงาม 11/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายขนุนงาม ม.4 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620516005 ขนุนพันไร่ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสัมฤทธิ์ ม.6 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง



3หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด กำแพงเพชร

03620601003 เขาแก้ว 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองราง ม.5 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย
03620104006 เขาแก้วสวรรค์ 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายมอเจริญ ม.13 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620114014 เขาแก้วสามัคคีธรรม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาแก้ว ม.11 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620606002 เขาคีริส 12/11/255312/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายเขาคีริส ม.1 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย
03621101020 เขาชัยโพธิ์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาตาโพธิ์ ม.8 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620901004 เขาชุมแสง 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขาชุมแสง ม.15 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620117003 เขาน้ำเพชรวนาราม 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำเพชร ม.6 ตำบลคลองแม่ลาย

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620902001 เขาน้ำอุ่น 2482วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำอุ่น ม.4 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620411012 เขาประตูชัย 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เขาชนกัน ม.22 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620110002 เขาพระ 24/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางทวน ม.3 ตำบลหนองปลิง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620404007 เขาพิมพาราม 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายเขาหนองตะเคียน ม.5 ตำบลป่าพุทรา

อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620303016 เขาพุทธประทีป 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตปากคลองลาน ม.4 ตำบลคลองลานพัฒนา

อำเภอคลองลาน
03620103014 เขารัตนโชติ 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตปากอ่าง ม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621101005 เขาวังเจ้า 24/10/252128/2/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตวังเจ้า ม.5 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620104005 เขาวังเยี่ยม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขาวังเยี่ยม ม.9 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620411004 เขาสว่างธรรม 14/8/255128/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายมอสมบูรณ์ ม.11 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
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03620601001 เขาสว่างอารมณ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย
03620113002 โขมงหัก 9/9/255924/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายโขมงหัก ม.13 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620202003 คงคาราม 1/1/25292472วัดราษฎร์มหานิกายวังโขน ม.2 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม
03620505002 คงคาราม 4/1/24792470วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สมบูรณ์ ม.1 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง
03620113001 คณฑีศรีวชิราราม 1/1/25112483วัดราษฎร์มหานิกายโคนเหนือ ม.9 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620504001 คฤหบดีสงฆ์ 1/1/25112450วัดราษฎร์มหานิกายท่าพุทรา ม.3 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
03620901006 คลองขุด 23/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองขุด ม.4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620304008 คลองแขยง 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองแขยง ม.7 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03620206005 คลองเจริญ 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.4 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
03620702004 คลองเจริญ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.7 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ
03620504004 คลองเจริญราษฎร์บำรุง 25/3/25366/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเจริญ ม.4 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
03620802004 คลองต้นไทร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองต้นไทร ม.3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา
03620303015 คลองเตย 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองเตย ม.9 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03621102002 คลองแต้วพัฒนา 19/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายคลองแต้ว ม.4 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
03620501003 คลองน้ำเย็นเหนือ 15/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03620301003 คลองน้ำไหลกลาง 2/11/253027/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620303003 คลองน้ำไหลใต้ 10/5/255928/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620303009 คลองปลาร้าสามัคคีธรรม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองปลาร้า ม.13 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
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03621101018 คลองเป้า 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองเป้า ม.23 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620901007 คลองพร้าว 23/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองพร้าว ม.7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620502001 คลองพัฒนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง
03620608001 คลองพิไกร 1/1/253013/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายคลองพิไกร ม.3 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
03620302003 คลองไพร 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองไพร ม.4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
03621101006 คลองเมือง 21/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายคลองเมืองนอก ม.3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620301014 คลองแม่ลายเหนือ 28/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายคลองแม่ลายเหนือ ม.8 ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620610001 คลองราษฎร์เจริญ 2483วัดราษฎร์มหานิกายคลองห้วยยั้ง ม.1 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย
03620803009 คลองเรือ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองเรือ ม.4 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
03620117006 คลองละแวก 14/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายคลองละแวก ม.1 ตำบลคลองแม่ลาย

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620303001 คลองลาน 12/9/252923/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620106006 คลองลึกสามัคคีธรรม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองลึก ม.ม0 5 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620516006 คลองสมบูรณ์ 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองสมบูรณ์ ม.4 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง
03620411009 คลองสะพานช้าง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองสะพานช้าง ม.24 ตำบลปางมะค่า

อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620118003 คลองสีนวล 22/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายคลองสีนวล ม.6 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620802003 คลองสุขใจ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองสุขใจ ม.4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา
03620118004 คลองสุวรรณ 22/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายคลองสุวรรณ ม.4 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร



6หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด กำแพงเพชร

03620301015 คลองหัวแหวน 28/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายคลองหัวแหวน ม.13 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620304002 คลองใหญ่ 27/1/25482533วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ ม.4 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03620114009 คลองใหญ่ใต้ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ใต้ ม.9 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620301018 คลองใหญ่ใต้ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ใต้ ม.7 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620407011 คลองใหม่พัฒนาสุทธาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหม่พัฒนา ม.15 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620502006 คล้ายภู่ทอง 14/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง
03621003004 คอปล้อง 25/2/255725/2/2525วัดราษฎร์มหานิกายคอปล้อง ม.5 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี
03620301009 คีรีศรีเจริญธรรม 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ใหม่ ม.24 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620101001 คูยาง 15/1/25242397พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620407001 คูหาสวรรค์ 1/1/25012400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620413007 โคกเจริญวนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.8 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620607006 โคกวัด 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังถ้ำ ม.6 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย
03620410002 โค้งไผ่ 30/12/25241/10/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620501002 โค้งวิไล 1/1/251423/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03620602001 โคศิรการาม 1/1/25062460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย
03620203001 งิ้วสองนาง 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม
03620902010 จอมทองสามัคคีธรรม 13/7/255919/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายจอมทองพัฒนา ม.10 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620507001 จันทาราม 28/4/25232225วัดราษฎร์มหานิกายวังแขม ม.1 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
03620707002 จันทิมา 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายจันทิมา ม.3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ
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03620608003 จำปากายงค์ 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายวังจำปาทอง ม.10 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
03620203002 จิกคันซ้อน 17/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม
03620204005 จิกลาด 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายจิกลาด ม.7 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม
03620301019 เจริญสุข 26/8/255924/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายมอมะปรางทอง ม.5 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620409006 ช่องลม 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620702003 ช่องลม 30/3/255825/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายช่องลม ม.1 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ
03621002005 ชัยเคือง 1/1/25112471วัดราษฎร์มหานิกายขายเคือง ม.3 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
03620114007 ชัยพฤกษ์ 29/2/255525/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายชัยพฤกษ์ ม.3 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620104002 ชัยภูมิ 18/5/252516/10/2523วัดราษฎร์มหานิกายหนองปิ้งไก่ ม.2 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621004001 ชัยมงคล 2424วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เอน ม.4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี
03620803003 ชุมนาก 3/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายชุมนาก ม.3 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
03620303007 โชคชัยพัฒนา 7/5/25571/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายโชคชัยพัฒนา ม.11 ตำบลคลองลานพัฒนา

อำเภอคลองลาน
03620705002 ดงกระทิง 7/2/253227/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายดงกระทิง ม.4 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ
03620802002 ดงเจริญ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายดงเจริญ ม.7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา
03621101012 ดงซ่อมสามัคคี 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายดงซ่อม ม.9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620516002 ดงตาจันทร์ 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงตาจันทร์ ม.8 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง
03620119003 ดงสระแก้ว 20/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620705001 ดงอีบุก 2526วัดราษฎร์มหานิกายประชาสุขสันต์ ม.3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลาน
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กระบือ
03620408006 ดอนโค้ง 27/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายดอนโค้ง ม.5 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620408001 ดอนแตง 1/1/24902463วัดราษฎร์มหานิกายดอนแตง ม.4 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620406003 ดอนปอแดง 1/1/24982461วัดราษฎร์มหานิกายดอนปอแดง ม.3 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620101006 ดอนไพรวัลย์ 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเกาะแขก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620410009 ดอนสมบูรณ์ 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนสมบูรณ์ ม.13 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620408005 ดอนเหียง 30/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายดอนเหียง ม.5 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620302002 ดอยแก้ว 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายโป่งน้ำร้อน ม.2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
03620103008 ดาดทองเจริญ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายดาดทองเจริญ ม.12 ตำบลอ่างทอง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620103018 ดาดเหนือ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายดาดเหนือ ม.20 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620410006 ด่านกรวด 21/11/253214/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายด่านกรวด ม.7 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620413003 ด่านใหญ่ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังหามแห ม.10 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620408002 ดำรงธรรม 2/11/25306/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายดงดำ ม.2 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620104019 เด่นแก้วพัฒนา 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเด่นแก้วพัฒนา ม.18 ตำบลนาบ่อคำ

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620706003 เด่นพระวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายเด่นพระ ม.1 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ
03620501008 เด่นสะเดา 8/8/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตเด่นสะเดา ม.10 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03620113012 ตลุกงาม 11/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายตลุกงาม ม.6 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
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03620115010 ตะเคียนทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายท่าขุนราม ม.2 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620506004 ตะล่อมสุวรรณาราม 29/11/254014/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.2 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
03620903004 ตากฟ้า 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายตากฟ้า ม.5 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
03620114003 เตาขนมจีน 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายเตาขนมจีน ม.16 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620102003 ไตรตรึงษาราม 21/2/252317/4/2516วัดราษฎร์มหานิกายปากดง ม.8 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620609001 ไตรภูมิ 1/1/23902387วัดราษฎร์มหานิกายวังรอ ม.12 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย
03620501004 ถนนงาม 24/2/25262/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายถนนงาม ม.1 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03620803004 ถนนน้อย 21/6/25563/9/2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถนนน้อย ม.5 ตำบลถาวรวัฒนา

อำเภอทรายทองวัฒนา
03620803002 ถาวรวัฒนา (เหนือ) 15/1/252426/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายคลองปลาร้า ม.9 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
03620803001 ถาวรวัฒนา(ใต้) 21/11/25324/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายถาวรวัฒนา ม.1 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
03620601004 ถ้ำเขาตะล่อม 7/11/252214/12/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาสว่าง ม.9 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย
03620412003 ทรัพย์เจริญ 6/11/253923/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญ ม.2 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620803010 ทรัพย์เจริญ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญ ม.6 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
03620102006 ทรัพย์นิมิตร 23/1/254230/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620509006 ทรัพย์มะนาว 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์มะนาว ม.10 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620703002 ทรายทองวนาราม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.9 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ
03620801008 ทรายทองวัฒนา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งทรายออก ม.11 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620606003 ทรายทองศรัทธาราม 12/11/255318/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองทอง ม.10 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย
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03620303010 ทะเลพัฒนา 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายทะเลพัฒนา ม.10 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620303005 ท่าข้ามสามัคคี 10/5/255914/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายท่าข้ามสามัคคี ม.5 ตำบลคลองลานพัฒนา

อำเภอคลองลาน
03620901001 ท่าขึ้น 2480วัดราษฎร์มหานิกายท่าขึ้น ม.3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620513003 ท่าคร้อ 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายท่าคร้อ ม.4 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง
03621101002 ท่าคูณสามัคคีธรรม 2460วัดราษฎร์มหานิกายท่าคูณ ม.1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620301004 ท่าช้าง 10/2/253511/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.4 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620113005 ท่าตะคร้อเขาทอง 8/9/255427/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621101016 ท่าพุทรา 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่าพุทรา ม.9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620104020 ท่าระแนะ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายท่าระแนะ ม.8 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620204001 ทีฆายุการาม 27/8/25272520วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยื้อ ม.3 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม
03620609002 ทุ่ง 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายบ่อมะเฟือง ม.1 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

03620103006 ทุ่งตาพุก 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620801004 ทุ่งทอง 23/1/25423/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งทอง ม.6 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620602002 ทุ่งน้ำตก 13/7/25525/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้ำตก ม.3 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย
03620119004 ทุ่งแปะธรรมาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ไพรวัลย์ ม.7 ตำบลสระแก้ว

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620205008 ทุ่งพัฒนา 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งพัฒนา ม.12 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม
03620112009 ทุ่งโพธิ์ทะเล 29/2/255520/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโพธิ์ทะเล ม.1 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล
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อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620205001 ทุ่งมหาศาล 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม
03620204003 ทุ่งรวงทอง 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรวงทอง ม.4 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม
03620103017 ทุ่งรวงทอง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรวงทอง ม.14 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620105005 ทุ่งเศรษฐี 8/8/255612/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเศรษฐีเหนือ ม.4 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621003001 ทุ่งสนุ่นรัตนาราม 1/1/251223/4/2511วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสนุ่น ม.4 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี
03621001007 ทุ่งสร้างวนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งซ่าน ม.5 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี
03620105004 ทุ่งสวน 6/2/25562483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620105006 ทุ่งสามัคคี 21/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620301010 ทุ่งหญ้าคา 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหญ้าคา ม.12 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620507002 ทุ่งหันตรา 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหันตรา ม.10 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
03620106003 เทพทรงธรรม 24/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620111004 เทพนคร 6/2/255630/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายเทพนคร ม.15 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620201001 เทพนิมิตมงคล 17/9/251917/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม
03620301017 เทพนิมิตมงคล 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองพลู ม.9 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620411017 เทพเนรมิตร 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำพัฒนา ม.10 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03621101015 เทพมุนีโสภณ 7/5/25575/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแคน ม.2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620601005 เทพสโมสร 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำใส ม.6 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย
03620301012 เทพหัสดินทร์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองพลูไร่อุดม ม.18 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลอง
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ลาน
03620704003 เทวาพิทักษ์ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายฟากทุ่ง ม.1 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ
03620201002 ไทรงาม 31/3/25498/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม
03620201003 ไทรงามใต้ 27/1/25483/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายไทรงามใต้ ม.7 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม
03620303014 ไทรทอง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าสน ม.17 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620113009 ไทรย้อย 16/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายไทรย้อย ม.17 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620106005 ไทรย้อย 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายไทรย้อย ม.7 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620901008 ไทรย้อยพัฒนา 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายไทรย้อยพัฒนา ม.10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620505004 ธรรมธาราม 14/1/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง
03620304007 ธรรมประทีป 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายมอมะค่า ม.10 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03620207003 ธรรมรังษี 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายตอรัง ม.5 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
03620411005 ธรรมวารี 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำแดง ม.9 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620111014 ธรรมโสภณวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ฤทธิ์เจริญ ม.7 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620304006 ธรรมโสฬส 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสักงาม ม.1 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03621101019 นพรัตน์วนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายไร่ลำปาง ม.6 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620405002 น้อยวรลักษณ์ 1/1/25012376วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620101004 นาควัชรโสภณ 1/1/25131/5/2513พระอารามหลวงธรรมยุตม.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620604003 นานอก 30/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย
03620104001 นาบ่อคำ 2426วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
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03620501009 นาร้อยไร่ 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายนาร้อยไร่ ม.5 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03620409002 นาเหนือ 21/12/253524/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620901010 นาใหม่วนาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาใหม่ ม.13 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620115008 น้ำโท้ง 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโท้ง ม.8 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620506003 นิคมธรรมาราม 2519วัดราษฎร์มหานิกายนิคม ม.7 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
03620106004 นิคมสหกรณ์ 31/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620801003 นิมิตธัญญาราม 24/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งทรายน้อย ม.6 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03621103003 เนินกรวด 19/11/253617/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายเนินกรวด ม.7 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร
03620203004 เนินกรอย 21/2/253914/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายเนินกรอย ม.2 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม
03620407007 เนินยางงาม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเนินยางงาม ม.10 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620802001 เนินสง่า 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเนินสง่า ม.8 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา
03620104022 เนินสว่าง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่าง ม.21 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620304009 เนินสะอาด 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำขุ่น ม.5 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03620201004 เนินสำราญ 12/1/254923/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายเนินสำราญ ม.2 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม
03620409009 เนินสำราญ 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายเนินสำราญ ม.7 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620102007 โนนโก 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620802006 โนนจั่นโสภาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนจั่น ม.1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา
03620508004 โนนดุม 31/10/25482470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง
03620413001 โนนตารอด 29/5/25502475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี
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03620508005 โนนทัน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง
03621101013 โนนสมบูรณ์ 30/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.12 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620802005 โนนสวรรค์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา
03620203006 โนนใหญ่วัฒนาราม 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.6 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม
03620407003 บ่อกระบาก 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายบ่อกระบาก ม.7 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620206002 บ่อแก้ว 22/11/254830/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
03620113003 บ่อเงิน 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ่อเงิน ม.12 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620113011 บ่อตาโพธิ์ 30/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายบ่อตาโพธิ์ ม.10 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620507004 บ่อทอง 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
03620110003 บ่อสามแสน 29/11/254025/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ่อสามแสน ม.6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620101003 บาง 1/1/24302420วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620602004 บางลาด 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายบางลาด ม.4 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย
03620110006 บ้านเกาะสะบ้า 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเกาะสะบ้า ม.4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620201006 บ้านดงเย็น 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.10 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม
03620207007 บ้านตอรัง 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายตอรัง ม.5 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
03620104003 บ้านปางขนุน 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายปางขนุน ม.6 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620104004 บ้านแม่นารี 17/1/255114/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายแม่นารี ม.5 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620409001 บ้านไร่ 27/12/25452520วัดราษฎร์มหานิกายไร่ดอนแตง ม.6 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620113015 บ้านไร่ 2460วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.3 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
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03620410001 บ้านหลวง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620115002 บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 26/11/253423/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620404006 บึงกอก 21/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620706001 บึงทับแรต 17/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายบึงทับแรต ม.3 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ
03621006001 บึงบ้าน 20/9/254227/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายบึงบ้าน ม.7 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี
03620702005 บึงพระนางทอง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายบึงพระนางทอง ม.8 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ
03621004003 บึงลาด 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายบึงลาด ม.11 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี
03621001001 บึงสามัคคี 6/1/255328/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายบึงสามัคคี ม.7 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี
03620803006 บึงสำราญน้อย 20/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายถาวรวัฒนา ม.8 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
03620803005 บึงสำราญใหญ่ 29/2/25558/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายถาวรวัฒนา ม.7 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา
03620403006 บึงเสือเต้น 14/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620301008 บึงหล่ม 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบึงหล่ม ม.6 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620801010 บุ่งตะคล้อทอง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งตะคล้อ ม.13 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620205005 บุญญารักษ์ 20/9/25426/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้อย ม.4 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม
03620408003 บุญมั่นศรัทธาราม 31/3/25498/4/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620513002 ปทุมทอง 4/7/252913/12/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง
03620407008 ประชาร่วมใจ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายประชาร่วมใจ ม.16 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620506005 ประชาศรัทธาราม 25/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
03620703004 ประดาเจ็ดรัง 12/11/255331/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายปรือกระเทียม ม.13 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ
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03620117004 ประดู่ลาย 24/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายประดู่ลาย ม.3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621102006 ประเสริฐสามัคคี 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.6 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
03620111001 ปราสาท 1/1/25172450วัดราษฎร์มหานิกายโคนใต้ ม.2 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620403001 ปรีชาราษฎร์บำรุง 1/1/24992470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620506008 ปรีชาศรัทธาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายนิคม ม.5 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
03620702002 ปรือพันไถ 25/3/255415/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายปรือพันไถ ม.4 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ
03620404004 ปลูกศรัทธา 21/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620303002 ปากคลองลาน 28/11/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620103004 ปากอ่าง 28/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620103010 ปากอ่างน้อย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายปากอ่าง ม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620302005 ป่าเกาะร้อย 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตแคมป์ ม.2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
03620903003 ปางตาไว 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายปางตาไว ม.4 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
03620411002 ปางมะค่า 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายปางมะค่า ม.5 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620902005 ปางมะนาว 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายปางมะนาว ม.11 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620117008 ปางเรือวนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายปางเรือ ม.7 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620304011 ปางลับแล 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายปางลับแล ม.4 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03620104015 ป่าเจดีย์ทอง 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.14 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620303008 ป่าเจริญธรรม 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายสวนส้ม ม.2 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620117002 ป่าชัยรังสี 8/8/255623/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าไม้แดงใต้ ม.8 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง
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กำแพงเพชร
03620115005 ป่าดอยลับงา 18/6/253620/11/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตสันติสุข ม.7 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620902012 ป่าธรรมธารา 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาน้ำอุ่น ม.4 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620301016 ป่าบึงหล่ม 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตบึงหล่ม ม.6 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620206006 ป่าพานทองใต้ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายพานทอง ม.1 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
03620119009 ป่าพิกุลทอง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายลำมะโกรก ม.6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621102008 ป่าภาวนาราม 8/8/255627/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายไหล่ประดา ม.5 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
03620412006 ป่ามณีธรรมโชติ 6/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาพริกไทย ม.18 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620705008 ป่ารังษีพัฒนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกรด ม.5 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ
03620202001 ป่าเรไลย์ 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม
03621002007 ป่าวังชะโอน 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังชะโอนน้อย ม.มม.6 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
03620901013 ป่าสระหลวง 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตมอแสงทอง ม.17 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620204006 ป่าสักขีสามัคคีธรรม 16/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตสักขี ม.2 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม
03620114011 ป่าสันติสุข 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตฟ้าเกื้อ ม.21 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621002013 ป่าหนองหมี 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมี ม.12 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
03620112006 แปดอ้อม 24/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620303013 แปลงสี่คีรีวงศ์ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายแปลงสี่ ม.8 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620302001 โป่งน้ำร้อน 23/3/25332473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
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03620202004 โปร่งตะคลอง 2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม
03621002006 ไผ่งาม 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายไผ่งาม ม.8 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
03620207002 ไผ่ตาสุ่ม 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ตาสุ่ม ม.9 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
03621002004 พงษ์สัก 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายพงษ์สัก ม.11 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
03620105011 พงษ์ใหญ่สัมฤทธิ์ผล 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายพงษ์ใหญ่ ม.11 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620408004 พรหมนิมิต 30/4/252221/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620505001 พรหมประดิษฐ์ 4/7/25292469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง
03620504006 พรหมพาราม 14/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
03620413006 พรหมรังสี 29/9/255829/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายโรงสูบ ม.1 ตำบลเกาะตาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620105007 พระเจดีย์ทอง 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.10 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620606005 พระนอน 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองสำราญ ม.12 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย
03620105001 พระบรมธาตุ 1/1/24971858พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620403003 พัฒนราษฎร์บำรุง 9/8/25532476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620112001 พัฒนานิคม 1/1/251417/2/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620412007 พัดโบก 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายพัดโบก ม.4 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620206003 พานทอง 6/11/25398/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
03620606006 พานทองศิริมงคล 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังพาน ม.4 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย
03620105008 พิกุล 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายนครชุม ม.3 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
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03620508001 พิกุลทอง 4/7/25292450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง
03620903001 เพชรเจริญ 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเพชรเจริญ ม.3 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
03620707001 เพชรไพรวัลย์ 18/12/255729/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเพชรไพรวัลย์ ม.2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ
03620903002 เพชรมงคล 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเพชรมงคล ม.9 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
03620701001 โพธิ์เตี้ย 8/8/25562396วัดราษฎร์มหานิกายปลักไม้ดำ ม.3 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
03620901003 โพธิ์ทอง 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.8 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620111013 โพธิ์ทองราษฏร์บำรุง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายปล้องทองพัฒนา ม.9 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620112002 โพธิ์ทะเล 9/5/253413/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620609003 โพธิบัลลังก์ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.10 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย
03620801005 โพธิ์ประสิทธิธรรม 8/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกชุมใต้ ม.13 ตำบลทุ่งทราย

อำเภอทรายทองวัฒนา
03620111006 โพธิ์พัฒนา 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์พัฒนา ม.5 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620410008 โพธิ์ศรี 22/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620111007 โพธิ์ใหม่กฤษฎี 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ใหม่กฤษฎี (โคนใต้) ม.13 ตำบลคณฑี

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620301002 ไพรสณฑ์รัตนาราม 7/11/252224/12/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620902006 ไพรสวรรค์ 29/2/255524/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายไพรสวรรค์ ม.1 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง
03620704001 ฟากทุ่ง 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายฟากทุ่ง ม.1 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ
03620111002 มงคลศรัทธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
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03620203007 มณีทรงธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายลานกระดี่ ม.5 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม
03620205002 มหาชัยวนาราม 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายมหาชัย ม.1 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม
03620112003 มหาโพธิมงคล 6/9/252210/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620902002 มอเจริญ 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายมอเจริญ ม.2 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620104014 มอเจริญ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายมอเจริญ ม.13 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620304010 มอมะนาว 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายมอมะนาว ม.6 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03620303017 มอมะรื่น 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายมอมะรื่น ม.15 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620301001 มอเศรษฐี 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายมอเศรษฐี ม.10 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620114002 มอสมบัติ 29/9/25588/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620301006 มอสังเวียน 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620102005 มอสำเภาพัฒนาราม 31/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620103009 มอสำราญ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายมอสำราญ ม.15 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620303006 มอสำราญ 27/1/254824/2/2535วัดราษฎร์มหานิกายมอสำราญ ม.7 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620114001 มอสูง 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620901014 มอแสงทอง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายมอแสงทอง ม.17 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620509009 มอหินเพิง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายมอหินเพิง ม.14 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620407012 มอเหลือง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายมอเหลือง ม.5 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620113010 มะกอกหวาน 12/2/254527/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
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03621101003 มะเดื่อชุมพร 2461วัดราษฎร์มหานิกายมะเดื่อชุมพร ม.4 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620406004 มะม่วงงาม 16/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายมะม่วงงาม ม.7 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620501005 มาบคล้า 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายมาบคล้า ม.9 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03620403005 มาบมะโมง 12/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620113006 มิตรศรัทธาธรรม 4/6/254326/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.16 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620509002 มุจลินท์ 1/1/24902465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620505003 แม่ลาดใหญ่ 1/1/25012484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง
03620301005 แม่สอด 17/1/255129/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620117005 ยางเรียง 2521วัดราษฎร์มหานิกายยางเรียงใต้ ม.8 ตำบลคลองแม่ลาย

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620117007 ยางเลียง 15/1/25244/12/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตยางเลียงเหนือ ม.8 ตำบลคลองแม่ลาย

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620603003 เย็นบูรณะราษฎร์เจริญ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
03620114012 ร่มโพธิญาณ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงดำ ม.10 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620801006 ร่มเย็น 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายร่มเย็น ม.16 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620301013 รวงผึ้งพัฒนา 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายรวงผึ้งพัฒนา ม.17 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620411014 รวมใจภักดิ์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายรวมใจภักดิ์ ม.23 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620510004 ระหาร 15/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620504003 รักษ์สามัคคีธรรม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
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03620607001 รัตนปทุม 24/10/25212485วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย
03620110001 ราชพฤกษ์ศรัทธาราม 1/1/24442403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620606004 ราษฎร์ขยันสามัคคี 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์ขยัน ม.5 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย
03620106001 ราษฎร์เจริญพร 1/1/25142456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620509007 ราษฎร์นิยม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์นิยม ม.10 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620605001 ราษฎร์บูรณะ 4/7/25292484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย
03620118001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1/1/24842385วัดราษฎร์มหานิกายธำมรงค์ ม.3 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620206001 ราษฎร์ศรัทธาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
03620902009 เริงกะพงคงคาราม 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เริงกะพง ม.13 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620607002 ไร่ดง 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายไร่ดง ม.2 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย
03620206007 ไร่นาขวัญ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายไร่นาขวัญ ม.6 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
03620607007 ไร่ปรือวนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายไร่ปรือ ม.4 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย
03621101014 ไร่ลำปาง 8/4/254618/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายไร่ลำปาง ม.6 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620119001 ไร่หลักขวัญ 21/6/255623/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายไร่หลักขวัญ ม.2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620506002 ฤกษ์หร่ายสามัคคี 1/1/251317/2/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
03620606001 ลัฏฐิวันวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย
03620604004 ลานกระทิง 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายลานกระทิง ม.4 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย
03620610002 ลานช้างท่าว 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายลานช้างท่าว ม.6 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย
03620107001 ลานดอกไม้ 24/10/252124/12/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตแหลมยาว ม.16 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
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03620705003 ลานตาบัว 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายลานตาบัว ม.2 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ
03620604002 ลานทอง 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย
03620107008 ลานหินวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายลานหิน ม.5 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620303012 เลิงกะพงษ์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายเลิงกะพงษ์ ม.6 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620504005 วชิราราม 27/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
03621101004 วังเจ้า 12/2/25452483วัดราษฎร์มหานิกายวังเจ้า ม.6 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03621004002 วังเจ้า 6/11/255031/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายวังเจ้า ม.5 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี
03620608002 วังเฉลียง 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังเฉลียง ม.7 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย
03621102005 วังชมภู 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายวังชมภู ม.1 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
03620103007 วังตะเคียน 2/9/255320/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังตะเคียน ม.5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620103013 วังตะเคียนทอง 24/12/255524/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังตะเคียนเหนือ ม.18 ตำบลอ่างทอง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620114004 วังทอง 27/1/25482/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620113014 วังทองหลาง 7/5/255720/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังทองหลาง ม.14 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620411011 วังน้อยวนาราม 26/8/255929/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาอ้าว ม.7 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620801001 วังน้ำแดง 15/1/252416/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำแดง ม.2 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620411019 วังน้ำพัฒนา 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำพัฒนา ม.10 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620409005 วังน้ำวน 29/5/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620506001 วังน้ำสามัคคี 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง
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03620113004 วังโบสถ์ 13/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620102008 วังประดา 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620411008 วังปลาอ้าว 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เขาชนกัน ม.22 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03621002008 วังผึ้ง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายวังผึ้ง ม.9 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
03620102001 วังพระธาตุ 21/6/25561826วัดราษฎร์มหานิกายวังพระธาตุ ม.17 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620112004 วังเพชร 11/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายวังเพชร ม.11 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620603004 วังไม้แดง 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายวังไม้แดง ม.5 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
03620105003 วังยาง 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620702006 วังยางวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.5 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ
03620107006 วังไร่มณีราษฏร์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังไร่ ม.4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620412002 วังล้อม 12/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620507005 วังหันน้ำดึง 29/10/255224/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
03620412009 วังหัวแหวน 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังหัวแหวน ม.6 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620412001 วังหามแห 16/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620112005 วังอ้อ 5/3/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตวังอ้อ ม.9 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620410005 วารีวัฒนาราม 7/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620411003 ศรีเกษตรพัฒนา 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายศรีเกษตรพัฒนา ม.16 ตำบลปางมะค่า

อำเภอขาณุวรลักษบุรี
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03620104017 ศรีไกรลาศ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายศรีไกรลาศ ม.7 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621001005 ศรีทองพัฒนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายมาบมะตื่น ม.6 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี
03620203005 ศรีบุญส่ง 23/6/255330/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม
03620102002 ศรีปุณณาวาส 1/1/24842482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621003002 ศรีพรหม 17/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายโนนกลาง ม.7 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี
03620603006 ศรีพัชราราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายมะคอกเตี้ย ม.8 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
03620119006 ศรีโพธิ์สวัสดิ์ 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์สวัสดิ์ ม.4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620602005 ศรีไพรวัลย์วนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองขมิ้น ม.7 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย
03620411001 ศรีไพศาล 20/5/252721/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620501001 ศรีภิรมย์ 21/2/25382451วัดราษฎร์มหานิกายคลองขลุง ม.2 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03620411015 ศรีมงคล 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายศรีมงคล ม.15 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620119007 ศรีมณีไพร 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายลำมะโกรก ม.6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620110005 ศรีโยธิน 16/10/254918/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายศรีโยธิน ม.7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620205003 ศรีวิไล 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายป่าถั่ว ม.3 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม
03620304001 ศรีสมบูรณ์ 1/11/253422/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายมอสมบูรณ์ ม.5 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03620411018 ศรีสมบูรณ์ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายศรีสมบูรณ์ ม.19 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620114013 ศรีสวัสดิ์ 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายศรีสวัสดิ์ ม.15 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620504002 ศรีสังฆธาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง
03620301007 ศรีสัจธรรม 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองปิ่นโต ม.11 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
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03620102004 ศรีสุทธาวาส 2/11/253025/6/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621101001 ศรีหัตถยาราม 2411วัดราษฎร์มหานิกายคลองเมืองใน ม.3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620507003 ศาลเจ้าแม่ 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง
03620104016 ศาลาโป่งแดง 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายศาลาโป่งแดง ม.19 ตำบลนาบ่อคำ

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621102007 สดุดีวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายมอเสือดุ ม.3 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
03620603005 สมอโคน 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสมอโคน ม.1 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
03620104018 สร้อยสุวรรณ 26/8/255810/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสร้อยสุวรรณ ม.22 ตำบลนาบ่อคำ

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620118005 สระแก้ว 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.5 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620112008 สระเตย 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายสระเตย ม.3 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620113007 สระสิงห์โต 12/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620406005 สลกบาตร 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620704004 สวนทศพลญาณ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะเดือย ม.7 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ
03620105002 สว่างอารมณ์ 1/1/22302225วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620405001 สว่างอารมณ์ 1/1/24992275วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620202002 สว่างอารมณ์ 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม
03620603001 สว่างอารมณ์ 2332วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
03620703001 สว่างอารมณ์ 12/11/25532410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ
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03620106002 สหราษฎร์รังสรรค์ 28/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620411007 ส่องตาแล 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายส่องตาแล ม.2 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620407005 ส่องตาแล 12/1/254928/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายส่องตาแล ม.12 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620204004 สักขีย์วนาราม 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสักขี ม.2 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม
03620304004 สักงาม 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายสักงาม ม.1 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03621101022 สังฆานุภาพ 18/4/255522/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งธารทอง ม.16 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620104013 สันติธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายแม่นารี ม.3 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620404003 สันติยาราม 1/1/251717/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620502003 สันติวนาราม 1/1/251731/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง
03620407002 สันติวัน 12/1/252221/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620115003 สันติสุข 15/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.7 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620409007 สันเนินดินแดง 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03621004004 สามขา 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายสามขา ม.8 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี
03620801009 สามจบสามัคคี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสามจบ ม.4 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620513001 สามแยก 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง
03620509010 สามเรือนวนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสามเรือน ม.3 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620502002 สามัคคีธรรม 3/2/25462515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง
03620701008 สามัคคีธรรม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนิคมห้า ม.5 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
03620411020 สามัคคีธรรม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายสามัคคีธรรม ม.13 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
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03620406001 สิงคาราม 1/1/25062400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620410003 สิทธิวราราม 30/12/25248/4/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620901005 สุขเกษม 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายปากเหมือง ม.12 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620301011 สุขสำราญ 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายหล่มชัย ม.23 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน
03620107009 สุวรรณคีรี 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายลานดอกไม้ ม.2 ตำบลลานดอกไม้

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620604001 สุวรรณาราม 4/6/25432435วัดราษฎร์มหานิกายวังควง ม.2 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย
03620101002 เสด็จ 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620118006 เสมางาม 2461วัดราษฎร์มหานิกายเกาะพริกแจว ม.2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620104021 แสงเจริญ 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายท่าเสากระโดง ม.15 ตำบลนาบ่อคำ

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621002002 แสงสุริยาราม 1/1/25132511วัดราษฎร์มหานิกายวังชะโอน ม.10 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
03620103002 แสงอรุณ 9/9/25594/9/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620405004 แสนสุข 11/11/25207/11/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620406002 หงษ์ทอง 1/1/25062420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620111005 หงษ์ทองเจริญ 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620705006 หนองกรด 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองกรด ม.5 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ
03620404005 หนองกระทุ่ม 21/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620409010 หนองกระทุ่ม 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.4 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
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03620409008 หนองกระทุ่ม 21/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620107007 หนองกวักมือ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวักมือ ม.9 ตำบลลานดอกไม้

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620104007 หนองกอง 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองกอง ม.4 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620104008 หนองกองเหนือ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองกองเหนือ ม.10 ตำบลนาบ่อคำ

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620701004 หนองข่อย 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองข่อย ม.7 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
03620103011 หนองขาม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.11 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620508003 หนองขาม 22/10/25432465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง
03620605003 หนองแขมวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.8 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย
03621001008 หนองคล้ารัตนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พงษ์ทอง ม.11 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี
03620410007 หนองงูเห่า 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620502004 หนองจอกพัฒนาราม 1/1/251831/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง
03620707003 หนองจิก 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ
03620412008 หนองชะแอน 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังสามแห ม.2 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620412004 หนองช้างงาม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองช้างงาม ม.8 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620207005 หนองชุมแสง 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมแสง ม.6 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
03620409011 หนองชุมแสงธรรม 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมแสง ม.9 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620703005 หนองเดื่อ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองเดื่อ ม.14 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ
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03621101010 หนองแดน 13/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดน ม.1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620206004 หนองโดนราษฎร์บำรุง 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.3 ตำบลพานทอง อำเภอไทรงาม
03620701003 หนองตาสังข์ 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาสังข์ ม.2 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
03620113008 หนองเต่า 29/6/255916/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620501007 หนองเต่าทอง 29/6/255913/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง
03621101008 หนองเตาอิฐ 8/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตาอิฐ ม.11 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620509004 หนองทองหล่อ 30/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายหนองทองหล่อ ม.4 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620706004 หนองท่าไม้ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองท่าไม้ ม.2 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ
03621002003 หนองไทร 30/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายวังชะโอนน้อย ม.12 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี
03620503003 หนองนกชุม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620304003 หนองน้ำขุ่น 28/12/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองน้ำขุ่น ม.5 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03621101021 หนองบง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบง ม.21 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
03620407009 หนองบอนราษฎร์บำรุง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.13 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620115004 หนองบัว 27/4/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัว ม.7 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620112017 หนองบัวทอง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวทอง ม.14 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620516001 หนองปรือ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง
03620304005 หนองปรือ 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.9 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน
03620110004 หนองปลิง 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
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03620409004 หนองปลิง 11/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620703003 หนองปากดง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองปากดง ม.1 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ
03620207004 หนองปืนแตก 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองปืนแตก ม.3 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
03620516004 หนองผักหนาม 22/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักหนาม ม.3 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง
03620119005 หนองแผ่นดิน 22/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองแผ่นดินทอง ม.10 ตำบลสระแก้ว

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620901002 หนองไผ่ 4/7/25297/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620111009 หนองไผ่วนาราม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.4 ตำบลคณฑี อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620801007 หนองไผ่เหนือ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่เหนือ ม.8 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา
03620413004 หนองม่วงพัฒนา 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วงพัฒนา ม.12 ตำบลเกาะตาล

อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620509003 หนองเม่น 31/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620207001 หนองแม่แตง 29/10/255231/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองแม่แตง ม.1 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
03620410004 หนองโมกข์พัฒนาราม 1/1/25172514วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620204002 หนองไม้กอง 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้กอง ม.1 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม
03620201010 หนองไม้แดง 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้แดง ม.6 ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม
03620207006 หนองลวกหิรัญญาราม 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.8 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม
03620706002 หนองละมั่งทอง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองละมั่งทอง ม.5 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ
03621101007 หนองวัวดำ 14/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายหนองวัวดำ ม.7 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร
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03620412005 หนองแสง 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายปางมะค่า ม.8 ตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620114010 หนองหญ้ามุ้ง 23/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้ามุ้ง ม.5 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620510003 หนองหล่ม 14/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620102009 หนองหลวง 25/3/255421/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.3 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620902011 หนองหิน 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.6 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620405003 หนองเหมือด 1/1/24902466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620103005 หนองใหญ่ 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620114005 หนองใหญ่ปางช่างยม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายปางช่างยม ม.14 ตำบลวังทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620114006 หนองใหญ่ศรีโสภณ 29/5/255025/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ศรีโสภณ ม.8 ตำบลวังทอง

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620205007 หนองเอื้อมสามัคคี 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองเอื้อม ม.6 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม
03620705007 หร่ายการ้อง 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหร่ายการ้อง ม.1 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ
03620409012 ห้วยแก้วสามัคคีธรรม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแก้วสามัคคี ม.2 ตำบลวังชะพลู อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620119002 ห้วยปักษ์ 8/8/255631/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.8 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620205006 ห้วยใหญ่ยางงาม 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยใหญ่ยางงาม ม.5 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม
03620509011 หัวชะโลกธรรมาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแก้ว ม.15 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620516003 หัวทุ่งน้อย 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่งน้อย ม.2 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง
03620115006 หัวฝายเหนือ 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝายเหนือ ม.9 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620202005 หัวยาง 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม
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03620403002 หัวเสลาโพธาราม 1/1/25112472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620901009 หินชะโงก 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหินชะโงก ม.5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง
03620902004 หินดาต 31/10/254824/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหินดาต ม.1 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620513004 ใหม่โกรกน้ำซึม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโกรกน้ำซึม ม.9 ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง
03620203003 ใหม่โคกเจริญ 17/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม
03620103012 ใหม่เจริญธรรม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายบ่อกลางดง ม.13 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621103009 ใหม่เจริญธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เด่นหว้า ม.5 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร
03620202006 ใหม่เจริญพร 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญพร ม.5 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม
03620902003 ใหม่เชียงราย 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เชียงราย ม.5 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง
03620202007 ใหม่ท้ายวัง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ท้ายวัง ม.6 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม
03620303004 ใหม่ธงชัย 16/4/254123/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ธงชัย ม.3 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน
03620705005 ใหม่นิเวศน์ประชาสรรค์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายลานตาบัว ม.2 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ
03621102004 ใหม่พัฒนา 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายไหล่ประดา ม.5 ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
03620118002 ใหม่ศรีเจริญพร 2400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.1 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620411010 ใหม่ศรีสว่าง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองสะพานช้าง ม.3 ตำบลปางมะค่า

อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620112007 ใหม่ศรีอุบล 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621001006 ใหม่สุทธาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายวัดใหม่ ม.3 ตำบลบึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคคี
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03620407004 ใหม่หนองยาง 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายใหม่หนองยาง ม.6 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03621103001 อมฤต 1/1/24692443วัดราษฎร์มหานิกายลานดอกไม้ ม.1 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร
03620502005 อยู่โนนมะกอก 21/6/255614/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง
03620117001 อรัญญิกาวาส 2363วัดราษฎร์มหานิกายท่าไม้แดง ม.3 ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03621103002 อรัญสถิตย์ 3/11/25572478วัดราษฎร์มหานิกายเกาะพิบูล ม.3 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร
03620509001 อัมพาพนาราม 28/4/25232425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620103003 อ่างทอง 17/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620509005 อ่างทองพัฒนา 28/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังไทร อำเภอคลองขลุง
03620411016 อ่างหินเพลิง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายอ่างหินเพลิง ม.12 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620603002 อินทาราม 1/1/23602357วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
03620404001 อุดมศรัทธาราม 1/1/24602460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี
03620115001 อุทุมพร 10/9/25522420วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.1 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร
03620508002 อุเบกขาราม 1/1/25052461วัดราษฎร์มหานิกายโนนพลับ ม.6 ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง
03620502007 อู่สำเภา 24/12/255528/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายอู่สำเภา ม.8 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง
03620407010 โอ่งทานราษฎร์บำรุง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโอ่งทาน 4 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

รวมทั้งสิ้น วัด600
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02710905006 กระเจาบ่อยา 19/3/255010/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายกระเจาบ่อยา ม.3 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
02710504002 กระต่ายเต้น 29/5/25502455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา
02711002011 กรับใหญ่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายกรับใหญ่ ม.11 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02710606001 กร่างทองราษฏร์บูรณะ 1/1/251610/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายกร่างทอง ม.1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง
02710107002 กาญจนบุรีเก่า 1/1/24742360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710704003 กุยแหย่ 31/10/25482483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
02711102009 กุสาวดี วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.4 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710705001 เกริงกระเวีย 2480วัดราษฎร์มหานิกายเกริงกระเวีย ม.2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
02711002014 เกาะแก้ววนาราม 25/2/255724/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายเกาะแก้ว ม.4 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02710202003 เกาะเจริญสุขาราม 22/8/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02710403001 เกาะบุก 1/1/25142480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710404006 แก่งแคบ 2483วัดราษฎร์มหานิกายแก่งแคบ ม.4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710205004 แก่งสามัคคี 25/3/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710205001 แก่งสารวัตร 23/4/25292483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710111001 แก่งหลวง 1/1/25182484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710613002 โกรกตารอด 14/10/25252480วัดราษฎร์มหานิกายโกรกตารอด ม.6 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02711101008 ขันติเมตตา 21/2/25392481วัดราษฎร์มหานิกายหนองผู้เฒ่า ม.2 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขาม
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เตี้ย
02710906011 ข้าวเบา 24/4/2558วัดราษฎร์มหานิกายลาดหมู ม.3 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
02710707004 ขุนจิตราธรรมาวาส 30/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์นิคม ม.1 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ
02710612002 ขุนไทยธาราม 3/10/25432470วัดราษฎร์มหานิกายลำขุนไทย ม.1 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง
02711301001 เขากรวด 6/2/255620/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02710511002 เขากะอาง 3/7/25238/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา
02711001002 เขากาญจนาเขต 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02711203003 เขาขามสามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาขาม ม.2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
02710204005 เขาเข้เทพนิมิตวนาราม 13/1/25382482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710906004 เขาคลุกคลีเจริญธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
02710610002 เขาคันหอก 3/11/25382533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง
02710108007 เขาคีรีวงค์ 18/12/25442482วัดราษฎร์มหานิกายท่าทุ่ม ม.11 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710308002 เขาจันทร์ศิลาภรณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายสามยอด ม.5 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
02710108005 เขาจ่าท่าโป่งธรรมไพบูลย์ 12/6/25422480วัดราษฎร์มหานิกายท่าโป่ง ม.3 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710902002 เขาจำศีล 26/11/25342231วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
02710405001 เขาโจด 4/7/25292474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710511006 เขาช่องพัฒนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาช่อง ม.8 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา
02710110013 เขาช่องเสด็จ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้า ม.1 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710110014 เขาช่องเสด็จ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้า ม.1 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
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02710205006 เขาช้างวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาช้าง ม.1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02711303008 เขาดินสอ 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาดินสอ ม.12 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02710308001 เขาแดง 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาแดง ม.6 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
02710103006 เขาตองเมืองลับแล 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาตอง ม.3 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710508002 เขาตะพั้น 30/12/25292471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา
02710707003 เขาถ้ำสหกรณ์นิคม 2480วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์นิคม ม.1 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ
02710105003 เขาเทพนิมิต 14/2/25372484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710703008 เขาแทงหมูผาสุกิจวนาราม 5/1/25522482วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.1 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02710613006 เขาธรรมอุทยาน 4/4/25322482วัดราษฎร์มหานิกายคอเขา ม.4 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02710201008 เขาน้อยชินราช 16/5/25402480วัดราษฎร์มหานิกายลุ่มผึ้ง ม.3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02711007001 เขาน้อยศรีน้ำเงิน 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองงูเห่า ม.14 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ
02710607007 เขานางพิมพ์ปรีชาราม 8/8/25562483วัดราษฎร์มหานิกายเขานางพิมพ์ ม.10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
02711102005 เขาปู่คง 25/12/252527/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710301003 เขาพระศรีรัตนาราม 1/1/25182483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02710511003 เขาพระสิทธิญาณ 31/7/25462483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา
02711003012 เขาพ่อปู่ราษฎร์บำรุง 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองสำโรง ม.4 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02710205003 เขาพังเจริญผล 18/3/25302481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710610007 เขาเพิง 2/9/25532484วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไร่ ม.9 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง
02711201006 เขามุสิการาม 14/6/25332484วัดราษฎร์มหานิกายเขามุสิ ม.10 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
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02710103005 เขาเม็งอมรเมศร์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายเขาเม็ง ม.13 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711005002 เขาแยง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ
02711303003 เขารักษ์ 1/1/24612429วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02711201011 เขารังวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขารัง ม.3 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710103003 เขาล้านธรรมาราม 23/9/25392483วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710610005 เขาเล็ก 2484วัดราษฎร์มหานิกายรางสะเดา ม.4 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง
02710301002 เขาวงจินดาราม 27/5/25312303วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02711002008 เขาวงพระจันทร์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02711001008 เขาวัง 12/11/25532483วัดราษฎร์มหานิกายเขาวัง ม.6 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02711301009 เขาศาลาพัฒนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาศาลา ม.7 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02711301010 เขาศาลาศรีธรรมาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายเขาศาลานอก ม.7 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02710515001 เขาสะพายแร้ง 1/1/25172463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา
02710201010 เขาสามชั้น 13/7/25522483วัดราษฎร์มหานิกายสามชั้น ม.2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710511001 เขาสามสิบหาบ 3/10/25432435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา
02710511007 เขาสูงแจ่มฟ้า 4/12/25589/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาสูงแจ่มฟ้า ม.1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา
02711201021 เขาโสธาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะค่า ม.9 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02711203002 เขาหินตั้ง 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาหินตั้ง ม.2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
02710405007 เขาเหล็ก 2481วัดราษฎร์มหานิกายเขาเหล็ก ม.5 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710111002 เขาแหลม 30/12/25182480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
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02710508001 เขาใหญ่ 1/1/25182461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา
02710109002 เขื่อนท่าทุ่งนาประชาสรรค์(โป่งปัด) 16/10/25282480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710701018 เขื่อนวชิราลงกรณ 10/7/255019/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายท่าขนุน ม.1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02711002012 เขื่อนห้วยเทียนวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้หัก ม.6 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02710902007 คงคา 27/5/255817/7/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.9 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
02710504001 คร้อพนัน 24/6/25222479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา
02710705008 คลีตี้ผลธรรมาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายคลีตี้ ม.4 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
02710201012 เครือมิตรสันติธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายเกาะศรีจันทร์ ม.3 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02711103002 จรเข้เผือก 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710701015 จวบจันทร์วนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายจันเดย์ ม.3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710517004 จันทร์ลาดสุขสุวรรณ 25/9/25332482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา
02710703005 จันทร์หงาย 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02710801003 เจดีย์สามองค์ 27/12/25452484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
02710104005 เจริญบุญไพศาล 20/11/2551วัดราษฎร์อนัมนิกายหนองแฟบ ม.๓ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711006007 เฉลิมชัยมงคลสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลิง ม.7 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
02710109004 ช่องกระทิง 23/9/25392483วัดราษฎร์มหานิกายช่องกระทิง ม.4 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711003007 ช่องกลิ้ง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02710202002 ช่องแคบ 1/1/25192484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02710301004 ช่องด่านราษฎร์บำรุง 30/12/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
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02710705004 ชะอี้สุวิมลธรรมาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายชะอี้ ม.1 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
02711006009 ชัฏดงพลับ 2482วัดราษฎร์มหานิกายชัฏดงพลับ ม.8 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
02710309002 ชัฏน้ำเงิน 2483วัดราษฎร์มหานิกาย- ม.2 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย
02711002010 ชุมนุมพระ 2483วัดราษฎร์มหานิกายชุมนุมพระ ม.8 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ
02710704001 เชิงเขา 10/2/25352529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
02710102001 ไชยชุมพลชนะสงคราม 1/1/24842328พระอารามหลวงมหานิกายตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711301011 ซ้องสาธุการ 30/12/25292481วัดราษฎร์มหานิกายซ่อง ม.13 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02710703003 ดงโคร่ง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02710205007 ดงพง 2482วัดราษฎร์มหานิกายดงพง ม.5 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710501002 ดงสัก 23/8/25452475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา
02710402005 ดงเสลาเก่า 2483วัดราษฎร์มหานิกายดงเสลา ม.6 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
02710509002 ดอนขมิ้น 1/1/25112471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา
02710607004 ดอนคราม 19/11/253617/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายดอนคราม ม.5 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง
02710901002 ดอนงิ้ว 1/1/24508/12/2435วัดราษฎร์มหานิกายดอนงิ้ว-ดอนดี ม.4 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
02710904001 ดอนเจดีย์ 1/1/25112135วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน
02710503001 ดอนชะเอม 7/5/25572466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา
02710510001 ดอนตาลเสี้ยน 2483วัดราษฎร์มหานิกายดอนตาลเสี้ยน ม.5 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา
02711102001 ดอนสว่าง 1/1/251426/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710516001 ดอนสามง่าม 30/12/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา
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02711101005 ด่านมะขามเตี้ย 1/1/251326/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710517003 ดาปานนิมิต 29/11/254027/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา
02710204004 ดาวดึงส์ 25/3/25412481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710403003 ต้นมะพร้าว 3/7/25352460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710205009 ต้นมะม่วง 2482วัดราษฎร์มหานิกายต้นมะม่วง ม.7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710609002 ต้นลำใย 13/7/25362300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
02711004003 ตรอกสะเดา 2483วัดราษฎร์มหานิกายตรอกสะเดา ม.5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710906010 ตรีมิตรประดิษฐาราม 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายไร่ยาพัฒนา ม.23 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
02710610004 ตลาดสำรองพันธาราม 25/10/25162479วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง
02711003005 ตลุงเหนือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02710505001 ตะคร้ำเอน 1/1/24902474วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
02710113007 ตะเคียนงามลักคณานุกูล 31/3/254929/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนงาม ม.10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710401005 ไตรรงค์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายไตรรงค์ ม.2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710201004 ไตรรัตนาราม 2/3/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710101001 ถาวรวราราม 1/1/24392377วัดราษฎร์อนัมนิกายตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710609006 ถ้ำกูปนฬวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังดุม ม.8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
02710105004 ถ้ำขุนไกร 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710301009 ถ้ำเขาเขียว 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ่อพลอย ม.1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02711101002 ถ้ำเขาชะอางค์ 1/1/25192482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย
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02710608006 ถ้ำเขาน้อย 1/1/25172426วัดราษฎร์อนัมนิกายม.5 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง
02710110006 ถ้ำเขาปูน 2480วัดราษฎร์มหานิกายเขาปูน ม.3 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711201013 ถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม 29/11/25372483วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขามุสิ ม.1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710110007 ถ้ำคีรีธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายพุนกกระจอก ม.7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710110009 ถ้ำเจริญธรรม 31/3/254916/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายนางแอ้ง ม.8 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710403002 ถ้ำเนรมิต 26/11/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์
02711203006 ถ้ำเนรมิต 11/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยแม่ระหว่าง ม.3 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
02710106005 ถ้ำประทุน 23/9/25392482วัดราษฎร์มหานิกายหุบตาพิน ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710401006 ถ้ำผาพิรุณ 2481วัดราษฎร์มหานิกายสะมะแก ม.4 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710306005 ถ้ำผาวังจันทร์ 24/2/25582482วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำผาวังจันทร์ ม.18 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย
02710704008 ถ้ำผาสุกิจวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายกุยแหย่ ม.2 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
02710607006 ถ้ำแฝด 6/2/25162481วัดราษฎร์มหานิกายดอนคา ม.2 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง
02710202010 ถ้ำพรหมโลกเขาใหญ่ 2481วัดราษฎร์มหานิกายพุม่วง ม.6 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02710404001 ถ้ำพระธาตุ 26/11/25342482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710404004 ถ้ำพุกุ้งเจริญธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายพุกุ้ง ม.2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710106004 ถ้ำพุทธาวาส 1/1/25152483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710110004 ถ้ำพุหว้า 12/11/25532483วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้า ม.7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710206002 ถ้ำมะเดื่อ 1/1/25142470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
02710111003 ถ้ำมังกรทอง 1/1/25102477วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
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02710111005 ถ้ำมุนีนาถ 28/12/25332450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711201007 ถ้ำวังหิน 18/6/25362484วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านม่วงเฒ่า ม.4 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
02710202012 ถ้ำศรีสรรเพชญ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายช่องแคบ ม.1 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02710201013 ถ้ำสมณธรรม 10/5/255922/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710110005 ถ้ำสัตบรรคูหา 23/9/25392481วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้า ม.4 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710405008 ถ้ำสิริธรรมาราม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาเหล็ก ม.5 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710608003 ถ้ำเสือ 30/8/25202483วัดราษฎร์มหานิกายม่วงชุม ม.3 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง
02710203007 ถ้ำเสือดาว 2482วัดราษฎร์มหานิกายเนินกรวด ม.2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
02710703007 ถ้ำหม่องกะลาคีรีวงศ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายหม่องกะลา ม.2 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02710401002 ถ้ำองจุ 7/2/25322484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
02711103003 ถ้ำอ่างหิน 14/2/253714/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710701011 ทองผาภูมิ 22/6/25372480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710613004 ทะเลสาบ 3/2/25212482วัดราษฎร์มหานิกายทะเลสาบ ม.7 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02710109003 ทับศิลา 23/9/25392481วัดราษฎร์มหานิกายทับศิลา ม.6 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711301005 ทัพพระยา 2484วัดราษฎร์มหานิกายทัพพระยา ม.8 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02710404002 ท่ากระดาน 1874วัดราษฎร์มหานิกายท่ากระดาน ม.2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710514002 ท่ากระทุ่ม 11/11/25202434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา
02710701001 ท่าขนุน 1/1/24982483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710206009 ท่าข้ามสุด 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่าข้ามสุด ม.8 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
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02710206010 ท่าข้ามสุด 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่าข้ามสุด ม.8 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
02710802005 ท่าดินแดง 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี
02710611001 ท่าตะคร้อ 4/12/25582415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง
02710203001 ท่าตาเสือ 3/9/25352482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าตาเสือ ม.6 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
02710204001 ท่าทุ่งนาฤทธาราม 1/1/251326/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710105002 ท่าน้ำตื้น 1/1/25042460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710113011 ท่าโป๊ะ 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเก่า ม.3 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710105001 ท่าพะเนียดกุญชร 1/1/25172513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711101001 ท่าพุราษฏร์บำรุง 20/5/25482483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710506001 ท่ามะกา 29/2/25552486วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา
02710706001 ท่ามะเดื่อ 17/1/25412531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ
02710108001 ท่ามะนาว 16/10/25282528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711101007 ท่าแย้เจริญธรรม 3/11/25382482วัดราษฎร์มหานิกายท่าแย้ ม.5 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710507001 ท่าเรือ 1/1/25152430วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา
02710402006 ท่าสนุ่น 2482วัดราษฎร์มหานิกายท่าสนุ่น ม.4 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
02711103009 ท่าเสด็จ 23/2/25422482วัดราษฎร์มหานิกายท่าเสด็จ ม.1 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02711303011 ทิพย์สุคนธาราม 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนแสลบ ม.13 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02710705002 ทิพุเยโกวิทยาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายทิพุเย ม.3 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
02710803003 ทิไร่ป้า 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี
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02711006001 ทุ่งกระบ่ำ 4/7/25292483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
02710302009 ทุ่งกระเพราทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710204008 ทุ่งก้างย่าง 2484วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งก้างย่าง ม.3 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710203006 ทุ่งนาโกลน 2483วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
02710110003 ทุ่งนาคราช 23/9/25392483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนาคราช ม.7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710403005 ทุ่งนาวราราม 27/1/25482482วัดราษฎร์มหานิกายท่าทุ่งนา ม.4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710503003 ทุ่งประทุน 4/1/25292528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา
02711201018 ทุ่งโป่งบูชาธรรม 29/10/25522482วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโป่ง ม.6 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710503002 ทุ่งมะกรูด 5/11/25232479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา
02710207002 ทุ่งมะเซอย่อ 2482วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมะเซอย่อ ม.4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค
02710302001 ทุ่งมะสัง 1/1/25042484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710107001 ทุ่งลาดหญ้า 25/12/25252459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710113008 ทุ่งศาลา 4/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งศาลา ม.6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711103008 ทุ่งสกุลทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.3 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710903001 ทุ่งสมอ 1/1/25102328วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน
02710201011 เทพเทพาศรัทธาธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายไอ้เหือด ม.4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710306006 เทพนิมิตรโชติการาม 2484วัดราษฎร์มหานิกาย- ม.7 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย
02711202007 เทพมงคล 12/11/255312/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเทพมงคล ม.12 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ
02710604004 เทวธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายท่าล้อ ม.3 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง
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02710101002 เทวสังฆาราม 1/1/24802368พระอารามหลวงมหานิกายตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710405005 ไทยชาวเขา 2484วัดราษฎร์มหานิกายกลางไทยชาวเขา ม.1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710110001 ไทยวิวัฒนาราม 21/2/25232478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710201003 ไทรทองพัฒนา 1/1/25132478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02711103001 ไทรทองพัฒนา 10/7/25502482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710201001 ไทรโยคมณีกาญจน์ 25/12/25252483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710204007 ไทรโยคใหญ่ 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายไทรโยคใหญ่ ม.7 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710108004 ธรรมประวัติปรียาราม 12/6/25422482วัดราษฎร์มหานิกายพุกระพี้ ม.9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710703001 ธารน้ำร้อน 3/10/25432483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02710103001 ธุดงคนิมิต 1/1/251922/8/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710705003 ธุดงค์สมเด็จ 2481วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนางครวญ ม.1 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
02710706004 นพเก้าทายิการาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ ม.6 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ
02710912002 นเรศธรรมาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองระหงษ์ ม.10 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน
02711201019 นันทวันมิตรเจริญ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโป่งช้าง ม.5 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710116001 นากาญจน์ 9/10/252429/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711002003 นางาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02710902003 นาพระยา 1/1/252719/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
02710704006 นามกุยทายิการาม 2/2/25382483วัดราษฎร์มหานิกายนามกุย ม.2 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
02710401001 นาสวน 7/9/25322484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
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02711302003 นาใหม่ 27/12/25452481วัดราษฎร์มหานิกายนาใหม่ ม.5 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา
02711002004 น้ำคลุ้ง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02711003002 น้ำโจนกาญจนาราม 13/2/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02710202001 น้ำตก 1/1/25112484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02711201010 น้ำทรัพย์สมบูรณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายน้ำทรัพย์ ม.14 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710405003 น้ำพุพนาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุ ม.2 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
02711006003 น้ำลาด 7/2/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
02710204002 เนรัญชราราม 5/1/25522481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710303004 เนินบรรพต 1/1/25152483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
02710105005 เนินพระงาม 9/1/25472484วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองตอน ม.4 ตำบลแก่งเสี้ยน

อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710205010 เนินสวรรค์ฤทธาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายเนินสวรรค์ ม.7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710205008 บ้องตี้น้อย 2484วัดราษฎร์มหานิกายบ้องตี้ ม.7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710207001 บ้องตี้ล้วนพูลผลาราม 21/12/25352480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบ้องตี้ ม.1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค
02711304008 บ่อเงิน 7/12/25492481วัดราษฎร์มหานิกายบ่อกระเหรี่ยง ม.11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
02711302002 บ่อทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทอง ม.9 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา
02710905005 บ่อระแหงคุณาราม 9/1/25472482วัดราษฎร์มหานิกายบ่อระแหง ม.16 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
02710912001 บ่อหว้า 24/6/25222484วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหว้า ม.9 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน
02711303005 บ้านกรับ 27/10/25382429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
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02710113001 บ้านเก่า 1/1/25052484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710803002 บ้านจะแก 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี
02710607002 บ้านถ้ำ 1/1/25162325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง
02710901001 บ้านทวน 29/11/25402325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
02710604002 บ้านทอง 23/6/25202400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง
02710904002 บ้านน้อย 1/1/25132394วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน
02710403004 บ้านน้ำมุด 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์
02711303002 บ้านพนมนาง 23/6/252012/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02710104001 บ้านยาง 31/7/25462443วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710701002 บ้านไร่ 1/1/25132470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710405006 บ้านสามหลัง 1/1/25292480วัดราษฎร์มหานิกายสามหลัง ม.4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710113004 บ้านห้วยน้ำขาว 21/12/25352482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยน้ำขาว ม.2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710609001 บ้านใหม่ 1/1/25172516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
02710301013 บึงหล่ม 22/3/25132481วัดราษฎร์มหานิกายบึงหล่ม ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02710301005 บึงหัวแหวน 1/1/25182517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02710905003 เบญพาด 1/1/24502379วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
02710701007 ประจำไม้ 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02711004013 ประดู่เหลี่ยม 2483วัดราษฎร์มหานิกายประดู่เหลี่ยม ม.4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710113006 ประตูด่าน 23/9/25392482วัดราษฎร์มหานิกายประตูด่าน ม.7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
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02710701003 ปรังกาสี 17/1/25512445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710904004 ปลักเขว้า 1/1/25012468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน
02710406001 ปลายดินสอ 2483วัดราษฎร์มหานิกายปลายดินสอ ม.5 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์
02710203003 ปากกิเลน 2465วัดราษฎร์มหานิกายปากกิเลน ม.1 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
02710501001 ปากบาง 1/1/24802404วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา
02710405004 ปากลำขาแข้ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายปากลำ ม.1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
02710701009 ปากลำปิล็อก 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02711201024 ป่าเขาน้อย 12/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไม้เอื้อย ม.2 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710706005 ป่าเขาใหญ่ 7/12/254922/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตรวมใจ ม.8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ
02710303010 ป่าญาณคุตโต 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโป่งรี ม.6 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
02710205012 ป่าธรรมบูชา 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตชายทุ่ง ม.9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710703009 ป่าผาตาดธารสวรรค์ 20/6/25552484วัดราษฎร์มหานิกายผาตาด ม.8 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02710604003 ป่าพุทธบาทเขาน้อย 2484วัดราษฎร์มหานิกายท่าล้อ ม.2 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง
02710203008 ป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน 14/8/255119/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตพุไม้แดง ม.5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
02710613013 ป่าอมราราม 26/8/255831/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตากยา ม.6 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02710905002 โป่งกูป 1/1/25172409วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
02711103005 โป่งโก 2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710303006 โป่งรี 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายโป่งรี ม.6 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
02710113002 โป่งเสี้ยว 12/1/25222521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
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02710402004 โป่งหวาย 2480วัดราษฎร์มหานิกายโป่งหวาย ม.5 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
02711003009 โป่งไหม 4/4/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02711004010 ผาแดง 2483วัดราษฎร์มหานิกายผาแดง ม.3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710802002 ผาผึ้ง 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี
02710704007 ผาสุกิจสุวรรณเขต 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบาง ม.5 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
02711301003 ไผ่งาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายไผ่งาม ม.9 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02711301004 พงษ์ไพบูลย์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมังกะหร่า ม.11 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02711301008 พยอมงาม 2482วัดราษฎร์มหานิกายพยอมงาม ม.12 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02710110002 พรหมกิตติยาราม 1/1/25104/6/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711004002 พรหมณี 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02711304003 พรหมนิมิต 27/12/254522/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวหิ่ง ม.4 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
02710512001 พระแท่นดงรัง 1/1/25182300พระอารามหลวงมหานิกายม.10 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา
02711101020 พระธาตุโป่งนก วัดราษฎร์มหานิกายโป่งนก ม.4 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710404003 พ่อขุนเณร 16/2/25442481วัดราษฎร์มหานิกายเจ้าเณร ม.3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710905001 พังตรุ 1/1/24992456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
02710608001 พิไชยธาราม 25/12/25252325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง
02710202009 พุตะเคียน 2483วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02711101010 พุตามั่น 25/2/25412483วัดราษฎร์มหานิกายพุตามั่น ม.3 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710406002 พุตาเฮียงสามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายพุชะนี ม.4 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์



17หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด กาญจนบุรี

02710202007 พุเตย 2483วัดราษฎร์มหานิกายพุน้อย ม.7 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02710704004 พุถ่องเจริญธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายพุถ่อง ม.1 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
02710111004 พุทธกาญจนมุนี 1/1/25168/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาหมู ม.6 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710701012 พุทธบริษัท 2484วัดราษฎร์มหานิกายองธิ ม.3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710901003 พุทธบูชา 1/1/25047/7/2502วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
02710701017 พุทธมณฑลอรัญญิกาวาส 2484วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสมอ ม.4 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710705005 พุทโธภาวนา 2480วัดราษฎร์มหานิกายเกริงกระเวีย ม.2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
02710113009 พุน้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายพุน้อย ม.4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710201007 พุน้อย 26/8/25582483วัดราษฎร์มหานิกายพุน้อย ม.7 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710402003 พุน้ำเปรี้ยว 27/1/254825/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายพุน้ำเปรี้ยว ม.2 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
02710113013 พุน้ำร้อนรัตนคีรี 10/9/25522482วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711001006 พุบอน 15/1/25132482วัดราษฎร์มหานิกายพุบอน ม.3 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02710106003 พุประดู่ 14/2/25372480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710203004 พุปลู 24/6/25392481วัดราษฎร์มหานิกายพุปลู ม.5 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
02710202006 พุพง 16/8/25372484วัดราษฎร์มหานิกายพุพง ม.5 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02710302008 พุพรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายพุพรม ม.10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710202005 พุมุด 18/3/253016/9/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02710309001 พุรวก 2481วัดราษฎร์มหานิกายพุรวก ม.9 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย
02710106002 พุเลียบ 14/2/25372480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
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02710107007 พุใหญ่เจริญธรรม 26/8/255924/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.7 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710202004 พุองกะ 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02711201009 เพชรสมบูรณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.7 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710509003 โพธิ์เย็น 1/1/249331/5/2492วัดราษฎร์จีนนิกายม.7 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา
02711001012 โพธิ์ร่มเย็นเลาขวัญ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเลาขวัญ ม.1 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02710603001 โพธิ์ศรีสุขาราม 1/1/24912482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง
02710110012 โพธิสัตว์บรรพต 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้า ม.1 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711004005 โพธิ์เอน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02711301006 ไพรงาม 2482วัดราษฎร์มหานิกายไพรงาม ม.15 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02710405002 ภูกำแพง 2481วัดราษฎร์มหานิกายตีนตก ม.1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์
02711101006 มโณธรรม 14/2/25372481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสะแกรวม ม.11 ตำบลด่านมะขามเตี้ย

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710607001 มโนธรรมมาราม 1/1/25102501วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง
02710608002 ม่วงชุม 1/1/24942460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง
02711203004 ม่วงเฒ่า 27/10/25382482วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเฒ่า ม.4 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
02711103004 มอเจริญธรรม 29/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายมอตาคุ่ย ม.3 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02711004007 มะลังกา 2483วัดราษฎร์มหานิกายมะลังกา ม.8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710401008 มัชฌิมวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายดงเสลา ม.6 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710110008 เมตตาธรรมโพธิญาณ 14/10/2542วัดราษฎร์จีนนิกายม.7 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
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02710613010 เมตตาปิตยานนท์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะครอง ม.2 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02710204003 แม่น้ำน้อย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710605003 โมกมันขันธาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองยายทาด ม.7 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง
02711102002 ยางเกาะ 1/1/24972467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710802004 ยางขาว 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี
02710206001 ยางโทน 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
02710306001 ยางสูง 1/1/25152484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย
02710107004 เย็นสนิทธรรมาราม 10/2/25352480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710301001 รัชดาภิเษก 4/5/25212520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02710505003 รางกระต่ายรังสรรค์ 1/1/251729/4/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
02710302010 รางขาม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายรางขาม ม.8 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710610006 รางเฆ่ 2484วัดราษฎร์มหานิกายรางเฆ่ ม.6 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง
02710905004 รางสมอ 17/1/25512483วัดราษฎร์มหานิกายรางสมอ ม.7 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน
02710906001 รางหวาย 1/1/24892442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
02711201023 ราษฎร์เจริญธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายกระพร้อย ม.6 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02711006006 ราษฎร์บำรุงธรรม 2485วัดราษฎร์มหานิกายหนองแกช้างตาย ม.5 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
02710107003 ราษฎร์บำรุงวราราม 1/1/25144/6/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710104003 ราษฎร์ประชุมชนาราม 3/2/25212467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710512003 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 30/3/255828/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.4 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา
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02710613001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม(หนองอีเห็น) 13/3/25282483วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02710701008 ไร่ป้า 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710901007 ลาดขาม 23/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายลาดขาม ม.9 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
02710303008 ลำตะเพิน 2483วัดราษฎร์มหานิกายลำตะเพิน ม.5 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
02710113012 ลำทราย 23/9/25392480วัดราษฎร์มหานิกายลำทราย ม.9 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710113003 ลำทหาร 10/2/25352482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710306004 ลำเหย 1/1/25152484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย
02710303003 ลำอีซู 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
02710802007 ลิเจีย 23/2/25424/1/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตลิเจีย ม.4 ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี
02710704002 ลิ่นถิ่น 1/1/25262483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
02710201002 ลุ่มสุ่ม 1/1/25112479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710509001 ลูกแก 1/1/25012439วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา
02711001001 เลาขวัญ 1/1/25132451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02710205002 วังกระแจะ 1/1/25142481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710801002 วังก์วิเวการาม 1/1/252811/3/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
02710107005 วังกุ่ม 2481วัดราษฎร์มหานิกายวังกุ่ม ม.3 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710906005 วังกุ่ม 18/12/254410/8/2542วัดราษฎร์มหานิกายวังกุ่ม ม.14 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
02710602001 วังขนายทายิการาม 1/1/250031/5/2492วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง
02710802003 วังขยาย 2426วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี
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02711303007 วังข้าวใหม่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังข้าวใหม่ ม.16 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02710108006 วังจาน 23/9/25392482วัดราษฎร์มหานิกายวังจาน ม.8 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711103006 วังตะเคียน 1/1/251317/11/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710706002 วังปะโท่ 13/1/25372531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ
02710802001 วังปะโท่ 1/1/25112405วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี
02710401004 วังผาแดง 2480วัดราษฎร์มหานิกายเจาะเลาะ ม.4 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710703004 วังผาตาด 25/3/25542531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02711302001 วังไผ่ 22/6/25372483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา
02710204006 วังพระวิเวกวนาราม 21/2/25392482วัดราษฎร์มหานิกายวังพระ ม.4 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710201005 วังโพธิการาม 1/1/25047/7/2502วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02711004012 วังไพรศิลาทอง 14/8/25512482วัดราษฎร์มหานิกายศิลาทอง ม.4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710116002 วังเย็น 1/1/251326/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710902004 วังรักราษฎร์บำรุง 24/6/252230/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
02710603002 วังศาลา 1/1/25192410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง
02710703006 วังหิน 2481วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.1 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02710202008 วังใหญ่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังใหญ่ ม.5 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02710302004 วิเศษสุขาราม 1/1/251327/8/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710204010 เวฬุวนาราม 8/4/254630/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายท่าทุ่งนา ม.2 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02710701010 เวฬุวัน 29/9/25412533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
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02710801004 เวียคะดี้ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
02710402002 ศรีเกษตราราม 1/1/25142484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
02711304002 ศรีบัวทอง 10/8/25194/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
02711002009 ศรีพนมเทียน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02710206007 ศรีมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายศรีมงคล ม.4 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
02710601001 ศรีโลหะราษฎร์บำรุง 1/1/25192330วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง
02710402001 ศรีสวัสดิ์ 20/5/25272485วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
02710801001 ศรีสุวรรณาราม 16/10/25282416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
02710606002 ศรีสุวรรณาวาส 1/1/251610/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง
02710106001 ศรีอุปลาราม 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710515002 สนามแย้ 31/7/25492448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา
02710402008 สมเด็จ 2483วัดราษฎร์มหานิกายศรีสวัสดิ์ ม.3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
02711203005 สมเด็จเจริญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักแว่น ม.1 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
02710206005 สมานสามัคคีธรรม 21/1/25542482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกะทะทอง ม.5 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
02711303006 สระกระเบื้อง 9/1/254710/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายดอนแสลบ ม.1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02710612001 สระกลอย 27/8/25272480วัดราษฎร์มหานิกายสระกลอย ม.5 ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง
02710901008 สระแก้ว 13/1/2557วัดราษฎร์มหานิกายพนมทวน ม.1 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
02711304004 สระจันทอง 2481วัดราษฎร์มหานิกายสระจันทอง ม.5 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
02710906006 สระบ้านกล้วย 23/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายดอนเตาอิฐ ม.6 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
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02711304001 สระลงเรือ 9/1/25472379วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
02710609005 สระเศรษฐีปรีชาราษฎร์ 1/1/25172480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
02710901006 สระสำเภาทอง 1/1/25057/7/2502วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
02710302007 สลอบวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายสลอบ ม.10 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710202011 สวนป่าไผ่ล้อม 2482วัดราษฎร์มหานิกายพุองกะ ม.4 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค
02711301007 สวนมะม่วง 2482วัดราษฎร์มหานิกายโกรกแสลบ ม.18 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02710705006 ส่องท่อธรรมสถิตย์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายภูเตย ม.5 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
02710707001 สะพานลาวประชาสรรค์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายสะพานลาว ม.2 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ
02711303004 สันติคีรี 1/1/25174/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02710604001 สันติคีรีศรีบรมธาตุ 1/1/251111/8/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง
02710108002 สันติราษฎร์บำรุงวราราม(พุทธกาญจน 23/9/25394/6/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711201016 สันติวนาราม(โป่งช้าง) 2481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยใหญ่ ม.13 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710113010 สามพระยา 12/6/25422481วัดราษฎร์มหานิกายสามพระยา ม.9 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710201009 สามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายสามัคคีธรรม ม.5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710901004 สาลวนาราม 1/1/24732453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
02710505002 สำนักคร้อ 1/1/25152477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
02710203002 สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์ 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายวังสิงห์ ม.2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
02710104002 สิริกาญจนาราม 21/11/25322523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711006005 สี่กั๊กราษฏร์บำรุง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
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02711304007 สุดประเสริฐ 6/1/25532482วัดราษฎร์มหานิกายหนองพญางู ม.4 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
02710107006 สุทธิกาญจนาราม 13/7/255924/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าหวี ม.4 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710207003 สุธาสินีวนาราม 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตลำสมอ ม.4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค
02710204011 สุนันทวนาราม 27/8/254511/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายท่าเตียน ม.8 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02711001005 สุวรรณคีรี(เขาปูน) 12/6/25422483วัดราษฎร์มหานิกายหนองสระ ม.3 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02710803001 เสน่ห์พ่อง 2426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี
02710701016 เสาหงษ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายเสาหงษ์ ม.2 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710302002 เสาหงส์ 25/12/252529/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710514001 แสนตอ 1/1/25152432วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา
02711001003 แสลบเขต 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02711002002 โสนงาม 1/1/25042502วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02710613008 หนองกงเกวียน 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองเกวียน ม.2 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02710302005 หนองกระทุ่ม 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02711001004 หนองกระทุ่ม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02711004006 หนองกระหนาก 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระหนาก ม.2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710303002 หนองกร่าง 23/6/25252483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
02711103012 หนองกวาง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวาง ม.8 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02711003010 หนองแกแดง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแกแดง ม.8 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02710303005 หนองแกใน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
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02711202003 หนองแกประชาสรรค์ 7/5/25572483วัดราษฎร์มหานิกายหนองแกประชาสรรค์ ม.7 ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอหนองปรือ

02711002007 หนองไก่ต่อ 1/1/25142483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02711003001 หนองไก่เหลือง 6/1/25532483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02711005005 หนองขบ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองขบ ม.5 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ
02711201004 หนองขอน 1/1/25152484วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.3 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02711202001 หนองขอนเทพพนม 17/1/25512481วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอนเทพพนม ม.8 ตำบลหนองปลาไหล

อำเภอหนองปรือ
02710201006 หนองขอนเทพมงคล 21/12/25352478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองขอน ม.4 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค
02710605004 หนองขาว 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองขาว ม.2 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง
02710904003 หนองขุย 1/1/251611/3/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน
02710301007 หนองเข้จันทาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองเข้ ม.7 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
02711005003 หนองเค็ด 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ
02711003008 หนองงูเหลือม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02710906002 หนองจอก 1/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
02711201002 หนองจอก 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02711005004 หนองจั่น 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ
02710704005 หนองเจริญศรัทธาธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองเจริญ ม.6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
02710206004 หนองแจง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแจง ม.6 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
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02710302006 หนองแดงวนาราม 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710607003 หนองตะโก 30/8/25202466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง
02710613009 หนองตะครอง 22/1/25502483วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะครอง ม.2 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02710613005 หนองตากยาอภัยสัตว์ 6/9/25222483วัดราษฎร์มหานิกายหนองตากยา ม.8 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02711003003 หนองตาก้าย 27/12/25452483วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาก้าย ม.1 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02711003017 หนองตาเกิดจันทราวาส 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเกิด ม.11 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02711201012 หนองตาเดช 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเดช ม.14 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710301006 หนองเตียน 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตียน ม.8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02710501003 หนองโตนด 1/8/25332441วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา
02711005001 หนองนกแก้ว 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ
02711303009 หนองนางเลิ้ง 20/12/254228/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองนางเลิ้ง ม.8 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02710609004 หนองน้ำขุ่น 10/8/251921/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
02711102003 หนองบัว 27/8/25262522วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710113005 หนองบ้านเก่า 23/9/25392482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเก่า ม.7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710108003 หนองประชุม 15/9/25302530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02711003004 หนองประดู่ 7/2/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02710203005 หนองปรือ 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.4 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค
02711003006 หนองปรือ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02711201001 หนองปรือ 3/10/25432461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
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02710302003 หนองปลวก 14/6/25332484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย
02710206006 หนองปลาซิว 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาซิว ม.6 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
02711201005 หนองปลาไหล 10/7/25272484วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาไหล ม.4 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02711303001 หนองปลิง 1/1/25202408วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา
02711004001 หนองปลิง 1/1/25142483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02711104001 หนองปากดง 13/7/25362483วัดราษฎร์มหานิกายหนองปากดง ม.12 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02711102006 หนองไผ่ล้อม 3/10/254324/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ล้อม ม.4 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02711202002 หนองไผ่ล้อม 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ล้อม ม.7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ
02711007004 หนองฝ้าย 5/4/25172480วัดราษฎร์มหานิกายหนองฝ้าย ม.1 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ
02711006008 หนองฝ้ายเล็ก 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองฝ้ายเล็ก ม.5 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
02711005006 หนองพลอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองพลอง ม.7 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ
02710514003 หนองพลับ 1/1/24972484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา
02710610003 หนองพังตรุ 3/11/25382470วัดราษฎร์มหานิกายหนองพังตรุ ม.2 ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง
02710301008 หนองโพธิ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพธิ์ ม.8 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02710901005 หนองโพธิ์ 1/1/25154/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
02711001007 หนองโพธิ์คีรีเขต 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพธิ์ ม.13 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ
02711002001 หนองม่วง 2/9/25532483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02711103011 หนองมะค่า 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.7 ตำบลจรเข้เผือก

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
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02711004009 หนองมะสัง 5/1/25522483วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะสัง ม.3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710517002 หนองไม้แก่น 1/1/25112483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา
02711201003 หนองไม้เอื้อย 23/6/25252484วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.2 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710301010 หนองย่างช้าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองย่างช้าง ม.2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย
02710303001 หนองรี 12/1/25492482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
02710502002 หนองโรง 3/7/25232481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา
02710902006 หนองโรง 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองโรง ม.3 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
02710517001 หนองลาน 1/1/25112506วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา
02710506002 หนองลานราษฎร์บำรุง 1/1/25166/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา
02710613003 หนองสองห้อง 11/2/25172480วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.5 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง
02711201008 หนองสาหร่าย 29/11/25372483วัดราษฎร์มหานิกายหนองสาหร่าย ม.4 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710609003 หนองสำรอง 28/12/25332484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง
02710303007 หนองสำโรง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองสำโรง ม.2 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย
02710603003 หนองเสือ 1/1/24842471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง
02711101009 หนองโสนเทียมจันทร์ 25/3/25412480วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.6 ตำบลด่านมะขามเตี้ย

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02711103007 หนองหญ้าปล้อง 2/2/25382482วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.7 ตำบลจรเข้เผือก

อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710306003 หนองหมู 12/6/25422522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย
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02710308004 หนองหว้า 14/10/25252481วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.3 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
02711006002 หนองหวาย 1/1/25282483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
02711101003 หนองหัววัว 29/4/25352482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02711101004 หนองหิน 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02711201020 หนองหูช้าง 3/11/25382483วัดราษฎร์มหานิกายหนองหูช้าง ม.12 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02711004008 หนองใหญ่ 7/2/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02711201014 หนองใหญ่เจริญพร 29/11/25372484วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.11 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02711006004 หนองอำเภอจีน 9/5/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ
02710404005 หม่องกระแทะ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหม่องกระแทะ ม.3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710109001 หมอเฒ่า(เกาะแก้ว) 25/12/25252525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710512002 หมอสอ (วังคา) 16/10/25282475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา
02710306002 หลุมรัง 1/1/25162483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย
02710801006 ห้วยกบ 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
02710505004 ห้วยกรด 1/1/25162480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา
02710906003 ห้วยกรด 1/8/253327/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
02711301002 ห้วยกระเจา 6/11/25502400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา
02710701006 ห้วยเขย่ง 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710902005 ห้วยเจริญธรรม 22/9/25462483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตัน ม.5 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
02710706003 ห้วยเจริญศรัทธาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปากคอก ม.7 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ
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02710502001 ห้วยตะเคียน 18/12/25572470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา
02710606003 ห้วยนาคราช 1/1/251610/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง
02710701005 ห้วยปากคอก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02711201015 ห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเดช ม.14 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710802006 ห้วยมาลัย 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปลังเผล อำเภอสังขละบุรี
02711203001 ห้วยแม่ระวาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแม่ระวาง ม.2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ
02711304005 ห้วยยาง 22/1/25502481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.3 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
02711304006 ห้วยลึกสามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลึก ม.6 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา
02710707002 ห้วยสมจิต 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสมจิต ม.5 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ
02710902001 ห้วยสะพาน 29/9/25392329วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน
02710705007 ห้วยเสือผาสุกิจวิปัสนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเสือ ม.1 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ
02711202004 ห้วยหวาย 3/11/25382483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหวาย ม.3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ
02711201017 ห้วยใหญ่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยใหญ่ ม.13 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ
02710513001 หวายเหนียว 23/8/25452451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา
02710103004 หัวนา 14/8/25512481วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.6 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710104004 หัวหิน 9/10/252430/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710205005 หาดงิ้ว 25/3/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค
02710402007 หาดแตง 2484วัดราษฎร์มหานิกายโป่งหวาย ม.5 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์
02710613007 หินกอง 2481วัดราษฎร์มหานิกายเก้าห้อง ม.5 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง



31หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด กาญจนบุรี

02710206003 หินดาด 4/4/25322481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค
02710703002 หินดาด 1/1/25132483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02710703010 หินดาดผาสุการาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหินดาด ม.5 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ
02711104002 หินแท่นลำภาชี 21/2/25392481วัดราษฎร์มหานิกายหินแด้น ม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710701004 หินแหลม 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710702001 เหมืองแร่ปิล็อก 1/1/25142483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ
02711102004 แหลมทอง 1/1/251822/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย
02710605002 ใหญ่ดงรัง 2529วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง
02711003011 ใหม่คีรีวงษ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายหน้าเขา ม.4 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ
02710507002 ใหม่เจริญผล 1/1/25102469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา
02711002005 ใหม่เจริญสุข 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02710204009 ใหม่ดงสัก 31/7/25492483วัดราษฎร์มหานิกายดงสัก ม.8 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค
02711004011 ใหม่น้ำทรัพย์ประชาสรรค์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายน้ำทรัพย์ ม.7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710801005 ใหม่พัฒนา 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
02711002006 ใหม่ภูมิเจริญ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
02710516002 ใหม่รางวาลย์ 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายรางวาลย์ ม.3 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา
02711004004 ใหม่รุ่งเรืองธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ
02710701014 องธิ 2480วัดราษฎร์มหานิกายองธิ ม.2 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
02710401003 องสิต 14/8/25512481วัดราษฎร์มหานิกายองสิต ม.4 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
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02710401007 องหลุ 2484วัดราษฎร์มหานิกายองหลุ ม.3 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์
02710605001 อินทาราม 30/8/25202320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง
02710103002 อุดมมงคล 1/1/251320/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี
02710607005 อู่ตะเภา 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง
02710701013 อู่ลอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายอู่ลอง(อพป) ม.4 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ

รวมทั้งสิ้น วัด584
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04400510001 กลาง 1/1/24642459วัดราษฎร์มหานิกายธาตุ ม.4 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
04400101002 กลาง 1/1/23502333วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400901007 กลางธรรมนิมิต 21/6/25568/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนราศรี ม.18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
04400106001 กลางบุรี 2/2/25382426วัดราษฎร์มหานิกายดอนบม ม.6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401504002 กลางสระขาม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง
04400506002 กลางสว่าง 1/1/25002455วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ใต้ ม.5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400603010 กลางสามัคคี 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตวังขอนยม ม.10 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400707005 กลางอรัญเขต 22/9/25462465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
04400115003 กองศรี 26/8/25592456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
04402202004 กองศรี 7/2/25322450วัดราษฎร์มหานิกายมูลนาค ม.10 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401302002 กัทลีวัณ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่
04401303001 กาญจนาราม 1/1/25152475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่
04401016008 กิโลเมตรสิบหก 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
04401801003 กุดน้ำเที่ยง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลชนบท อำเภอชนบท
04402104001 กุมพะศรีวิลัย 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหม้อ ม.5 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
04400406007 กุเวียน 2464วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04401201003 กุสวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
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04400113010 กู่ประชาสามัคคีบ้านอ้อ 18/7/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนเขวา ม.3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04400704006 กู่ประภาชัย 1/1/24962483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง
04401510002 เกษตรสุวรรณ 4/1/25292470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง
04401610008 เกษมสำราญ 23/1/25422468วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04400205009 เกษร(วัดแก่นเท่า) 6/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายแก่นเท่า ม.5 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
04400114004 เกษรวนาราม 26/11/25342468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04402202005 เกษามคม 8/8/25562383วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ชัย ม.6 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04400201001 เกาะแก้ว 1/1/25142454วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
04400705006 เกาะแก้ว 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04400606004 เกาะแก้ว 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
04401512001 เกาะแก้ว 1/1/24962461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง
04401901005 เกาะแก้ว 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04400103010 เกาะแก้วสามัคคี 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายบึงเรือใหญ่ ม.10 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400103008 เกาะทอง 15/9/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400702008 เกาะเมตตา 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตสร้างแซ่ง ม.7 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04401402005 เกาะศิริ 6/4/25422476วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04401501001 เกาะสะอาด 22/6/25372412วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04402308001 แก้วกู่ชัยมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายดอนกู่ ม.15 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04401705009 แก้วพวงมาลัย 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี



3หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ขอนแก่น

04401610001 แก้วสว่าง 1/1/24862467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04400503003 โกวสินธุ์วนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนโก ม.6 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
04400407006 โกศลภาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
04400509005 โกสุมภาราม 12/1/25492449วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.4 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ
04401702006 ขนุนโพธิ์ 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04400203009 ขันธสีมา 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหินฮาว ม.4 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
04401005002 เขมาภิรมณ์ 2/6/25322450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
04400703006 เขาดินวนาราม 13/1/253812/5/2483วัดราษฎร์ธรรมยุตนายม ม.2 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
04401901006 เขาสวนกวาง 1/1/25022483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04402005002 เขาสามยอด 2430วัดราษฎร์มหานิกายห้วยม่วง ม.3 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน
04400803005 เขื่อนอุบลรัตน์ 27/5/255815/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายท่าเรือ ม.7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์
04401704008 คงคาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04401211003 ครองธรรมมิการาม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนข่า อำเภอพล
04401505002 ครองบุรี 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง
04400205001 คลองสะอาด 1/1/24992436วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
04401505003 คลองสินธุ์ 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง
04401406003 คันธามวัน 1/1/25162455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย
04401505004 คามวดี 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง
04401705001 คำแคนเหนือ 2527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
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04400708014 คำจันทราราม 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายคำบอน ม.8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04400705009 คำบง 10/9/255210/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำบง ม.9 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04400701008 คำมืด 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04401705008 คำมูล 6/11/25392445วัดราษฎร์มหานิกายม.21 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
04401905001 คำสมบูรณ์ 25/8/25412470วัดราษฎร์มหานิกายคำม่วง ม.2 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
04400701015 คำสว่าง 10/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายคำมืดใต้ ม.14 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04400207004 คีรีวัน 1/1/25013/6/2500วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
04401002009 คุ้มจัดสรรค์ 22/6/25372527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04401010002 แคนเหนือ 1/1/24722442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
04401807006 โคกกรวด 18/12/25572464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท
04400606002 โคกกลางสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
04401206005 โคกกุง 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกกุง ม.11 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล
04400505007 โคกม่วงบุญญาราม 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกม่วง ม.6 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
04402201006 โคกสง่า 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสง่า ม.8 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401702002 โคกสว่าง 3/7/25232522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04400201002 โคกสามารถ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
04402900001 โคกสูง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.10 อำเภอเวียงเก่า
04400509004 โคกหย่อน 2450วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.7 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ
04400105007 โฆสิตาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
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04401604005 จตุพร 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.3 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง
04400902006 จอมแจ้ง 1/1/25042462วัดราษฎร์มหานิกายผักหนาม ม.4 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
04400704005 จอมมณี 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง
04401611001 จอมมณี 8/11/25262481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ
04400101006 จอมศรี 1/1/25112397วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401009004 จอมศรี 4/6/25432479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่
04400102009 จอมศรี 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400510009 จอมศรี 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกายจอมศรี ม.2 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
04400304003 จอมศรีมุนี 29/9/25412453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน
04401905007 จอมศรีวนาราม วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบาก ม.6 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
04401506003 จันทนิมิตร 1/1/25162452วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง
04401611002 จันทมงคล 1/1/24932482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ
04400405001 จันทร์ 1/1/24642314วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2-3 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ
04401608004 จันทร์เขมาราม 4/6/254310/8/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตนาแพง ม.4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า
04401213005 จันทร์คำภาวนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายฮ่องแซง ม.7 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล
04400406004 จันทรบุรี 2446วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04401002003 จันทรประสิทธิ์ 1/1/24812474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04400116003 จันทรังษี 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400112006 จันทรังษี 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น
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04401212005 จันทรังษี 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลอมคอม อำเภอพล
04401201007 จันทรัตนาราม 1/1/25132483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
04400303004 จันทราคม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน
04401615005 จันทราราม 1/1/24562453วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า
04401013004 จันทริการาม 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่
04400104013 จารุกิตต์บำรุง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเตย ม.9 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401009001 จำปา 19/11/25372369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่
04401011002 จำปา 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่
04401304007 จิตตปริวนาราม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายบะแค ม.5 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
04401402002 จิตวิเวก 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04401302007 จินดามณี 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่
04400114015 จุณณะปิยะวนาวาส 12/6/254229/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04402404003 จุมพร 2460วัดราษฎร์มหานิกายขามเปี้ย ม.2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด
04401402004 จุมพล 18/6/25362475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านก้านเหลือง ม.1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04400407001 จูมพล 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
04400305003 เจดีย์ 22/11/25482480วัดราษฎร์มหานิกายชาด ม.3 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
04400707001 เจติยภูมิ 1/1/17241558วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
04401807001 เจริญวารี 14/8/25512435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท
04401803006 เจริญวารี 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
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04401104001 แจ้ง(แจ้งอรุณศิลป์) 23/9/25392447วัดราษฎร์มหานิกายนาเสียว ม.5 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย
04402501002 แจ้งศิริ 2480วัดราษฎร์มหานิกายสระบัว ม.6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา
04400502002 แจ้งสว่าง 7/2/25322425วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมือง ม.5 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ
04400603008 แจ้งสว่าง 15/5/25392484วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.8 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400512004 แจ้งสว่างนอก 8/4/25462480วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
04402402003 ฉัททันต์ 2463วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวช้าง ม.8 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด
04401710003 ฉิมพลี 10/1/25282439วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
04401708001 ฉิมพลี 1/1/23782375วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.8 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ
04402001001 เฉลียงทอง 1/1/24432422วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน
04400204001 ชนบำรุง 2417วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04401710002 ชนะชัย 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
04401209004 ชมพูพฤกษ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล
04402201002 ชมภู 2472วัดราษฎร์มหานิกายหนองทุ่ม ม.9 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401705004 ชมภู 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
04401705002 ชมภูคำ 10/1/25282464วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
04401211005 ชลขันธ์ 31/3/25522445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนข่า อำเภอพล
04401503005 ชลธาร 22/6/25372459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
04400507002 ชัยประดิษฐ (บ้านไผ่กุดหิน) 1/1/251119/9/2505วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาล ม.3 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04401208002 ชัยประสิทธิ์ 22/6/25372467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล
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04401808003 ชัยประสิทธิ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
04400403007 ชัยมงคล 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04402404002 ชัยมงคล 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยม่วง ม.5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด
04400404006 ชัยมงคล 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
04401613002 ชัยมงคล 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง
04402204007 ชัยมงคล 2468วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.8 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401613004 ชัยมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายอ่างศิลา ม.6 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง
04400702001 ชัยศรี 22/6/25372432วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04401508002 ชัยศรี 21/2/25232427วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง
04400707004 ชัยสว่าง 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
04401103007 ชัยสวาสดิ์ 13/5/25282483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย
04400102010 ชัยสิทธิ์ 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400103007 ชัยแสงอรุณทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400706003 ชุมพร 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง
04401404006 ชุมพร 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย
04400911004 ชุมพรชัยศรี 2468วัดราษฎร์มหานิกายเวียงอินน์ ม.3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
04400901001 ชุมพล 2462วัดราษฎร์มหานิกายบะแต้ ม.5 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
04401201002 ชุมพลบุรี 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
04401102004 โชติการาม 15/1/25242483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย
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04401203007 โชติการาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล
04401509009 โชติการาม 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายชาดน้อย ม.12 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง
04400108006 ไชยศรี 1/1/24602408วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400301001 ไชโย 25/9/25332437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
04401705010 ไชโย 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
04400708011 ซำขามถ้ำยาว 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04402005001 ซำภูทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน
04400111006 ญาณรัตนาราม 13/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตแดงใหญ่ ม.2 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400303003 ดงกลาง 24/6/25412455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน
04401508004 ดงเค็ง 19/3/255010/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดงเค็ง ม.8 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง
04400406013 ดงน้อย 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดงน้อย ม.14 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04402004002 ดงสะคร่าน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน
04400108011 ดวงจันทราราม 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400406016 ดอนกู่ 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.7 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400107008 ดอนแก้ว 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400206003 ดอนจันทร์ 4/1/25292460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04401902009 ดอนน้ำผึ้ง 25/9/255519/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนน้ำผึ้ง ม.2 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04401614006 ดอนเพิ่ม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายดอนเพิ่ม ม.7 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง
04400605001 ดอนเมือง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู
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04401401006 ดอนศิลา 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04401511004 ด่านชัย 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหลักด่าน ม.6 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง
04400303002 ดาวดึงษ์ 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน
04400402002 ดาวเรือง 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04400501003 ดาวเรือง 2465วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัน ม.9 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
04401013003 ดุสิตาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่
04401005007 ดู่ใหญ่วนาราม 21/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตดู่ใหญ่ ม.4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
04401701006 ตระคลอง 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04400401004 ตระคลองโพธิ์ 20/6/25552458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
04400403005 ตระคลองหัน 20/6/25552455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04400101014 ตราชูวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401707003 ตลาดคลอง 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
04400203001 ตลาดโพธิ์ศรี 1/1/24822454วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
04400401007 ตลาดหนองเรือ 1/1/25062501วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
04400205003 ตลาดหัวหิน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
04400601013 ตลิ่งโนนงาม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนทองหลาง ม.7 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04402203002 ตะคลอง 2465วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.2 ตำบลซับสมบูรณ์

อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04400109001 ตะคลองสีผึ้ง 26/11/25342387วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
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04400601005 ตาลเดี่ยว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04400107001 ตาลเรียง 2380วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400102003 ไตรคามบำรุง 1/1/24532437วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400107007 ไตรประสิทธิ์ 7/3/25442468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401606011 ไตรมิตติการาม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองลุมพุก ม.8 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04400409005 ไตรมิตร 2480วัดราษฎร์มหานิกายตลาดหนองแก ม.4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ
04400911003 ไตรมิตร 2467วัดราษฎร์มหานิกายหนองซา ม.6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
04401510001 ไตรมิตร 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง
04400502003 ไตรรงค์ 2426วัดราษฎร์มหานิกายโนนชาติ ม.4 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ
04400409003 ถนนยาว 20/6/25552478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ
04400104008 ถาวร 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401208003 ถาวร 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล
04400405005 ถาวรนิมิตร 1/1/25132468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ
04400804002 ถ้ำพระคำเม็ก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04401506004 ถิรธรรม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง
04400301003 เถาวัลย์ 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
04401301005 ทรงธรรม 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่
04401511002 ทรงศร 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง
04401403001 ทรงศิลา 24/2/25262444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
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04401804004 ทรงศิลา 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
04401615004 ทรงศิลา 23/4/25292475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า
04401302006 ทรงศีล 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่
04400406012 ทรัพย์เจริญ 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตทรัพย์เจริญ ม.18 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04401905008 ทรัพย์สมบูรณ์ 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์สมบูรณ์ ม.4 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
04400406009 ทรายทอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400102006 ทรายบึงสำราญ 1/1/25162445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400111001 ทรายมูล 1/1/24682367วัดราษฎร์มหานิกายม.1-2 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401610013 ทวีวัฒนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกไม้งาม ม.7 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04401510004 ทองประสาน 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง
04401614001 ทองประสิทธิ์ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง
04400118005 ทองวิทยาราม 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญ ม.10 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401503003 ทองหลาง 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
04402003004 ท่ากระบือ 31/7/2483วัดราษฎร์มหานิกายท่ากระบือ ม.4 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
04400710004 ท่าเกษมสามัคคี 1/1/24962454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
04401704007 ท่าแขก 29/11/25372466วัดราษฎร์มหานิกายขามป้อม ม.10 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04402105005 ท่าแขก 2473วัดราษฎร์มหานิกายหลุบเลา ม.5 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
04401905003 ทางพาด 2527วัดราษฎร์มหานิกายทางพาด ม.11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
04400805004 ท่าเจริญ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าพระยาณรงค์ ม.4 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์
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04401506009 ท่าชมพู 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายท่า ม.2 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง
04400113008 ท่าชลาวาส 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401616002 ท่าเดื่อ 1/1/24932461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง
04400701004 ท่าน้ำพอง 1/1/25002454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04400115002 ท่าบึง 22/6/25372396วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
04400107013 ท่าประชุม 1/1/25312480วัดราษฎร์มหานิกายบึงฉิม ม.4 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400201003 ท่าประชุม 1/1/25132465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
04400107017 ท่าประทาย 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายพระคือ ม.3 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400104003 ท่าพระเนาว์ 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400104010 ท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ 9/7/254528/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400114010 ท่าโพธิ์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04400504003 ทาม 29/11/25402450วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.6 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ
04400408006 ท่ามงคล 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.11 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
04401612004 ทามเรืองศรี 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง
04400110001 ท่ามะเดื่อ 2335วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400103005 ท่ายางชุม 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400116004 ท่ายาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400106003 ท่าราชไชยศรี 23/6/25252437วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
04400114003 ท่าราษฎร์ 26/5/25512466วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
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04400107003 ท่าเรียบ 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400113005 ท่าแร่ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401404004 ท่าละหาน 1/1/25152473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย
04400403013 ท่าลี่ 13/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าลี่ ม.7 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04400107006 ท่าสองคร 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04402002001 ท่าสองคอน 8/11/25362422วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน
04400605002 ท่าสำราญ 1/1/24952482วัดราษฎร์มหานิกายร่องกลอง ม.3 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู
04400406010 ท่าอุทุมพร 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400803001 ทุ่งโป่ง 3/9/25252457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์
04400107020 ทุ่งเศรษฐี 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไฮ ม.8 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400203002 ทุ่งสว่าง 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
04400710006 ทุ่งสว่าง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
04400701002 ทุ่งสว่าง 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04402301005 ทุ่งสว่าง 16/10/25492484วัดราษฎร์มหานิกายโนนลาน ม.6 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
04400201010 ทุ่งสว่าง 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
04401901002 ทุ่งสว่าง 2/7/25512472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04402202003 ทุ่งสว่าง 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนกระยอม ม.4 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04402201004 ทุ่งสว่าง 4/3/25292470วัดราษฎร์มหานิกายนายาว ม.6 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401710007 ทุ่งสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
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04401702005 ทุ่งสว่าง 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04401905010 ทุ่งสว่างวนาราม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.9 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
04401403006 เทพนารักษ์ 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.6 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
04401502004 เทพนิมิต 22/6/25372461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง
04401806007 เทพนิมิต 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนดู่ ม.9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท
04402503003 เทพนิมิต 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงน้อย ม.12 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04401701014 เทพนิมิต 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายดอนยูง ม.8 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04400802007 เทพนิมิตร 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04400104001 เทพปูรณาราม 1/1/24652411วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400108008 เทพสุวรรณ 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04401802007 เทพาภิบาล 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
04402508005 เทพาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04401405001 เทวราช 18/6/25362462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแวงท่าวัด ม.2 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย
04400204002 แท่น 1/1/24652424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04401612001 แท่นศิลา 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง
04401803004 แท่นศิลา 16/4/25412460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
04401302005 แท่นศิลาอาสน์ 2468วัดราษฎร์มหานิกายตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่
04401405002 ไทยนิยม 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย
04401506001 ไทยนิยม 1/1/25162447วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง
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04401213001 ไทยบำรุง 1/1/25132461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล
04401207002 ไทยสถิตย์ 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล
04400108009 ไทรงาม 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400115004 ไทรทอง 14/10/25252462วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
04400905003 ไทรทอง 23/6/25282468วัดราษฎร์มหานิกายนาฝาย ม.8 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04401703004 ไทรทอง 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
04400301005 ธงชัย 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
04401207008 ธงชัย 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล
04401807002 ธงไชย 1/1/24912446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท
04402404004 ธรณีธงชัย 2458วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.3 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด
04401010003 ธรรมเจดีย์ 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
04401805002 ธรรมณี 16/5/25402445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท
04401014006 ธรรมมงคล (ราษฎร์บำรุง) 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04400911007 ธรรมราชรังษี 2481วัดราษฎร์มหานิกายกุดจาน ม.4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
04401014011 ธรรมวิเวกประชาสรรค์ 12/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.6 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04400603007 ธรรมิการาม 24/10/25212483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400304005 ธัญญาสมจิตร 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน
04400101001 ธาตุ 1/1/25082333พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400501002 ธาตุ 1/1/23212221วัดราษฎร์มหานิกายแห่ ม.1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
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04400106002 ธาตุกุดกว้าง 8/11/25362435วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401101004 ธาตุกู่ทอง 2/6/25322472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
04400703002 ธาตุจอมศรี 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
04400116005 ธาตุสว่าง 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น
04401614002 ธานี 1/1/24682460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง
04402902010 นคราราม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองคอง ม.11 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า
04400403002 นทีตีรสถิตย์ 2353วัดราษฎร์มหานิกายเปือย ม.3 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04400708009 นวการาม 26/11/25342478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04400113003 นวลจันทร์ 1/1/25162450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401002006 นันทพิมพาราม 1/1/25092505วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04401103006 นันทาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย
04400711012 นาขาม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.6 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง
04401302003 นาคสงเคราะห์ 8/8/25562462วัดราษฎร์มหานิกายโนนจันทึก ม.4 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่
04400804001 นาคำ 1/1/24732450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04401903003 นาง้อง 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาง้อง ม.2 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง
04400508004 นาดี 19/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดี ม.9 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ
04400114011 นาถวนาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04400501006 นาโพธิ์ 3/10/25432483วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.13 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
04401707006 นามล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
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04400909003 นามูลพุทธาวาส 8/8/25564/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนามูล ม.4 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน
04401602001 นายมวนาราม 1/1/24252419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง
04401502003 นาราธิวาส 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง
04402508002 นารานิวาส 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04400506003 นาราม 25/2/25572465วัดราษฎร์มหานิกายกุดเข้ ม.1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400703011 นาเรียงวนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาเรียง ม.5 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
04401103002 นาเลา 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย
04400910002 นาเลาะ 2416วัดราษฎร์มหานิกายนาเลาะ ม.4 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
04401203005 นาวาสวัสดิ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล
04401615002 นาโหล่ง 1/1/24212417วัดราษฎร์มหานิกายม.7 อำเภอภูเวียง
04400204003 นาฬิการาม 2424วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04400112003 น้ำค้าง 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400801006 นิคมพรหมรังสี 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคม ม.9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04400802009 นิคมพัฒนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักแว่น ม.11 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04400806006 นิคมวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์สมบูรณ์ ม.4 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์
04401507006 นิรันดร 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง
04401205002 นิโรธาราม 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล
04401203006 นิลวรรณ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล
04401501009 นิเวศน์วิทยาราม 1/1/25162484วัดราษฎร์มหานิกายไทยนิยม ม.4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
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04401403004 นิเวศวิทยาราม 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
04400911002 เนกขัมมาภิรมณ์ 2467วัดราษฎร์มหานิกายหอกเกี้ย ม.2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
04401205001 เนกขัมมาภิรมย์ 25/12/25252484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล
04400708004 โนนกลาง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04400906002 โนนกลาง 1/1/25172471วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน
04400105008 โนนขาม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04401803009 โนนคำมี 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนคำมี ม.9 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
04400505003 โนนคูณ 1/1/25052471วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกม่วง ม.7 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
04401602002 โนนงาม 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง
04401609001 โนนงาม 1/1/24792433วัดราษฎร์มหานิกายสะอาด ม.5 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
04400101009 โนนชัยวนาราม 1/1/25162459วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401707004 โนนแดง 25/4/25292477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
04402403001 โนนทอง 2476วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระหนวน ม.4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด
04401016001 โนนทอง 1/1/24302425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
04401511001 โนนทอง 6/4/25422470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง
04401905004 โนนทอง 21/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
04401706002 โนนทอง 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04401404005 โนนทองหลาง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย
04401211006 โนนทัน 30/7/2525วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลโนนข่า อำเภอพล
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04400802006 โนนทัน 25/9/25552470วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04401706007 โนนทัน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04400512006 โนนบุรุษ 2430วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
04401904002 โนนพลทอง 10/5/25592477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง
04400401003 โนนพานิช 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
04400114014 โนนม่วง 9/7/254511/1/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนม่วง ม.3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04402303001 โนนรัง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.10 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ
04401510006 โนนรัง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง
04402301004 โนนรัง 2416วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.10 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
04400102004 โนนราศรี 1/1/24492439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400506004 โนนลาน 1/1/24902467วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.14 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400206006 โนนศรีเรือง 16/5/25402467วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04400110009 โนนศิลา 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04402501001 โนนศิลา 22/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลา ม.1 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
04400602003 โนนศิลา 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
04401605005 โนนศิลา 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง
04400102001 โนนศิลา 9/8/25532388วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400508001 โนนศิลา 2/3/25532439วัดราษฎร์มหานิกายฝายหิน ม.4 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ
04401803010 โนนศิลา 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนศิลา ม.8 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
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04402204008 โนนศิลา 23/8/25452473วัดราษฎร์มหานิกายนาแพง ม.5 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401706003 โนนศิลา 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04400701005 โนนสระบัว 1/1/24732457วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04401301006 โนนสวรรค์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.3 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่
04401610006 โนนสวรรค์ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04400910006 โนนสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.5 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
04401710001 โนนสว่าง 2426วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
04400507005 โนนสะอาด 2468วัดราษฎร์มหานิกายไชยสอ ม.2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04401602005 โนนสะอาด 7/5/255719/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า
04401803005 โนนสะอาด 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
04401710005 โนนสะอาด 26/8/25582440วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
04400905005 โนนสัง 2469วัดราษฎร์มหานิกายโนนสัง ม.7 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04401301003 โนนสัมพันธ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่
04401703008 โนนสำนัก 29/5/255014/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสำนัก ม.5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
04400512003 โนนสำราญ 4/9/25342446วัดราษฎร์มหานิกายโนนลาน ม.4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
04400603001 โนนสูง 2461วัดราษฎร์มหานิกายวังโพน ม.6 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400603006 โนนสูง 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังโพน ม.6 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400504001 โนนสูง 1/1/24362420วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.3 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ
04402103003 โนนสูง 2461วัดราษฎร์มหานิกายแห้ว ม.9 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง
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04400104009 โนนสูง 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400904002 โนนสูง 2482วัดราษฎร์มหานิกายแห้ว ม.9 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง
04402902007 โนนสูงโพธิการาม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.14 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า
04400504002 โนนแห่โพธิ์ชัย 1/1/25002445วัดราษฎร์มหานิกายหอย ม.1 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ
04400507008 บรม 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.8 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04401611005 บรมวาส 2481วัดราษฎร์มหานิกายตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ
04400302001 บริบูรณ์ 1/1/24742368วัดราษฎร์มหานิกายพระบุ ม.1 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน
04400706002 บริบูรณ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง
04400507003 บริบูรณ์ 10/11/25152464วัดราษฎร์มหานิกายไผ่กุดหิน ม.3 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04400608002 บริบูรณ์ 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายบริบูรณ์ ม.1 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู
04401613003 บริบูรณ์วราราม 2471วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง
04400604006 บวรมงคล 21/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตปากห้วยฝาง ม.3 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04401703001 บ่อแก้ว 10/1/25282469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
04400711002 บัวบานจันทรังษี 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง
04402113001 บัวบาล 2467วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวคำมูล ม.4 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
04400709002 บัวระพา 1/1/25012434วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400712003 บัวระพา 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
04401901003 บัวระพา 15/1/25242476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04402108001 บัวระพา 1/1/24712431วัดราษฎร์มหานิกายคำแมด ม.5 ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง
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04402102003 บัวระพา 1/1/24712431วัดราษฎร์มหานิกายคำแมด ม.5 ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง
04402001003 บัวสีมา 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน
04400408008 บ้านกุดฉิม 21/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดฉิม ม.7 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
04401005006 บ้านขามเรียน 21/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายขามเรียน ม.12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
04400204010 บ้านค้อ 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตค้อ ม.10 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04400706006 บ้านคำใหญ่ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายคำใหญ่ ม.9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง
04401701001 บ้านโจด 2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04401801007 บ้านดอนข่า 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนข่า ม.7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท
04401601008 บ้านดอนหัน(ศร๊ภูเวียง) 1/1/25002498วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04400102005 บ้านท่อน (โพธิ์ศรีบ้านท่อน) 1/1/24682440วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400507006 บ้านท่าเดื่อ 2478วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.6 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04401610010 บ้านเทพรักษา 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเทพรักษา ม.ม .12 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04401501017 บ้านโนนชาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนชาด ม.5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04401702011 บ้านโนนพยอม 21/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนพยอม ม.10 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04400110006 บ้านโนนศรีเรือง 1/1/24742450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401608005 บ้านบ่อ 15/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายบ่อ ม.1 อำเภอภูเวียง
04400305004 บ้านบ่อทอง 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทอง ม.6 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
04401304005 บ้านบะแค 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตบะแค ม.5 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
04400410008 บ้านผือพัฒนา 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตผือพัฒนา ม.9 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
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04400702010 บ้านเสียว 24/4/2558วัดราษฎร์มหานิกายเสียว ม.13 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04401302008 บ้านโสกไผ่ 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายโสกไผ่ ม.6 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่
04400711005 บ้านโสกม่วง 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าโสกม่วง ม.4 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง
04400503002 บ้านห้วยอีเปาะ 2453วัดราษฎร์มหานิกายห้วยอีเปาะ ม.3 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
04401901008 บ้านหัวหนอง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.10 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04400802005 บารมีชัย 20/9/25502450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04401501007 บำรุงธรรม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04401806004 บำรุงวิริยะ 26/7/25472468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท
04400603005 บึงกาญน์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400407003 บึงเกษตร 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
04401806002 บึงแก้ว 21/3/25202441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท
04400802003 บึงไทร 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04400509001 บึงนาเพียง 16/10/25292420วัดราษฎร์มหานิกายนาเพียง ม.1 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ
04400709004 บึงบอล 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400113007 บึงบาล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401807004 บึงเบ็ญ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท
04400703005 บึงพลานชัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
04400512002 บึงสว่าง 2484วัดราษฎร์มหานิกายสนามบิน ม.7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
04400501005 บุญบาลประดิษฐ(บ้านหัวหนอง) 1/1/24952491วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาล ม.2 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
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04402401003 บุญเรือง 31/1/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตแฮด ม.1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04401303010 บุบผาราม 8/8/255628/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าไม้งาม ม.8 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่
04401013005 บุปผาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองข่าลิ้น ม.6 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่
04401405006 บุพพาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย
04401401004 บูรณ์ 6/4/25422440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04401205007 บูรณะธรรมาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายบูรณะ ม.8 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล
04401017007 บูรณะสิทธิ์ 26/8/25582478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
04401211007 บูรณาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายบุอ้ายตู้ ม.7 ตำบลโนนข่า อำเภอพล
04401001019 บูรณาวาส 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเป้า ม.3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04400506006 บูรพา 1/1/25162472วัดราษฎร์มหานิกายโนนทองหลาง ม.2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04401801006 บูรพา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลชนบท อำเภอชนบท
04400904001 บูรพา 4/9/25342465วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหม่ ม.6 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง
04401616001 บูรพา 31/3/25522475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง
04400108005 บูรพาทิศ 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04402103002 บูรพาพิทยาราม 1/1/25082359วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหม่ ม.6 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง
04400704001 บูรพาภิรมยาราม 1/1/24042373วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง
04400206001 บูรพาราม 1/1/25142431วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04401016005 บูรพาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
04400907001 บูรพาราม 2433วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงคู ม.6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
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04400710005 บูรพาราม 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
04401211002 บูรพาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.2 ตำบลโนนข่า อำเภอพล
04400112002 ปทุมแพงศรี 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401703002 ปทุมวัน 21/6/25342452วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
04400506009 ประจันตวราราม 2/3/25532481วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400801009 ประชานิคมพัฒนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตอุดมศิลป์ ม.7 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04401402008 ประชาสามัคคี 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.7 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04401505006 ประชาสามัคคี 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง
04400205010 ประชาสามัคคีวนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำหัวช้าง ม.3 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
04401607004 ประชาอินทร์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายโสกห้าง ม.9 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง
04400606005 ประชาอุทิศ 22/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกจั๊กจั่น ม.5 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
04400206008 ประโชติวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัน ม.6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04400511003 ประดู่ทอง 2430วัดราษฎร์มหานิกายหนองศาลา ม.3 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ
04400911001 ประทุมคงคา 30/12/25292467วัดราษฎร์มหานิกายน้ำอ้อม ม.5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
04401207001 ประทุมวัน 27/5/25262455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล
04401611003 ประทุมวัน 25/8/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ
04401506006 ประทุมแสง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง
04400409004 ประสิทธิ์ธรรมสาร 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ
04400506008 ประสิทธิ์ไพศาล 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนแหลมทอง ม.13 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
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04401711001 ปากช่อง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401806005 ป่าเกษมคงคาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท
04400604009 ป่าแก้วโกศล 10/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายนายม ม.5 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04402203003 ป่าขันติธรรมวนาราม 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดี ม.13 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401605009 ป่าค้อสุทธาราม 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตค้อ ม.1 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง
04400708012 ป่าคำบอน 3/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตคำบอน ม.8 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04401508008 ป่าโคกกลางธรรมรังษี 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลาง ม.12 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง
04402402020 ป่าโคกสำราญ 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสำราญ ม.11 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04400905009 ป่าจันทรมณี 17/1/25512473วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.10 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04400603013 ป่าจันทรังษี 3/11/25574/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเจริญ ม.11 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400403012 ป่าแจ้งสว่าง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองสระ ม.4 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04400701018 ป่าชลประทานศรัทธาธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายหินกอง ม.4 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04400901006 ป่าชัยมงคล 17/1/255126/10/2502วัดราษฎร์มหานิกายชัยมงคล ม.10 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
04400101012 ป่าชัยวัน 1/1/25022473วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401002007 ป่าชัยวารินทร์ 13/1/253822/10/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตลำห้วยทราย ม.13 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04400111007 ป่าชาดธรรมาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าชาด ม.5 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400206007 ป่าชุมพลวนาราม 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกใหญ่ ม.10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04400109010 ป่าญาณทัสสี 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคู ม.8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401304004 ป่าดอนบาลไท 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนบาลไท ม.2 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
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04402915001 ป่าดอยแสงธรรม 26/8/255929/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองนาคำ ม.8 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า
04400709011 ป่าเทพนิมิต 8/9/255417/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายทรายมูล ม.1 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04402404005 ป่าเทพนิมิต 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตขามป้อม ม.2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด
04400114017 ป่าเทพนิมิต 24/12/255530/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.17 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04400709015 ป่าไทรทอง 13/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายทรายมูล ม.2 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400304006 ป่าธรรมนิมิต 2/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหญ้าข้าวนก ม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน
04400709014 ป่าธรรมนิมิต 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตคอกวัว ม.11 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04401801004 ป่าธรรมวิเวก 1/1/25112476วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลชนบท อำเภอชนบท
04400102014 ป่าธรรมอุทยาน 9/8/25538/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเฟี้ยฟาน ม.5 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400109009 ป่าธรรมาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนเงิน ม.13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04400109008 ป่านาล้อม 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนาล้อม ม.13 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04400503005 ป่านาหนองทุ่ม 29/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตนาหนองทุ่ม ม.8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
04400410007 ป่าโนนฆ้อง 12/11/255318/9/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนฆ้อง ม.5 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
04400406017 ป่าโนนทอง 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.20 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04401902012 ป่าโนนน้ำผึ้ง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนน้ำผึ้ง ม.2 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04400301009 ป่าโนนบ่อ 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนบ่อ ม.12 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
04400512008 ป่าโนนรัง 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนรัง ม.10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
04401606012 ป่าโนนรัง 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนรัง ม.9 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04400901014 ป่าโนนราศรี 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนราศรี ม.18 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
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04400512007 ป่าโนนลาน 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนลาน ม.4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
04400703007 ป่าโนนสวรรค์ 2485วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
04400707008 ป่าบ้านขาม 10/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตขาม ม.15 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
04400504006 ป่าบ้านโนนอุดม 25/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนอุดม ม.7 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ
04401604004 ป่าบ้านโป่งสังข์ 2475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง
04400105010 ป่าบ้านม่วง 6/11/255019/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตม่วง ม.11 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400501008 ป่าบ้านแห่ 29/6/255928/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตแห่ ม.1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
04400701010 ป่าบึงถุงเทียว 7/12/25492485วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04400710007 ป่าบึงเป่ง 3/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตบึงเป่ง ม.9 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
04400604008 ป่าบุญทันธรรมาราม วัดราษฎร์มหานิกายหนองดู่ ม.8 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04400906007 ป่าประชาบำรุง 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.2 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน
04400801008 ป่าประชาสงเคราะห์ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.1 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04401501015 ป่าประชาสรรค์ 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสองห้อง ม.1 ตำบลหนองสองห้อง

อำเภอหนองสองห้อง
04401806006 ป่าปริปุณณธรรมาราม 2422วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท
04400709010 ป่าปิยะราช 3/10/2549วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวบาน ม.5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04401212012 ป่าเป้าจันทราวาส 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายป่าเป้า ม.2 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล
04402404006 ป่าพนาราม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยม่วง ม.5 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด
04401510007 ป่าพรหมประชานิมิต 4/12/255830/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนดั่ง ม.1 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง
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04400204012 ป่าพระสถิตย์สันติธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองชาด ม.2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04401901010 ป่าพร้าว 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายป่าพร้าว ม.8 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04401002005 ป่าพุทธชัยมงคล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04401704010 ป่าโพนเพ็ก 21/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนเพ็ก ม.1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04401017012 ป่าฟ้าระงึม 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนงิ้ว ม.2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
04400706005 ป่าภูกระแต 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายคำใหญ่ ม.9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง
04402504002 ป่าภูเขาดิน 1/1/25152484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1-2 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา
04400203005 ป่าภูดิน 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนฆ้อง ม.2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
04400404009 ป่าภูเม็งทอง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัน ม.8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
04401803008 ป่าภูหันบรรพต 27/10/25262482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
04400114012 ป่ามหาวนาราม 29/4/25352479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04402003003 ป่ามะนาวศรี 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
04400802008 ป่ามัชฌิมวัลย์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04401701007 ป่ามัญจาคีรี 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัน ม.13 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04400114008 ป่ารัตนมงคล 18/1/25312472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04400107014 ป่ารัตนาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.21 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400114007 ป่าเรไร 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04400301007 ป่าเรไรย์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
04400901002 ป่าเลไลย์ 2462วัดราษฎร์มหานิกายคำไฮ ม.3 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
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04400202005 ป่าวิปัสสนา 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองเชียงซุย ม.5 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง
04400101011 ป่าวิเวกธรรม 1/1/25032472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04402401004 ป่าวิเวกธรรมสามัคคี 1/1/25172479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04401606010 ป่าวิเวกบำเพ็ญ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนาชุมแสง ม.1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04401604003 ป่าวิเวการาม 2460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง
04400118004 ป่าวิสุทธิมรรค 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองเบ็ญ ม.3 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401401008 ป่าศรัทธาธรรม 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายศรีเมือง ม.12 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04400609001 ป่าศรีดงลาน 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีอุบล ม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู
04400506015 ป่าศรีบุรี 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตุ้มนก ม.6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04401706013 ป่าศรีมัญจา 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไม้ตาย ม.6 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04402105004 ป่าศิริธรรมาวาส 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายชำโอง ม.6 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
04400101017 ป่าศิริวันวนาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองใหญ่ ม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400804009 ป่าสระแก้วชัยมงคล 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไหล ม.4 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04400104011 ป่าสวนมอน 11/2/255230/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนมอน ม.3 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401901013 ป่าสว่างพร 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตะนา ม.9 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04401702001 ป่าสันติธรรม 6/2/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04400604001 ป่าสันติสุข 23/6/25532408วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04402501003 ป่าสาคร 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
04400108013 ป่าสามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
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04400405007 ป่าสามัคคีธรรม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ
04400601012 ป่าสามัคคีธรรม วัดราษฎร์มหานิกายโคกป่ากุง ม.1 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04401610007 ป่าสิริสมบัติ 1/1/24712450วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04401605006 ป่าสุขิตาราม 24/11/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพนน้อย ม.7 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง
04400202008 ป่าสุจิณโณ 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเซียงซุย ม.5 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง
04401001008 ป่าสุมนามัย 1/1/25072479วัดราษฎร์ธรรมยุตคุ้มวัดป่าสุมนามัย ม.20 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04401207004 ป่าสุริยาเย็น 1/1/25162466วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล
04401804008 ป่าสุริยาเย็น 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
04400107009 ป่าแสงอรุณ 16/10/25282473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401701013 ป่าโสรโยขุมดิน 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตขุมดิน ม.4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04400902005 ป่าหนองกุงใหญ่ 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตอนามัย ม.6 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
04400118002 ป่าหนองค้า 12/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองค้า ม.5 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
04400603011 ป่าหนองจองจอย 24/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตนาจาน ม.1 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400801005 ป่าหนองแซง 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสูง ม.12 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04400606006 ป่าหนองแดง 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแดง ม.1 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
04400502007 ป่าหนองม่วง 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองม่วง ม.7 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ
04400511004 ป่าหนองศาลา 5/1/25522/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองศาลา ม.4 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ
04400111005 ป่าหนองหลุบ 31/3/254923/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลุบ ม.4 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401808009 ป่าหนองไฮ 18/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไฮ ม.3 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
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04401805007 ป่าหัวนากลาง 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวนากลาง ม.3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท
04401808007 ป่าหัวฝาย 3/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวฝาย ม.2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
04402401017 ป่าหินเกิ้งวิปัสสนา 1/3/25594/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังหว้า ม.8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04400509006 ป่าหินลาด 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนลาน ม.2 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ
04401702012 ป่าเหล่ากกหุ่ง 24/2/255826/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่ากกหุ่ง ม.7 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04401706014 ป่าเหล่าใหญ่ 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าใหญ่ ม.9 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04400506013 ป่าใหม่นาคำ 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่นาคำ ม.15 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400101016 ป่าอดุลยาราม 27/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400405004 ป่าอนันตคุณ 21/2/25392481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ
04400105006 ป่าอภัยวัน 1/1/25052481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400402009 ป่าอรัญญวิโมกข์ 1/1/25032474วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04401702003 ป่าอรัญญวิเวก 24/2/25262479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04400109005 ป่าอรัญญาวาสี 27/5/25262472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401014007 ป่าอาสภาวาส 21/1/255414/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายหินตั้ง ม.1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04400102015 ป่าอินทราราม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านโคก ม.12 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401501016 ปิยะวราวาส 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.10 ตำบลหนองสองห้อง

อำเภอหนองสองห้อง
04400508005 โป่งแห้งราษฎร์บำรุง 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแห้ง ม.5 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ
04401305002 โปร่งจันทร์วนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดหมากเห็บ ม.3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่
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04400907004 ฝางศรีงามราษฎร์ 2/2/25382483วัดราษฎร์ธรรมยุตฝาง ม.7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
04400511002 พงษาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพงโพต ม.2 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ
04400509002 พนมไพร 16/10/25282440วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.6 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ
04400907003 พรมประสิทธิ์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายคำแมด ม.3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
04401402006 พรมประสิทธิ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04401212001 พรหมวาสี 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลอมคอม อำเภอพล
04400902001 พรหมวิหารธรรม 2472วัดราษฎร์มหานิกายวังโพน ม.3 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
04401014005 พรหมวิหารริการาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04400602006 พรหมสุรินทร์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
04400301008 พระเนาว์ศรี 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
04402204002 พระบาทโพธารา 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง
04402204001 พระบาทโพธาราม 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง
04400803004 พระบาทภูพานคำ 1/1/25152472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์
04401615001 พลแพง 1/1/24232418วัดราษฎร์มหานิกายม.1 อำเภอภูเวียง
04400703001 พลับพลาชัย 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
04400408005 พวงมาลัย 2492วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
04400704002 พังคียาราม 26/6/25382406วัดราษฎร์มหานิกายคอกคี ม.9 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง
04400501007 พัฒนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิต ม.7 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
04401510005 พัฒนาราม 13/1/25372460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง
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04400907002 พัฒนาสีลา 1/1/24622457วัดราษฎร์มหานิกายฝาง ม.1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
04401005008 พันธสามัคคี 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายชีกกค้อ ม.13 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
04400702002 พิชัยพัฒนาราม 27/5/25262438วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04400711006 พิทักษ์ธรรมาราม 18/9/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตนาขาม ม.6 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง
04400602001 พิบูลย์ 1/1/24712450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
04401512004 พิมลธรรมมาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงสว่าง ม.3 ตำบลหนองไผ่ล้อม

อำเภอหนองสองห้อง
04402403004 พิมลธรรมาราม 23/6/25252523วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด
04400602002 พิศาล 1/1/24952473วัดราษฎร์มหานิกายพิศาลพัฒนา ม.11 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
04401301002 พิเศษประดิษฐ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่
04400703009 พุทธเกษม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.10 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
04400913001 พุทธชาฎา 2390วัดราษฎร์มหานิกายคู ม.1 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
04402401005 พุทธรังษี 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04401508010 พุทธฤทธิ์วนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองโบสถ์พัฒนา (ทางพาด) ม.13 ตำบลดงเค็ง

อำเภอหนองสองห้อง
04400405008 พุทธอุทยาน 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.10 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ
04401406001 พุทธาวาส 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย
04402301007 โพธยาวาส 1/1/24802437วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาหม้อ ม.7 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
04400103002 โพธาราม 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
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04400712004 โพธาราม 22/10/25432457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
04400304001 โพธาราม 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน
04401212003 โพธาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลอมคอม อำเภอพล
04400101005 โพธิ์ (โพธิ์โนนทัน) 1/1/25132379วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400105002 โพธิ์กลาง 1/10/25272434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04401001002 โพธิ์กลาง 12/9/25292313วัดราษฎร์มหานิกายเป้า ม.4 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04400405002 โพธิ์กลาง 2382วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ
04401613005 โพธิ์กลาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองคลอง ม.4 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง
04401701002 โพธิ์กลาง 1/1/24982385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04400506001 โพธิ์ก่อง (บ้านหนองขาม) 30/12/25292454วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาล ม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04401606004 โพธิการาม 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04400302004 โพธิ์ขุมดิน 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ขุมดิน ม.5 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน
04400110003 โพธิ์งาม 13/7/25362425วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400408004 โพธิ์งาม 2382วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
04401605004 โพธิ์งาม 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง
04400108002 โพธิ์ชัย 1/1/24522404วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04401101005 โพธิ์ชัย 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
04401005004 โพธิ์ชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
04401016006 โพธิ์ชัย 27/5/25582477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
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04400802004 โพธิ์ชัย 1/1/24622408วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04400708005 โพธิ์ชัย 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04400706004 โพธิ์ชัย 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง
04400701006 โพธิ์ชัย 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04400704004 โพธิ์ชัย 22/6/25372448วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง
04400601002 โพธิ์ชัย 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04400406005 โพธิ์ชัย 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400204009 โพธิ์ชัย 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04400107016 โพธิ์ชัย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400109007 โพธิ์ชัย 23/1/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401505001 โพธิ์ชัย 17/1/25512422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง
04400903001 โพธิ์ชัย 1/1/25112448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง
04401601002 โพธิ์ชัย 21/2/25232440วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04401017004 โพธิ์ชัยบ้านไผ่ 2446วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.2 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
04401706001 โพธิไชย 13/7/25362353วัดราษฎร์มหานิกายนาข่า ม.13 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04400202003 โพธิ์ดก 1/1/25032467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง
04401005001 โพธิ์ตาก 1/1/24862430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
04401016004 โพธิ์ตาก 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
04402902008 โพธิ์ตาก 2419วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.7 ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า
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04400204004 โพธิ์ตาล 1/1/25112427วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04400403001 โพธิ์ทอง 1/1/25312353วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04401701003 โพธิ์ทอง 1/1/25172387วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04400602008 โพธิ์ทอง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหินลาดทุ่งโพธิ์ ม.8 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
04401707002 โพธิ์ทอง 7/12/25492465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
04400109002 โพธิ์ทอง(เหล่าโพนทอง) 21/12/25352443วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401501002 โพธิธรรม 1/1/25162423วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04400501001 โพธิ์ธาตุ (บ้านชุมแพ) 27/8/25262221วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาล ม.1 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
04400107012 โพธิ์นิมิตร 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400402001 โพธิ์บวร 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04400113002 โพธิ์บัลลังก์ 20/5/25272419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401509005 โพธิ์พฤกษ์ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง
04401405004 โพธิ์เย็น 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย
04400410002 โพธิ์เลียบ 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
04402201001 โพธิ์ศรี 1/1/24932346วัดราษฎร์มหานิกายโสกนาดี ม.1 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401104002 โพธิ์ศรี 27/1/25482461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย
04400801002 โพธิ์ศรี 1/1/24952453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04400708006 โพธิ์ศรี 1/1/25242476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04400502001 โพธิ์ศรี 1/1/24232410วัดราษฎร์มหานิกายร่องแซง ม.3 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ
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04400406001 โพธิ์ศรี 1/1/25142480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400114001 โพธิ์ศรี 1/1/25142450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04400110004 โพธิ์ศรี 1/1/25062426วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401608002 โพธิ์ศรี 2382วัดราษฎร์มหานิกายบ่อ ม.1 ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า
04401606009 โพธิ์ศรี 7/5/255711/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดน้ำใส ม.4 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04401708002 โพธิ์ศรี 23/4/25292467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ
04401706010 โพธิ์ศรี 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04400103003 โพธิ์ศรีธาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
04402209003 โพธิ์ศรีวราราม 1/1/25192431วัดราษฎร์มหานิกายกุดธาตุ ม.2 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
04401801001 โพธิ์ศรีสะอาด 1/1/24982336วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชนบท อำเภอชนบท
04401903001 โพธิ์ศรีสำราญ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง
04400805005 โพธิ์ศรีสำราญ 27/5/255831/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายสำราญ ม.10 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์
04400803003 โพธิ์สง่า 27/5/25582440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์
04400804005 โพธิ์สมพร 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04401610005 โพธิ์สว่าง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04400207002 โพธิ์สาริการาม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
04401701005 โพธิ์หอม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04400708002 โพนทอง 26/9/25442468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04401614005 โพนทองดอนไข 4/6/25433/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนดู่ ม.3 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง
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04402301001 โพนแพง 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.8 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
04400204006 โพนเลา 1/1/24542434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04401406005 ไพบูลย์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย
04401303004 ไพรงาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่
04400701017 ไพศาล 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้ารังกา ม.7 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04401507004 ไพศาลศิลป์ 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง
04402004001 ภูเขาวง 2484วัดราษฎร์มหานิกายเขาวง ม.5 ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน
04400104006 ภูมิหลักฐาน 2/10/25322449วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400402003 ภูศรีสว่าง 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04401201006 ม.4 1/1/25132483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ตำบลเมืองพล อำเภอพล
04401211008 มงคลธานี 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนข่า อำเภอพล
04401402009 มงคลนิมิตร 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04401901007 มงคลศรีสวนกวาง 10/8/25192460วัดราษฎร์มหานิกายเขาสวนกวาง ม.1 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04401005005 มงคลหลวง 1/1/24812310วัดราษฎร์มหานิกายเมืองเพีย ม.2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
04400105001 มณฑป 1/1/24502419วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400408010 มณีจอมธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายร่องสมอ ม.10 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
04400804008 มณีศิลาอาสน์ วัดราษฎร์มหานิกายทานตะวัน  ม.11 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04400902004 มธุวัณโณวาส 1/1/24982468วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงใหญ่ ม.1 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
04401902005 มรรคผดุงศรี 20/6/25552474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
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04400101008 มรรคสำราญ 1/1/25112400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400113001 ม่วง 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04400114002 ม่วงศรี 1/1/25182455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04401302001 มหรรณพาราม 27/5/25262446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่
04400702005 มหาชัย 1/1/24872483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04401402003 มหาวัน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04400702006 มหาวันวิหาร 1/1/25022502วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04401002001 มะพร้าวกิ่งโพธิ์ศรี 10/1/25232300วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04401406002 มัคคาลัย 10/1/25282460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย
04401009002 มัชฌิมวิทยาราม 1/1/24272412วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่
04402202001 มัชฌิมาวาส 1/1/24902477วัดราษฎร์มหานิกายสามหมอโนนทัน ม.1 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04402204005 มารวิชัย 2460วัดราษฎร์มหานิกายกระนวน ม.1 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401510003 มารวิชัย 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง
04401213002 มาลัยจันทร์ 22/6/25372467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล
04401103001 มาลา 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย
04400107015 มิ่งโพธิ์วนาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400510004 มิ่งมงคล 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลา ม.6 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
04401201005 มิ่งเมืองพลาราม 1/1/25092481วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเมืองพล อำเภอพล
04401601001 มิ่งเมืองพัฒนาราม 1/1/250929/5/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
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04400709009 มุกดาราม 3/2/25212475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400110011 มุกดาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกเปี้ย ม.5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401405005 มุจจลินทร์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย
04400506010 มุจลินท์ 2445วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400105003 ยอดแก้ว 9/7/25452440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400112004 ยอดแก้ว 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400802001 ยางคำ 3/7/25352456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04402105002 ยางคำ 27/8/25452470วัดราษฎร์มหานิกายสว่าง ม.4 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
04401902002 ยางคำทุ่งบ่อ 30/4/25222478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04400903002 ยางใย 2461วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.3 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง
04400402008 ร่มประดู่ 1/1/25062464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04400203003 ระฆัง 28/12/25332464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
04402501004 ระทอกโพ 14/10/252526/1/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
04401905009 รัตนชุมพล 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายคำสมบัติ ม.3 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
04401501003 รัตนนิมิตร 1/1/25142455วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04401304003 รัตนมงคล 7/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวหนองแวง ม.3 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
04400410003 รัตนสามัคคี 17/1/25342443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
04400110005 รัตนาราม 22/11/25312440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400102007 ราชบุรี 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
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04401502006 รามศิริวาส 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายศรีสมบูรณ์ ม.7 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง
04401507002 ราษฎร์ดำเนิน 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง
04402102001 ราษฎร์นิยม 2434วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.3 ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง
04400205006 ราษฎร์บำรุง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายกระเดื่อง ม.9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
04401401002 ราษฎร์บำรุง 24/6/25412446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04401804003 ราษฎร์บำรุง 1/1/24572452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
04402003001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 16/10/25282442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
04402504006 ราษฎร์ศรัทธาสามัคคี 29/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเก่าน้อย ม.3 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา
04400108010 ราษฎร์สังขรณ์ 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04401802003 ราษฎร์สามัคคี 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
04401404002 ราษฎร์อุดม 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย
04400402010 ราษฏร์รังสรรค์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04400505004 ราษี 16/10/25282443วัดราษฎร์มหานิกายขามป้อม ม.4 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
04400402011 เรไร 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04401404001 เรไร 1/1/24982451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย
04401102003 ฤาษี 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย
04401301001 ลัฎฐิวัน 1/1/24652400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่
04400706001 เลียบ 1/1/24782452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง
04401103004 เลียบโพธิ์ทอง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย
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04401707008 วงกฎคีรี 27/1/25482482วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสูง ม.4 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
04401508009 วงศ์เจริญธรรม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนชาด ม.5 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง
04401904003 วังน้ำทิพย์ 20/9/255030/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำทิพย์ ม.10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง
04400205005 วังโพน 30/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายวังโพน ม.6 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
04400601004 วังมน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04400201005 วังเย็น 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
04401601005 วารินทร์ 1/1/25152445วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04401203001 วาฬุการาม 26/11/25342475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล
04400102008 วิจารณ์สว่างโศก 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400110007 วิจารณาราม 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401504003 วิจิตราราม 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง
04401402001 วิชัยชนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04400702003 วิชัยยาราม 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04401804002 วิเวกภูนางงำ 1/1/24602440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
04400601014 วิเวกวนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายป่าน ม.8 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04402104002 วิสุทธาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายบ่อใหญ่ ม.8 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง
04402508004 วิสุทธิการาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำขุ่นเหนือ ม.8 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04401509003 วีระนาวาส 2457วัดราษฎร์มหานิกายแฝก ม.7 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง
04400101013 วุฒาราม 1/1/25052475วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
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04402402008 เวฬุวัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายป่าม่วง ม.9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04401208006 เวฬุวัน 3/9/25352474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล
04400704008 เวฬุวัน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.12 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง
04400902003 เวียงแก้ว 2474วัดราษฎร์มหานิกายเวียงแก้ว ม.2 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
04400402004 เวียงไชย 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04402402019 ศรเสนาราม วัดราษฎร์มหานิกายทางพาดปอแดง ม.12 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04400118001 ศรีแก้ว 2/10/25322443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนน ม.1 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
04400603003 ศรีแก้ว 1/1/24912475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400511005 ศรีโกศลวนาราม 2461วัดราษฎร์มหานิกายสุขสมบูรณ์ ม.5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ
04401014001 ศรีจันทร์ 1/1/24972322วัดราษฎร์มหานิกายแก่นคำ ม.10 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04402402004 ศรีจันทร์ 2464วัดราษฎร์มหานิกายดอนปอแดง ม.3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04400910003 ศรีจันทร์ 1/1/25042460วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
04400101007 ศรีจันทร์ 27/12/25452368พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401706005 ศรีจันทร์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04400105005 ศรีชมชื่น 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.6-7 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400905002 ศรีชมชื่น 2467วัดราษฎร์มหานิกายป่ารัง ม.9 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04400707003 ศรีชมชื่น 7/5/25572455วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
04400709005 ศรีชมชื่น 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400601001 ศรีชมชื่น 24/12/25332466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
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04400408002 ศรีชมชื่น 26/7/25472319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
04401512002 ศรีชมชื่น 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง
04400705004 ศรีชมชื่น 2/3/25532436วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04401808004 ศรีชมชื่น 1/1/25162416วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
04401807003 ศรีชมชื่น 16/5/25402466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท
04401601003 ศรีชมชื่น 1/1/23212250วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04400108007 ศรีชมบาล 1/1/24472432วัดราษฎร์มหานิกายม่วงโป้ ม.4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400510005 ศรีชมพู 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.7 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
04401203003 ศรีชมพู 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล
04401602003 ศรีชมพู 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง
04400202002 ศรีชมภู 13/7/25362464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง
04402401002 ศรีชมภู 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังหว้า ม.8 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04402216001 ศรีชมภู 2245วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.9 อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04402301003 ศรีชมภู 2470วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.9 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
04400116007 ศรีชล 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400601006 ศรีชัยวราราม 5/1/255230/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.9 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04402402009 ศรีชุมพล 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองเกี่ยว ม.3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04401606005 ศรีชุมแสง 2502วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04400103004 ศรีฐาน 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
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04401905002 ศรีดงเรือง 2481วัดราษฎร์มหานิกายดงเรือง ม.1 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง
04400111004 ศรีดอนกลาง 13/7/25362455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400304002 ศรีตาล 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน
04400405006 ศรีตาลเรือง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ
04401209001 ศรีทอง 25/12/25252471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล
04401401001 ศรีธงชัย 1/1/24272423วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04400709006 ศรีธรรมา 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400101010 ศรีธาตุ 25/12/25392463วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04400705002 ศรีนวน 2421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04400101004 ศรีนวล 1/1/25112345วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401702007 ศรีนวล 15/1/25242476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04401704004 ศรีนวล 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04400110012 ศรีนาแพง 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองปอ ม.2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400803002 ศรีโนนเรือง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์
04401211001 ศรีบวร 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล
04400205002 ศรีบาลเรือง 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
04402402005 ศรีบุญนาค 30/12/25242464วัดราษฎร์มหานิกายเล็บเงือก ม.4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04402302001 ศรีบุญเรือง 1/1/25082479วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาคำ ม.2 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ
04401201001 ศรีบุญเรือง 1/1/25112465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา อำเภอเวียงเก่า
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04401014004 ศรีบุญเรือง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04401017003 ศรีบุญเรือง 16/5/25402445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
04402102002 ศรีบุญเรือง 2435วัดราษฎร์มหานิกายดอนเขียง ม.4 ตำบลคำแมด อำเภอซำสูง
04400805002 ศรีบุญเรือง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์
04400804004 ศรีบุญเรือง 18/6/25362460วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.9 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04400708001 ศรีบุญเรือง 1/1/24792452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04400709003 ศรีบุญเรือง 22/11/25482442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400510003 ศรีบุญเรือง 2463วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.5 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
04400403006 ศรีบุญเรือง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04400408003 ศรีบุญเรือง 19/3/25502376วัดราษฎร์มหานิกายม.7-8 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
04400105004 ศรีบุญเรือง 11/11/25202445วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ม ม.1-2 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400108004 ศรีบุญเรือง 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04402208001 ศรีบุญเรือง 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาคำ ม.2 อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401601004 ศรีบุญเรือง 10/3/25252454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04401603001 ศรีบุญเรือง 1/1/24822462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ
044025002 ศรีบุญเรือง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04401806001 ศรีบุญเรือง 1/1/25012326วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท
04401704001 ศรีบุญเรือง 16/10/25282384วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04401703007 ศรีบุญเรือง 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
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04401615006 ศรีบุญเรือง 1/1/24652452วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 อำเภอภูเวียง
04400403003 ศรีบุรมย์ 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04400701009 ศรีปทุมวนาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04400206009 ศรีประชาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกสี ม.5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04400206010 ศรีประชาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกสี ม.5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04402508003 ศรีประชาสรรค์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04401501008 ศรีประทุม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04401608003 ศรีประทุม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 อำเภอภูเวียง
04400206005 ศรีประทุมวนาราม 2473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04401017014 ศรีประยูรพรหม 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองร้านหญ้า ม.5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
04401208001 ศรีประสิทธิ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล
04400207001 ศรีพนาวาส 15/1/25242459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
04401805004 ศรีพนาวาส 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท
04401209014 ศรีพยูง 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองนาดี ม.3 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล
04400801001 ศรีพอง 14/5/25442445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04400303006 ศรีพิมล 1/1/25022498วัดราษฎร์มหานิกายโต้น ม.1-2 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน
04402301006 ศรีโพธิ์ชัย 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาคูณ ม.3 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ
04400105009 ศรีโพธิ์ทอง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น
04401504006 ศรีโพธิ์ทอง 2465วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง
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04401502002 ศรีโพธิ์ทอง 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง
04402402002 ศรีไพรวรรณ 2462วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเขือ ม.2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04401804001 ศรีภูบาล 1/1/24552413วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
04400109004 ศรีภูมิเรือง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04400410005 ศรีมงคล 1/1/25162464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
04400905004 ศรีมงคล 2468วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลา ม.5 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04400712001 ศรีมงคล 13/5/25282453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
04400709001 ศรีมงคล 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04401303002 ศรีมณีธรรม 23/6/25532478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่
04400901004 ศรีมหานาท 2472วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเชือก ม.4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
04401010004 ศรีมหาโพธิ์ 21/2/25232457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
04401202002 ศรีเมืองพล 1/1/25132485วัดราษฎร์ธรรมยุตคุ้มศรีเมืองพล ม.1 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
04401902004 ศรีเมืองแอม 9/1/25472470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04400604004 ศรีรัตนปรับปรุง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04400205004 ศรีรัตนาราม 29/9/254123/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองคลองน้อย ม.8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง
04401607001 ศรีราษฏร์บำรุง 2478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง
04400711011 ศรีเรืองชัย 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงเรือง ม.5 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง
04400109006 ศรีวนาวาส 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401802004 ศรีวราราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
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04400601007 ศรีวังมน 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตวังมน ม.2 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04400302003 ศรีวิชัย 2478วัดราษฎร์มหานิกายโจดน้อย ม.4 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน
04401205003 ศรีวิไล 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล
04400401002 ศรีสงฆ์เรือง 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
04401010001 ศรีสง่า 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกโถ ม.7 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
04400602007 ศรีสง่า 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนหัวนา ม.5 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
04401207005 ศรีสง่า 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล
04401007002 ศรีสง่า 2460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
04401506010 ศรีสมบูรณ์ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง
04401101003 ศรีสมพร 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
04401405003 ศรีสวัสดิ์ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย
04400603004 ศรีสว่าง 22/6/25372478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400901003 ศรีสว่าง 1/1/25182466วัดราษฎร์มหานิกายศรีสุข ม.7 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
04401203002 ศรีสว่าง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล
04402003006 ศรีสว่าง 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายสว่างโนนสูง ม.3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
04401803001 ศรีสว่าง 1/1/24932439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
04401705007 ศรีสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
04400109011 ศรีสว่างธรรมาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเหล่านางาม ม.10 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04402501005 ศรีสว่างโนนแดงใหญ่ 10/5/25592484วัดราษฎร์มหานิกายขอนสัก ม.9 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
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04400101015 ศรีสว่างโนนทัน 12/6/254031/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401101001 ศรีสว่างวงษ์ 12/6/25402439วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
04401606001 ศรีสะอาด 1/1/25172427วัดราษฎร์มหานิกายนาชุมแสง ม.10 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04400406002 ศรีสะอาด 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400115006 ศรีสะอาด 23/2/25422463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
04400102011 ศรีสะอาด 1/1/25012463วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401507003 ศรีสะอาด 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง
04400202007 ศรีสะอาด 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.6 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง
04401606003 ศรีสะอาด 15/1/25242455วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04401612003 ศรีสะอาด 18/12/25572260วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง
04400605003 ศรีสำราญ 27/8/25262483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู
04402105006 ศรีสำราญ 1/1/25092456วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเตย ม.1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
04401705006 ศรีสิทธิ์ 23/4/25292473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
04401704012 ศรีสิทธิ์ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายบูรณะ ม.3 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04400112001 ศรีสุก 1/1/24892450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401705003 ศรีสุข 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
04401204002 ศรีสุธรรม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล
04402505002 ศรีสุธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา
04400906003 ศรีสุพร 2475วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.5 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน
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04401102001 ศรีสุมังค์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย
04401018001 ศรีสุมังค์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด
04402403002 ศรีสุมังค์ 7/11/25542451วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักตบ ม.11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
04401702008 ศรีสุมังคล์ 22/11/25482330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04401801002 ศรีสุมังคล์ 22/10/25432400วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลชนบท อำเภอชนบท
04401705005 ศรีสุมังคล์ 1/1/25212466วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี
04400708008 ศรีสุมังค์วนาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04400708010 ศรีสุวรรณพรหมวราราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04401103005 ศรีหงษ์ทอง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย
04401212010 ศรีหงษ์ทอง 2455วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.3 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล
04400115001 ศรีอาราม 2334วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.7 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
04400711004 ศรีอุดม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง
04401504004 ศรีอุดร 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง
04401206002 ศิริชัย 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล
04402528001 ศิริชัยมงคล 21/2/25232457วัดราษฎร์มหานิกายป่าปอ ม.2 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่
04400905008 ศิริชัยโย 2478วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแค ม.6 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04400602005 ศิริชัยศรี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
04402401006 ศิริทรงธรรม 21/2/25232460วัดราษฎร์มหานิกายขามเปี้ย ม.5 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04400201004 ศิริธรรม 1/1/25042472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
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04400605004 ศิริธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู
04400103001 ศิริธรรมิกาวาส 21/2/25232413วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
04401902003 ศิริพนปุญญาวาส 30/4/25222459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04401502005 ศิริพัฒนาธรรมาวาส 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง
04400104005 ศิริมงคล 2449วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาเข็ง ม.1 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401013001 ศิริมงคล 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่
04401607002 ศิริมงคล 9/7/25452460วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.1 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง
04401610003 ศิริรัตนาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04401903002 ศิริวรรณ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.3 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง
04401401005 ศิริวัน 18/6/25362471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกสี ม.6 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04401610004 ศิริวิทยาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04401604001 ศิลา 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง
04402003002 ศิลาดาษ 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
04401704002 ศิลาธรรมิการาม 2/10/25322455วัดราษฎร์มหานิกายแจ้ง ม.4 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04401807007 ศิลาประชาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท
04400510002 ศิลาลำโจด 2466วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขียด ม.9 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
04400702004 ศิลาอาสน์ 1/1/25192450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04401614004 ศิลาอาสน์ 2479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง
04401401009 ศีลขันธาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลา ม.9 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
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04401505005 สกุณาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง
04401613001 สงเปลือย(ศรีมงคล) 15/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง
04401703005 สถาพร 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
04401017006 สนวนวารีพัฒนาราม 12/6/25402465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
04400401005 สมจิตอาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
04400402007 สมณมงคล 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04400206004 สมบูรณ์ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04400203004 สมบูรณ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง
04401706011 สมบูรณ์ 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04400110002 สมศรี 2424วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400711001 สมศรี 1/1/24692416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง
04400107010 สมศรี 1/1/24822475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400301004 สมสะอาด 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
04400104007 สมัคคาราม 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401001007 สมุหนาถราม 1/1/25152475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04400114009 สรรค์วนาราม 23/2/25422473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04401901001 สระกัญญาราช 1/1/25012463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04400305001 สระเกษ 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
04401304001 สระเกษ 1/1/25282414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
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04401803003 สระเกษ 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
04401704005 สระเกษ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04401702004 สระเกษ 9/7/25452412วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04400115005 สระแก้ว 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
04401204001 สระแก้ว 1/1/25162440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล
04400709007 สระแก้ว 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400705001 สระแก้ว 9/7/25452349วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04400505005 สระแก้ว 1/1/25002437วัดราษฎร์มหานิกายสัมพันธ์ ม.3 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
04400512001 สระแก้ว 1/1/25002484วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
04400406003 สระแก้ว 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400206002 สระแก้ว 7/5/25572454วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
04400108015 สระแก้ว 2450วัดราษฎร์มหานิกายโนนตุ่น ม.12 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400114013 สระแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04401601006 สระแก้ว 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04401802002 สระแก้ว 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
04401501006 สระแคน 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04402403005 สระจันทร์ 2457วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด
04401202001 สระจันทร์ 1/1/25132464วัดราษฎร์ธรรมยุตเมืองเก่า ม.3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
04400703003 สระชัย 1/2/25332458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
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04400705003 สระทรงศิลา 30/3/25582466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04402202002 สระทอง 2454วัดราษฎร์มหานิกายกุดลอม ม.3 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04400709008 สระทอง 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง
04400409001 สระทอง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ
04401305001 สระทอง 4/6/25432461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่
04401802005 สระทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
04400115007 สระทอง 16/8/25372458วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.11 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น
04401701004 สระทอง 1/1/25172400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
04400305002 สระโนน 2/11/25302404วัดราษฎร์มหานิกายขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน
04400204005 สระบัว 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04400404004 สระบัว 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
04401702009 สระบัว 4/6/25432442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04401506002 สระบัวแก้ว 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง
04401506005 สระบัวทอง 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง
04402504003 สระบัวรอง 1/1/24952430วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาหมอ ม.6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา
04400504004 สระพัง 2453วัดราษฎร์มหานิกายบัวสิมมา ม.5 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ
04400406011 สระโพนทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400111003 สระมงคล 30/4/25222437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401504001 สระยาง 12/2/25452436วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง
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04400401006 สระโอภาวาส 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
04402401001 สวรรค์ 1/1/25122505วัดราษฎร์มหานิกายแฮด ม.1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04401616003 สวรรค์คงคา 1/1/25012484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง
04400404001 สวรรคคงคา(สวรรคงคา) 29/4/25352445วัดราษฎร์มหานิกายม.1-2 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
04400407002 สวรรคงคา 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
04400605005 สวรรค์นาตาด 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู
04401301007 สวรรค์บูรพาราม 7/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.3 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่
04401706009 สวัสดี 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04401805001 สวัสดี 1/1/24722423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท
04400905001 สว่าง 13/5/25282463วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโจด ม.3 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04402204004 สว่าง 2/3/255325/1/2452วัดราษฎร์มหานิกายแก้งคร้อ ม.2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401712002 สว่าง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401007001 สว่าง 2432วัดราษฎร์มหานิกายโนนดินแดง ม.1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา
04400102012 สว่างกลางฮุง 30/3/25582476วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401902008 สว่างคำอ้อ 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายคำสมบูรณ์ ม.10 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04400301006 สว่างจันทร์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
04401010006 สว่างจูมทอง 12/2/25452483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
04400107005 สว่างชัยศรี 7/5/25572459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น
04401016002 สว่างชัยศรี 8/8/25562456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
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04400407004 สว่างชัยศรี 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
04400410004 สว่างเชิงเขา 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
04401710004 สว่างดงเค็ง 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
04400114005 สว่างดอนยาง 2469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04401710008 สว่างดารา 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
04400906001 สว่างแดนดิน 2470วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.3 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน
04401212004 สว่างทุ่งน้อย 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลอมคอม อำเภอพล
04401001006 สว่างทุ่งมน 29/8/25262460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04400202004 สว่างธรรมวราราม(ปัจจิม) 6/4/25422472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง
04402508001 สว่างน้ำใส 12/6/25402460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04400508003 สว่างโนนคูณ 28/12/25332480วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่เหนือ ม.8 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ
04400506007 สว่างโนนงาม 1/1/25012482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาดห้วยบั้งทิง ม.7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400604002 สว่างโนนงาม 1/1/25012465วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04401008002 สว่างโนนงาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04401016003 สว่างโนนชัย 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
04400407005 สว่างโนนดู่ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ
04400507010 สว่างโนนทองหลาง วัดราษฎร์มหานิกายโนนทองหลาง ม.4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04401002002 สว่างโนนเพียง 16/10/25282466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04400509009 สว่างโนนโพธิ์ วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.5 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ
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04402205001 สว่างโนนรัง 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองคอง ม.4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04402210001 สว่างโนนรัง 1/1/24722455วัดราษฎร์มหานิกายหนองคอง ม.4 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04400111002 สว่างพิทยา 1/1/25132437วัดราษฎร์มหานิกายม.4-7 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401404007 สว่างโพธิ์งาม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายบึงบัวทอง ม.12 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย
04400107004 สว่างโพธิ์ชัย 5/1/25522448วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04402507003 สว่างโพธิ์ชัย 2482วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าโนนคูณ ม.2 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา
04400404002 สว่างโพธิ์ศรี 8/8/25562470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
04401608001 สว่างโพนงาม 1/1/25182480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 อำเภอภูเวียง
04400402005 สว่างมนาวาส 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04400113009 สว่างมโน 23/6/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04400113004 สว่างมรรค 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04402002003 สว่างยางคำ 2430วัดราษฎร์มหานิกายนาฝายเหนือ ม.5 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน
04401605003 สว่างเลิงแสง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง
04401808001 สว่างวงษ์ 1/1/24552428วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
04400303001 สว่างวนาราม 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน
04401611004 สว่างวนาวาส 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขนวน อำเภอหนองนาคำ
04400506005 สว่างวังบง 2470วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400905006 สว่างวังหิน 2470วัดราษฎร์มหานิกายโสกเสี้ยว ม.2 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04401607003 สว่างวิทยาราม 2466วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.6 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง



61หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ขอนแก่น

04401009003 สว่างเวหา 18/4/25552467วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่
04400304004 สว่างแวงฮี 18/12/25442463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน
04400804006 สว่างศรีชมภู 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04400512005 สว่างศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ
04400106005 สว่างศรีวิชัย 13/7/25362479วัดราษฎร์มหานิกายโนนตุ่น ม.5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
04400103006 สว่างศรีวิลัย 1/1/25212478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400406006 สว่างศิริเย็น 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400801003 สว่างสามสวน 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04402402001 สว่างสำราญ 1/1/25082445วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำราญ ม.1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04400114006 สว่างสุทธาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04401014008 สว่างสุริยาเย็น 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตสว่าง ม.8 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04401601007 สว่างแสงจันทร์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04400704003 สว่างแสงอรุณ 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง
04401612002 สว่างหนองกุง 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง
04400501004 สว่างหนองบัว 2467วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.5 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
04400507004 สว่างหนองสังข์ 1/3/25202482วัดราษฎร์มหานิกายหนองสังข์ ม.5 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04400107011 สว่างหนองไฮ 1/1/25052475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400603002 สว่างหนองไฮ 1/1/25052469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04400409008 สว่างหนองไฮ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ
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04400701003 สว่างอรุณ 1/1/24762453วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเสือเต้น ม.3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04402105003 สว่างอรุณ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.1 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
04401606002 สว่างอรุณ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
04400107002 สว่างอารมณ์ 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401013002 สว่างอารมณ์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่
04401010005 สว่างอารมณ์ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
04400804003 สว่างอารมณ์ 15/1/25242470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04400707002 สว่างอารมณ์ 13/7/25592453วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
04400505002 สว่างอารมณ์ 1/1/25012463วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
04400408001 สว่างอารมณ์ 2312วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ
04400207005 สว่างอารมณ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายโสกคั่ง ม.3 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
04401509004 สว่างอารมณ์ 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง
04401610002 สว่างอารมณ์ 20/6/25552479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง
04402204003 สว่างอารมณ์ 8/9/255426/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสงแดง ม.4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401004001 สว่างอารมณ์ 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04402002004 สว่างอารมณ์ 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน
04401904001 สว่างอารมณ์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง
04401803002 สว่างอารมณ์ 22/1/25502439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
04401706004 สว่างอารมณ์ 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี



63หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ขอนแก่น

04402302002 สว่างอารมณ์ 22/1/25502479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ
04401207006 สว่างอารมย์ 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล
04400507001 สว่างอินทร์แปลง (บ้านหนองใส) 2484วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาล ม.1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04401501005 สว่างอิสาณ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04401001004 สวาท 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04401617001 สหราษฎร์ไพรวัลย์ 30/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหญ้าปล้อง ม.6 ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง
04400707006 สองคอน 2/9/25532474วัดราษฎร์มหานิกายสองคอน ม.6 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
04402002002 สะเคียนทอง 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน
04401602006 สะพานยาว 2438วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.3 ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง
04401209002 สะอาด 2/7/25512471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล
04401712003 สะอาด 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401703003 สะอาด 2/3/25532455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
04401706006 สะอาด 17/1/25342438วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04401704003 สะอาด 1/1/24902447วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04401703006 สะอาด 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี
04402203001 สะอาดชมภู 3/2/25462448วัดราษฎร์มหานิกายหินตั้ง ม.3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04402402007 สะอาดชัยศรี 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนพันชาติ ม.10 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04401802001 สะอาดโนนคูณ 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
04402505001 สะอาดโนนงาม 1/1/25082450วัดราษฎร์มหานิกายหนองลุมพุก ม.7 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
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04401006001 สะอาดบุญญาราม 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา
04401009006 สะอาดโพธิ์ศรี 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายขามป้อม ม.9 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่
04400602004 สักหลวง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู
04401509006 สังข์ทอง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง
04401401013 สังข์สิริโภคา 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.7 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04401511003 สังวาลนุเคราะห์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.8 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง
04400201006 สังเวชธรรมาราม 1/1/25082473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
04401613006 สันติการาม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกไร่ ม.7 ตำบลสงเปือย อำเภอภูเวียง
04401209006 สันติธรรม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตานา ม.4 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล
04401601009 สันติวนาราม 31/7/254928/1/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสง่า ม.4 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04401803007 สันติวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท
04400804007 สัมพันธวาราม 26/8/25582470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
04402401007 สาทรอักขราราม 1/1/25172470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04400204008 สามสวน 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04400601003 สามัคคยาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู
04400109003 สามัคคี 3/7/25232444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401001003 สามัคคี 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04400606003 สามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
04401207003 สามัคคี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล
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04401605002 สามัคคี 1/1/24712454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง
04400511001 สามัคคีชัย 2/11/25302463วัดราษฎร์มหานิกายหนองเสาเล้า ม.1 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ
04400910004 สามัคคีธรรม 2468วัดราษฎร์มหานิกายป่าติ้ว ม.2 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
04401707007 สามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
04401212006 สามัคคีธรรม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลอมคอม อำเภอพล
04402001002 สามัคคีธรรม 26/5/25512422วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ม.5 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน
04401808002 สามัคคีธรรม 6/4/25422480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
04401807005 สามัคคีประชาวาส 16/5/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท
04400507007 สามัคคีพัฒนาราม 12/1/25492482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคี ม.10 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ
04400704007 สามัคคีวิทยาราม 3/4/25222484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง
04401615003 สามัคคีวุฒิธรรม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 อำเภอภูเวียง
04400606001 สายทอง 20/5/25272475วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.1 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
04401104003 สายทอง 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย
04400112005 สายราษฎร์บำรุง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401404003 สารเขต 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย
04401303005 สาลวัน 2464วัดราษฎร์มหานิกายโนนข่า ม.4 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่
04401712001 สาลวัน 1/1/24832458วัดราษฎร์มหานิกายหนองหวาย ม.7 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04400404003 สาลีวนาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
04400108001 สำราญ 1/1/24562404วัดราษฎร์มหานิกายบ้านงิ้ว ม.9 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
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04400404005 สำราญ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
04400110010 สำราญ 1/1/25112482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401605001 สำราญ 2454วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.1 ตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภูเวียง
04401503004 สำราญจิต 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
04401704013 สำราญชัย 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.9 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04400705005 สำราญนาศรี 1/1/25022466วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04401502001 สำราญราษฎร์ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง
04401303003 สิงขรณ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่
04400410001 สิงห์ทอง 2456วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.1 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
04401211004 สิงห์ทอง 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนข่า อำเภอพล
04401804005 สิงห์ทอง 27/10/25382465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
04401706008 สิงห์ทอง 31/3/25492453วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี
04401101002 สิงห์ทอง(บ้านหัวฝาย) 1/1/24742447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย
04400401001 สิทธิการาม 26/7/25472443วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
04400405003 สิมมาราม 15/2/25202446วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ
04400708003 สิลาอาสน์ 1/1/24852468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04400604010 สีชมพู 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04401509002 สีตาราม 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง
04400701001 สีลาขันธุ์ 1/1/25262437วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
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04400701016 สีสปาวัน 13/7/255930/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเสือเต้น ม.3 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04401203004 สีสะปาวัน 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล
04402504004 สีหนาทาราม 1/1/24202416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา
04401201004 สีหมงคล 28/12/25332410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
04401207007 สุคนธาวาส 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล
04401017008 สุดาราษฏร์วราราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่
04401503002 สุตาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
04401403002 สุทธังคณาวาส 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
04401509001 สุทธารมณ์(สุทธาราม) 1/1/25162457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง
04401508001 สุทธาวาส 24/12/25552464วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าขาว ม.1 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง
04400901005 สุทธาวาส 2484วัดราษฎร์มหานิกายผักแว่น ม.8 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
04401508003 สุทธาวาส 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง
04401017002 สุทธาวาส 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด
04401802006 สุทธาวาส 16/4/25412480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
04401002004 สุทธิการาม 7/2/25322480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04401507001 สุทธิจิตตาราม 13/1/25372483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง
04400506014 สุทธิไชยาราม 3/11/25579/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตพรสวรรค์ ม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04401616004 สุทธิธรรมวนาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง
04400301002 สุทธิมงคล 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระยืน อำเภอพระยืน
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04401902001 สุทธิวาส 1/1/25022455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04400104004 สุทธิสังวรณ์ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400207003 สุนทรสมุทร์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
04400403004 สุนทราวาส 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ
04401406004 สุนทราวาส 26/8/25592462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทางขวาง อำเภอแวงน้อย
04400116002 สุนทโรวาส 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น
04400712002 สุนันทาวาส 1/10/25272454วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง
04401212011 สุภนิมิตร 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล
04401009005 สุภีสีวราราม 17/1/255113/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวางค์ ม.7 ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่
04402404001 สุมังคลาราม 28/4/25232467วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซง ม.1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด
04400705008 สุริยะสว่าง 12/6/25422481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04400204011 สุวรรณเขต 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04400605006 สุวรรณบรรพต 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลซำยาง อำเภอสีชมพู
04400603009 สุวรรณรังษี 26/11/25342484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลนาจาน อำเภอสีชมพู
04401401007 สุวรรณาราม 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.10 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04401212007 สุวรรณาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลอมคอม อำเภอพล
04401707005 สุวรรณาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
04401902007 สุวรรณาวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04402403006 เสนชัยดาประสิทธิ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด
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04400108012 เสมอภาพ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04401501004 เสลบูรณ์ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง
04400409002 แสงจันทร์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอหนองเรือ
04400508002 แสงจันทร์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโสกอุดม ม.7 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ
04401208004 แสงจันทร์ 28/12/25332470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล
04401804006 แสงจันทร์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
04401208005 แสงธรรม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสง่า อำเภอพล
04401802008 แสงธรรม 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตนาผาย ม.3 ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท
04400104012 แสงศรีนิยม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองนิยม ม.14 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401301004 แสงสว่างอารมณ์ 17/1/25512480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่
04401206003 แสงสุวรรณ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล
04401501014 แสงอรุณ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองโบสถ์พัฒนา ม.3 ตำบลหนองสองห้อง

อำเภอหนองสองห้อง
04401507005 แสงอารมณ์ 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง
04401804007 แสงอุดมสิทธิราษฎร์ 17/1/25512481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท
04400905011 แสนสุขวนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.1 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
04400402006 แสบง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ
04400609002 โสกจานนาดี 15/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโสกจานนาดี ม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู
04401002010 โสกตลิ่งโสภภณาราม 30/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายโสกตลิ่ง ม.4 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
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04400201007 โสกม่วงสามัคคี 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายโสกม่วง ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง
04401402007 โสกสว่างอารมณ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย
04400610001 โสภณวนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลภูห่าน อำเภอสีชมพู
04401612005 โสภารัตนาราม 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนพัฒนา ม.3 ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง
04400705010 โสภิตาราม 29/2/255526/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาศรี ม.12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04400111008 โสมสวรรค์พิมพาวาส 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.6 ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น
04402202006 หงษ์ทอง 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้ารังกา ม.5 ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04400703004 หนองกุง 1/1/24992466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
04401001009 หนองกุง 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.10 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04401610009 หนองกุงธนสาร 7/11/255419/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองกรุงธนสาร ม.12 ตำบลหนองกุงธนสาร

อำเภอภูเวียง
04400406008 หนองเขื่อนช้าง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ
04400104002 หนองโข่ย (โพธิ์ศรีบ้านหนองโข่ย) 1/1/24692422วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401902011 หนองคู 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.9 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04401602004 หนองดู่ 20/12/25422533วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง
04400404007 หนองแดง 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแดง ม.10 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
04400116001 หนองตูม 29/9/25412420วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น
04401808005 หนองแต้ 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแต้ ม.8 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
04400703008 หนองนกเขียน 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.6 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง
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04401016009 หนองนกเขียน 20/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
04401615008 หนองนาคำ 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาคำ ม.8 อำเภอภูเวียง
04400910005 หนองโน 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
04401902006 หนองโน 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
04401504007 หนองบัวแดง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.5 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง
04402502001 หนองปลาหมอวนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปลาหมอ ม.7 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา
04400108016 หนองปิง 14/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปิง ม.10 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04400410006 หนองผือ 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองผือ ม.9 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ
04400101003 หนองแวง 27/8/25272333พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
04401808006 หนองแวงน้อย 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงน้อย ม.4 ตำบลปอแดง อำเภอชนบท
04401902013 หนองแวงประชานิมิต 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงประชา ม.13 ตำบลดงเมืองแอม

อำเภอเขาสวนกวาง
04401002008 หนองแวงโอง 2524วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่
04401901009 หนองสองห้อง 22/11/254814/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสองห้อง ม.7 ตำบลเขาสวนกวาง

อำเภอเขาสวนกวาง
04401011004 หนองหญ้าปล้อง 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่
04400510008 หนองหนามแท่ง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองหนามแท่ง ม.8 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
04400108014 หนองห้าง 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเม็ก ม.3 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น
04401014010 หนองฮี 12/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองฮี ม.3 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
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04400401008 หนองไฮ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.9 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
04401704009 หนองไฮ 18/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไฮ ม.5 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04400701007 หรคุณ 25/12/25252454วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04401607005 หรรษาวาส 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.2 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง
04402005003 ห้วยซ้อ 13/7/255218/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายห้วยซ้อ ม.5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน
04401507009 ห้วยตะกั่ว วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะกั่ว ม.10 ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง
04400207006 ห้วยหินร่อง 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนค้อ ม.2 ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง
04401901004 หัตถวิชัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง
04400505001 หันสว่าง 1/1/24432440วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวน ม.1 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
04400604005 หันสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04400302002 หัวบึง 1/3/25592393วัดราษฎร์มหานิกายหัน ม.3 ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน
04400106004 หัวหิน 1/1/25112474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น
04401503006 หัวหิน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
04402105001 หายโศก 2447วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.9 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง
04400701011 หินกองน้อย 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง
04400504005 หินตั้ง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหินตั้ง ม.9 ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ
04401014009 หินตั้ง 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหินตั้ง ม.1 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04400711003 หินลาด 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพังทุย อำเภอน้ำพอง
04401304002 หิมาลัย 1/1/24702450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
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04400910001 เหนือสำโรง 2402วัดราษฎร์มหานิกายกุดโง้ง ม.3 ตำบลหนองโน อำเภอกระนวน
04401010007 เหล่าหลวง 13/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าหลวง ม.4 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่
04401001018 ใหม่โคกสูง 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.7 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04401405007 ใหม่ไตรมิตรวราราม 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.1 ตำบลท่าวัด อำเภอแวงน้อย
04400802010 ใหม่โพธิ์งาม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.3 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04401602007 ใหม่ศรีสำราญ 2/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตาปูน ม.4 ตำบลในเมือง อำเภอภูเวียง
04401001001 ใหม่สามัคคี 2460วัดราษฎร์มหานิกายดอนนาดี ม.12 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่
04400510006 ใหม่สามัคคี 7/1/25122449วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขียด ม.1 ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
04400708007 ใหม่สามัคคีธรรม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง
04401601010 ใหม่สุขสันต์ 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่สุขสันต์ ม.8 ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง
04400114016 อดุลแก้วมอดี 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.19 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น
04401014002 อมรบูรญาราม 15/1/25242475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่
04401512003 อมรินทราวาส 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง
04402506002 อรัญญวาส 21/2/25232466วัดราษฎร์มหานิกายผักหวาน ม.10 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา
04401011003 อรัญญวาส 2475วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.2 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่
04402504005 อรัญญวาส 21/2/25232466วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา
04400506016 อรัญญวิเวกธรรม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหูกวาง ม.4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ
04400113006 อรัญญาวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น
04401011001 อรัญญาวาส 21/2/25232463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่
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04400604003 อรัญญาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู
04402403003 อรัญญาวาส 2455วัดราษฎร์มหานิกายโนนหัน ม.2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด
04401018002 อรัญญาวาส 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด
04400505006 อรัญญาวาส 29/10/255223/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายตลาดโคกสูง ม.14 ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ
04400102013 อรัญญาสุทธาวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401615007 อรัญญิกาวาส 2471วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 อำเภอภูเวียง
04401801005 อรัญญิกาวาส 21/6/25342484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลชนบท อำเภอชนบท
04401704006 อรัญญี 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอมัญจาคีรี
04401702010 อรุณเรืองวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี
04401805003 อรุณวนาราม 1/1/25102472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท
04400116006 อรุณวราราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น
04401212009 อโสการาม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล
04401212002 อัมพร 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลอมคอม อำเภอพล
04401206004 อัมพรมะติตถาราม(อัมพติตถาราม) 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล
04400202001 อัมพวนาราม 24/2/25262457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง
04401008001 อัมพวนาราม 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา
04402504001 อัมพวัน 1/1/23952385วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา
04401102002 อัมพวัน 1/1/25082476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย
04400905007 อัมพวัน 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.4 ตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน
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04400902002 อัมพวัน 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองโอง ม.7 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน
04400805001 อัมพวัน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์
04400705007 อัมพวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง
04400502004 อัมพวัน 1/1/24922434วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.7 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ
04401209003 อัมพวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล
04401006002 อัมพวัน 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา
04401806003 อัมพวัน 10/9/25522462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท
04401710006 อัมพวัน 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี
04401604002 อัมพวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง
04401503001 อัมพวัน 1/1/24802439วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
04401401003 อัมพวัน 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04402201003 อัมพาผล 1/1/24482389วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคก ม.3 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย
04401209005 อัมพาวาส 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล
04401401012 อัสสัสถาราม วัดราษฎร์มหานิกายป่าเป้ง ม.8 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย
04401614003 อาคเนย์ 1/1/25022465วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง
04400110008 อาภาราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น
04400204007 อาภาวาส 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง
04401302004 อินทนิมิต 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่
04401504005 อินทรประสิทธิ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองเปล่ง ม.3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง
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04400901013 อินทรประสิทธิ์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายศรีสมบูรณ์ ม.9 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน
04401206001 อินทร์แปลง 1/1/25192474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล
04400806001 อินทราวาส 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนอินทร์แปลง ม.3 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์
04400509003 อิสาณ 2465วัดราษฎร์มหานิกายอาจสามารถ ม.8 ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ
04400912003 อิสาณ 1/1/25042473วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน
04400710001 อิสาณ 1/1/24502419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
04400503004 อิสาณราษฎร์บำรุง 2475วัดราษฎร์มหานิกายวังยาวใหญ่ ม.4 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
04400801004 อิสาน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04401103003 อิสาน(อิสานโพธิ์ทอง) 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย
04400102002 อุดม (อุดมไก่นา) 2422วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น
04401707001 อุดมคงคาคีรีเขต 3/7/25232477วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
04400503001 อุดมราษฏร์ประดิษฐ์ 28/12/25332480วัดราษฎร์มหานิกายโนนชาติ ม.5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
04400502005 อุดมวิทยาราม 2/3/25532443วัดราษฎร์มหานิกายโนนหัน ม.2 ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ
04400801007 อุดมศิลป์ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายอุดมศิลป์ ม.7 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
04401104004 อุดร(อุดรมีชัย) 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย
04401005003 อุตตมวารี 10/1/25282484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่
04400802002 อุตสาหะ 26/9/25442465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
04400710003 อุทัย 1/1/25432453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
04401212008 อุทัยธรรม 12/6/25402458วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล
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04401403003 อุทัยประสิทธิ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย
04400710002 อุทุมพร 1/1/24742452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง
04401707010 อุบลวนาราม 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.8 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี
04400702009 อุปดิสทรงชัย 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซง ม.3 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง
04402402006 อุ่มลอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายปาแดง ม.7 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
04401017005 เอี่ยมไพบูลย์ 1/1/24572446วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกิ้ง ม.5 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่

รวมทั้งสิ้น วัด1,439
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05810103002 กระบี่น้อย 16/8/25282458วัดราษฎร์มหานิกายกระบี่น้อย ม.6 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
05810301001 เกาะลันตา 21/12/25222474วัดราษฎร์มหานิกายศรีรายา ม.2 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา
05810101001 แก้วโกรวาราม 6/11/25502443พระอารามหลวงมหานิกายปากน้ำ ม.1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
05810105002 เขาคราม 23/6/252012/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายเขาไม้แก้ว ม.4 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
05810205002 เขาดิน 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
05810603001 เขาต่อ 1/1/24722447วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา
05810201002 เขาพนม 13/2/25222521วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเสียด ม.5 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
05810507002 เขาล่อม 21/2/253931/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก
05810602003 เขาหัวสิงห์ 7/11/255428/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาเขน ม.1 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
05810205003 คงคาสุทธาวาส 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.4 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
05810803001 คลองขนาน 16/10/25492437วัดราษฎร์มหานิกายคลองขนาน ม.5 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง
05810401001 คลองท่อมใต้ 1/1/25042451วัดราษฎร์มหานิกายคลองท่อม ม.2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม
05810403001 คลองพน 17/7/25302475วัดราษฎร์มหานิกายคลองพน ม.1 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
05810403002 คลองแรด 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองแรด ม.7 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
05810116001 คลองสน 2430วัดราษฎร์มหานิกายคลองสน ม.6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่
05810111001 คลองใหญ่ 16/10/25282453วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ ม.6 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
05810203003 ควนไทรทอง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสาร ม.2 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม
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05810102001 ควนสบาย 3/9/25352470วัดราษฎร์มหานิกายตลาดเก่า ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่
05810406002 ควนใหม่ 2485วัดราษฎร์มหานิกายควน ม.4 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
05810808002 โคกเคี่ยม 14/12/25382472วัดราษฎร์มหานิกายห้วยมัด ม.2 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
05810604002 โคกแซะ 21/12/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
05810805001 โคกยาง 1/1/25042408วัดราษฎร์มหานิกายโคกยาง ม.4 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง
05810702001 เจริญทรวงค์ 30/3/25582483วัดราษฎร์มหานิกายเสม็ดจวน ม.2 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ
05810508001 เจริญราษฎร์ศรัทธา 15/5/253930/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองยา ม.3 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก
05810202002 เฉลิมพนมเขต 11/11/252012/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายกอตง ม.1 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม
05810501002 ชมพูศรีรัตนบรรพต 12/2/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก
05810602001 ช่องแบก 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
05810205001 ถ้ำโกบ 10/3/25252447วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำโกบ ม.1 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม
05810501003 ถ้ำทิพย์ปรีดาราม 25/9/255525/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำเสือ ม.5 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก
05810601006 ถ้ำปราสาทนาฬาคิริง 10/5/255918/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำซ่ำ ม.6 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
05810604001 ถ้ำวารีริน 8/7/25262440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
05810601005 ถ้ำสายชล 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังจา ม.5 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
05810103004 ถ้ำเสือ 3/9/25352528วัดราษฎร์มหานิกายหน้าชิง ม.1 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
05810404001 ทรายขาว 21/11/25322474วัดราษฎร์มหานิกายทรายขาว ม.2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม
05810111002 ทับปริก 22/11/25312460วัดราษฎร์มหานิกายทับปริก ม.5 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
05810801001 ท่านุ่น 1/1/24002521วัดราษฎร์มหานิกายท่านุ่น ม.4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
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05810204001 ทุ่งปรือ 2464วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งปรือ ม.4 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม
05810105003 ทุ่งสันติธรรม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.1 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
05810201004 เทพพนม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายเทพพนม ม.10 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
05810807002 ธรรมวุชสรณาราม 1/1/24592449วัดราษฎร์มหานิกายคลองเสียด ม.6 ตำบลปกาสัย(ไส) อำเภอเหนือคลอง
05810601002 นทีมุขาราม 1/1/24912453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
05810503001 นาเหนือ (แหลมสัก) 8/9/25542424วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก
05810602005 นิคมราษฎร์พัฒนา 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายควนเศียร ม.5 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
05810508002 นิคมวราราม 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองไร่ ม.6 ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก
05810111004 ในช่อง 16/10/25282483วัดราษฎร์มหานิกายในช่อง ม.2 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
05810106001 ในสระ 23/6/25202460วัดราษฎร์มหานิกายในสระ ม.1 ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่
05810402001 บางคราม 31/3/25522474วัดราษฎร์มหานิกายบางคราม ม.4 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม
05810601003 บางเงิน 1/1/25152465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
05810805002 บางผึ้ง 14/2/25372465วัดราษฎร์มหานิกายบางผึ้ง ม.5 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง
05810601001 บางเหียน 1/1/25312439วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา
05810602002 บ้านตัวอย่าง 20/12/254219/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตัวอย่าง ม.3 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
05810602004 บ้านทะเลหอย 8/8/255622/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายทะเลหอย ม.4 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา
05810603002 บ้านนา 15/1/25572459วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา
05810201003 บ้านน้ำขาว 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายน้ำขาว ม.9 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
05810807001 ปกาสัย 22/6/25372405วัดราษฎร์มหานิกายปกาสัย ม.1 ตำบลปกาสัย(ไส) อำเภอเหนือคลอง
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05810403003 ป่าไตรสรณคมน์ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายดินนา ม.2 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม
05810101002 ปานุราชประชาสรรค์ 11/4/254816/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหลังแขวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
05810502003 ป่าศิลาสวัสดิ์ 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายหินราว ม.1 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
05810406001 พรุดินนา 1/1/24852440วัดราษฎร์มหานิกายพรุดินนา ม.2 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
05810407001 พรุเตย 3/9/25352485วัดราษฎร์มหานิกายพรุเตย ม.4 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม
05810204002 พรุเตียว 18/3/25302477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม
05810801002 พานิชรัตนานุกูล 15/1/25572446วัดราษฎร์มหานิกายเหนือคลอง ม.2 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
05810407002 เพหลา 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเพหลา ม.1 ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม
05810203002 โพธิ์แก้วประสิทธิ์ 2349วัดราษฎร์มหานิกายโคกคา ม.7 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม
05810206001 โพธิ์พัฒนา 2445วัดราษฎร์มหานิกายโคกหาร ม.2 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม
05810103003 โพธิ์เรียง 16/10/25282475วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เรียง ม.3 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
05810201001 โพธิ์เลื่อน 1/1/24722446วัดราษฎร์มหานิกายควน ม.2 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม
05810507001 ไพรสณฑ์ 1/1/25192470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก
05810202001 ภูมิบรรพต 1/1/25242446วัดราษฎร์มหานิกายยวนสาว ม.9 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม
05810102002 โภคาจูฑามาตย์ 1/1/25312472วัดราษฎร์มหานิกายตลาดเก่า ม.1 ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่
05810503002 มหาธาตุวชิรมงคล 17/1/25512483วัดราษฎร์มหานิกายบางโทง ม.3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก
05810203001 มะม่วงเอน 1/1/24392439วัดราษฎร์มหานิกายมะม่วงเอน ม.4 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม
05810501001 ราษฎร์รังสรรค์ 1/1/24892456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก
05810701001 ลำทับ 1/1/24272422วัดราษฎร์มหานิกายลำทับ ม.5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ
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05810502001 สถิตโพธาราม 1/1/24912431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
05810604003 สหกรณ์ 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายสหกรณ์ ม.6 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา
05810103001 สุวรรณธาราราม 16/10/25282445วัดราษฎร์มหานิกายสองแพรก ม.9 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
05810115001 ไสไทย 2469วัดราษฎร์มหานิกายไสไทย ม.4 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่
05810105001 หนองจิก 16/10/25282450วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่
05810808001 ห้วยคราม 1/1/24722445วัดราษฎร์มหานิกายห้วยคราม ม.6 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง
05810111003 ห้วยโต้ 16/10/25282470วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโต้ ม.4 ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่
05810502002 แหลมสัก 3/2/254025/5/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก
05810506001 อ่าวลึกเหนือ 1/1/25152484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก

รวมทั้งสิ้น วัด83
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03520107001 กล้วยหลวง 1/1/25132473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
03520105014 กอกชุม 22/11/25482420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520203002 กอรวก 1/1/25292473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
03520108009 กาศโป่ง 1/1/25042403วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520106012 กาศเมฆ 1/1/25182450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03521004001 กิ่วหลวง 1/1/25062430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ
03520804004 กุ่มเนิ้ง 23/2/25422459วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
03520110007 กู่เกวียน 1/1/25292467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
03520117002 กู่คำ 12/6/25422019วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520601003 กู่คำน้อย 1/1/24602441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
03520607006 กู่เต้าวนาราม 1/1/25282476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
03520108017 กู่สีขันฑ์ 7/5/25571/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกู่ด้าย ม.6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520306006 เกาะคา 1/1/25192364วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03520103005 เกาะวาลุการาม 1/1/24492430วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง
03520904001 เกาะหัวช้าง 20/9/25502390วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
03521304002 ข่วงกอม 27/12/25452368วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
03520108003 ข่วงเปา 1/1/24922280วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง



2หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ลำปาง

03520202001 ข่วงม่วง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
03521302002 ขอใต้ 9/8/25532310วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03521302004 ขอหัวช้าง 1/1/24822360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03520702003 ขันหอม 1/1/24922438วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
03521201003 ขามแดง 1/1/25272340วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03520111008 เขาแก้ว 1/1/24802458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520808005 เขาแก้ว 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03520303002 เข้าซ้อน 26/7/25472400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
03520106005 เข้าหมู่ 1/1/24372397วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520401006 ครกขวาง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
03520102001 คะตึกเชียงมั่น 1/1/25182287วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
03520115006 ค่ากลาง 3/12/25472423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
03520115004 ค่าหลวง 16/6/25492278วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
03521202008 ง้าวพิชัย 1/8/25332484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03521303006 จงพัฒนา 31/7/254911/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03520105003 จองคำ 2414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520509002 จองคำ 1/1/25302464พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว
03520302002 จอมปิงลุ่ม 3/2/25462054วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520106004 จอมเมือง 3/2/25462376วัดราษฎร์มหานิกายชมพู ม.7 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
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03520110008 จำค่าวนาราม 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
03521204012 จำทรายมูล 1/1/25252431วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520301003 จู้ดใต้ 1/1/25162200วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
03520606001 แจ้คอน 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม
03520101007 แจ่งหัวริน 1/1/23602250วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520106007 ชมพูหลวง 1/11/25342400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03521104007 ชัยมงคล 2482วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.2 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ
03520118003 ชัยมงคล 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายชัยมงคล ม.2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง
03520303009 ชัยมงคลธรรมวราราม 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
03521101007 ชัยศรีภูมิ 6/11/25502483วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายฮ่องปุ๊ ม.8 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
03520101006 ช่างแต้ม 5/1/25522250วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520112004 ช้างเผือก 1/1/24622450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03520102005 เชตวัน 1/1/25052417วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
03520103001 เชียงราย 1/1/24572200วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง
03520601004 เชียงหมั้น 1/1/25302460วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
03520105008 ไชยมงคล 1/1/25242441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520509004 ไชยมงคลวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทาก ม.3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว
03520108016 ไชยสถาน 23/3/25332477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520301007 ไชยาทุ่งล้อม 1/1/24662440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
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03520607004 ดงนั่งคีรีชัย 13/1/25382467วัดราษฎร์มหานิกายปงคอบ ม.9 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
03520607005 ดงเย็น 1/1/24982472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
03520510002 ดอกคำใต้ 4/4/25322461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
03520101012 ดอกบัว 1/1/25052400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520501003 ดอกป้าน 8/9/25312445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
03520101013 ดอกพร้าว 22/9/25462400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520509003 ดอนแก้ว 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว
03520704006 ดอนแก้ว 1/1/25302459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03521301003 ดอนแก้ว 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
03520604006 ดอนไชย 2480วัดราษฎร์มหานิกายกิ่ว ม.5 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
03520801012 ดอนไชย 1/1/25042471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03521205004 ดอนไชย 1/1/25282440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
03521207004 ดอนเปียง 12/11/25532410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร
03521007001 ดอนไฟ 8/4/25462074วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
03520502004 ดอนมูล 21/11/25322430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
03521008008 ดอนมูล 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03521201008 ดอนมูล 1/8/25332457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03521201007 ดอนสัก 1/1/25222440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03521205007 ดอนหัววัง 20/6/25555/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัววัง ม.5 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
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03520403006 ดอยเงิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
03521304003 ดอยเต่าคำ 1/1/25432430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
03520306002 ดอยน้อย 1/1/24612230วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03520801009 ดอยน้อย 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520808001 ดอยป่าตาล 2264วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03520104004 ดำรงธรรม 1/1/25132419วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
03520801011 เด่นแก้ว 1/1/25102462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03521204009 ต้นค่า 1/1/25272380วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03521304008 ต้นงุ้น 2450วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
03521201005 ต้นซ้อ 5/6/25522400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03520111003 ต้นต้อง 26/7/25472339วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520501001 ต้นต้อง 1/1/25252319วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
03520117003 ต้นธงชัย 1/1/24822329วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520903003 ต้นธงชัย 1/1/24662323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก
03520309002 ต้นผึ้ง 9/1/25472430วัดราษฎร์มหานิกายต้นผึ้ง ม.5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
03520704005 ต้นผึ้ง 1/1/24922454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03520111004 ต้นมื่น 1/1/24822411วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520505002 ต้นมื่น 17/1/25512383วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปงเตา อำเภองาว
03520111005 ต้นยาง 1/1/24922420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
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03521006003 ต๋อแก้ว 1/1/24602330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
03521201004 เตาปูน 12/11/25532350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03520309006 ถ้ำขุมทรัพย์ 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
03520604007 ถ้ำผาช่อ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายผาช่อ ม.8 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
03521002009 ถ้ำพระสบาย 19/11/25362527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520807008 ถ้ำสุขเกษมสวรรค์ 21/6/253415/1/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03520202006 ถ้ำอินทร์เนรมิตร 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่จาง ม.7 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
03520111002 ทรายใต้ 2325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520110001 ทรายมูล 1/1/25131238วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03520110003 ทรายเหนือ 1/1/24922324วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03521204005 ทะล้า 12/11/25532300วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520116006 ทับหมาก 1/1/25282427วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520702004 ทัพป่าเส้า 21/11/25322442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
03520116007 ท่าขัว 1/1/25162440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520104003 ท่าคราวน้อย 1/1/24742412วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
03520308002 ท่าช้าง 31/10/25482400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
03521304006 ท่าเดื่อ 2440วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
03520112001 ท่าโทก 1/1/25032275วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03520506001 ท่านาค 7/2/25322429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาแก อำเภองาว
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03520801005 ท่านาง 1/1/24482370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520306001 ท่าผา 1/1/24001500วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03520803003 ท่ามะเกว๋น 26/7/25472465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
03520101015 ท่ามะโอ 1/1/24402437วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520808010 ท่าเมล์ชัย 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่าเมล์ชัย ม.11 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03520903002 ท่าไม้ 31/7/25492320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก
03520116003 ท่าล้อ 1/1/25202369วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520111011 ท่าวิมล 1/1/25292475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520805007 ท่าเวียง 2479วัดราษฎร์มหานิกายเวียงทอง ม.12 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
03520201003 ท่าสี 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ
03520808002 ท่าหลวง 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03521001001 ท่าแหน 1/1/25052405วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520808007 ท่าใหม่ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03520113005 ทุ่งกล้วย 1/1/24812416วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03520204002 ทุ่งกล้วยโพธาราม 8/9/25542400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
03521303005 ทุ่งกว๋าว 1/1/25242460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03520108008 ทุ่งกู่ด้าย 26/11/25342400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03521205001 ทุ่งเกวียน 2/6/25322400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
03521303002 ทุ่งข่วง 1253วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
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03520303007 ทุ่งขาม 1/1/25052470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
03520604003 ทุ่งคา 1/1/24922430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
03520116004 ทุ่งโค้ง 21/12/25352390วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520401001 ทุ่งงามหลวง 1/1/25092230วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
03521207005 ทุ่งงิ้ว 22/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งงิ้ว ม.6 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร
03521303007 ทุ่งจี้ศรีเจริญ 6/1/255316/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งจี้ ม.8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03520115002 ทุ่งโจ้ 1/1/24812347วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
03521010005 ทุ่งตอน 8/8/25562437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ
03520404002 ทุ่งต๋ำ 22/1/25502397วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
03520604004 ทุ่งตึง 4/12/25582447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
03520607001 ทุ่งทอง 1/1/24922365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
03521302003 ทุ่งบอน 2349วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03521204006 ทุ่งบ่อแป้น 1/8/25332348วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03521302010 ทุ่งบอมใต้ 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งบอม ม.3 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03521303004 ทุ่งปงชัย 2426วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03520113009 ทุ่งปงเรือน 1/1/25222483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03521304004 ทุ่งปิ้ง 19/4/25562430วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
03520701004 ทุ่งปี้ 27/10/25382451วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งปี้ ม.1 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ
03520702002 ทุ่งเป้า 1/1/24922424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
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03521301002 ทุ่งโป่ง 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
03521207003 ทุ่งผา 1/1/25222410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร
03520606003 ทุ่งผึ้ง 11/4/25482430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม
03520402003 ทุ่งไผ่ 19/3/25502365วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
03520115003 ทุ่งฝาง 19/3/25502372วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
03520704001 ทุ่งฝูง 1/1/25322400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03520114004 ทุ่งม่านใต้ 1/1/25252402วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03520114001 ทุ่งม่านเหนือ 1/1/24922277วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03521302006 ทุ่งสะแกงดอนชัย 2413วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03521302001 ทุ่งส้าน 18/10/25472443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03520502007 ทุ่งสุ่ม 1/1/25302380วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
03521207002 ทุ่งหก 10/2/25352404วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร
03521203007 ทุ่งหลวง 1/1/25222477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03520703007 ทุ่งห้า 1/1/25262470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03520701003 ทุ่งฮั้ว 1/1/24922441วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
03520703002 ทุ่งฮี 1/1/24922430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ
03520105010 โทกหัวช้าง 1/1/25132465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520403007 นทีวังการาม 4/12/25582480วัดราษฎร์มหานิกายน้ำหลง ม.7 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
03520106011 นาก่วมใต้ 1/1/24922450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
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03520106009 นาก่วมเหนือ 1/1/25012445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03521007003 นากวาง 25/9/25552410วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
03521003002 นากว้าว 23/8/25452328วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ
03520307002 นากิ๋มใต้ 8/4/25462420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
03520302008 นากิ๋มเหนือ 8/8/25562439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520506004 นาแก 1/1/25192478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาแก อำเภองาว
03520302005 นาแก้วตะวันตก 1/1/25222320วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520307005 นาแก้วตะวันออก 3/2/25462478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
03520204004 นาแขม 29/2/25552435วัดราษฎร์มหานิกายนาแขมพัฒนา ม.11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
03521003003 นาคตหลวง 1/1/24802359วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ
03520308005 นางแตน 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03521204003 นางแล 1/1/25081270วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520101014 นางเหลียว 1/1/25152420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520301002 นางเหลียว 1/1/24061200วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
03520502006 นางเหลียว 18/10/25472460วัดราษฎร์มหานิกายน้ำล้อม ม.3 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
03520403002 นางอย 1/1/24002200วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
03520203001 นาแช่ 2412วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
03520503001 นาแช่ 2394วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
03521010002 นาดง 3/11/25572380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ
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03521010003 นาดู่หลวง 8/9/25312395วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ
03520403001 นาเดา 1/1/25141340วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
03521004002 นาต๋ม 1/1/25202459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ
03520108013 นาน้อย 1/1/25212429วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03521007002 นาบง 25/9/25552279วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
03520401005 นาบอน 10/7/25502450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
03520807001 นาบ้านไร่ 1/1/24662352วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03520806004 นาเบี้ย 1/1/25292371วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03521104004 นาปราบ 1/1/24922450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ
03520117008 นาป้อใต้ 10/2/25352528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520112006 นาป้อเหนือ 1/1/25032481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03521203003 นาปัว 10/2/25352423วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03520806006 นาโป่งใต้ 1/1/24662420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03520303003 นาโป่งหาญ 31/10/25482415วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
03520806002 นาโป่งเหนือ 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03521007006 นาฟาน 8/9/25312442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
03521104005 นาไม้แดง 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ
03521104002 นายาง 1/1/24922300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ
03521008007 นายาบ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
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03520308001 นาเวียง 31/10/25482300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
03520403004 นาศาลา 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
03520202004 นาสัก 23/6/25532478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
03520307001 นาแส่ง 1/1/25142389วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
03520404004 นาเอี้ยง 4/12/25582452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
03521006001 น้ำโจ้ 1/1/23122312วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
03521301006 น้ำโจ้ 2476วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโจ้ ม.8 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
03520802001 น้ำดิบ 24/2/25582395วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน
03520116002 น้ำโท้ง 8/9/25282334วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520808004 น้ำโท้ง 2380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03521002004 น้ำโท้ง 1/1/25312453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520305006 น้ำผึ้งชาวไร่อ้อย 1/1/25042480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
03520103003 น้ำล้อม 1/1/24802287วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง
03520306004 น้ำล้อม 1/1/25102321วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03520502003 น้ำล้อม 1/1/25272428วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
03521102002 น้ำหลง 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ
03520118001 นิคมสามัคคี 18/10/25472528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง
03520105012 บรรพตสถิต 1/1/252820/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03521008010 บ่อด้ง วัดราษฎร์มหานิกายบ่อด้ง ม.2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
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03521005006 บอมธาตุ 1/1/24112383วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ
03521005002 บอมหลวง 1/1/25252373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ
03521203005 บ่อหิน 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03520116009 บ่อแฮ้ว 1/1/24822480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03521302008 บ้านกลาง 2417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03520703001 บ้านกวาง 18/6/25362430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกวาง ม.10 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03520703003 บ้านก่อ 1/1/24922442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03521008006 บ้านก้อม 8/9/25312407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03521104001 บ้านกาด 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ
03520108002 บ้านกาดใต้ 1/1/25212225วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03521103001 บ้านแก่น 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ
03520504004 บ้านข่อย 1/1/25252474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว
03521305001 บ้านขาม 16/4/25412345วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
03520114002 บ้านแค่ 1/1/25212320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03521303009 บ้านจ๋ง 25/2/25572450วัดราษฎร์มหานิกายตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03521001003 บ้านจว้าก 12/6/25402474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
03521102001 บ้านจัว 1/1/24922360วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ
03520104001 บ้านดง 1/1/24922341วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
03520201001 บ้านดง 1/1/24922435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ
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03520703004 บ้านดง 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03520807009 บ้านดง 1/1/254314/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.5 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03521005005 บ้านด่าน 23/8/25452484วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.2 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
03521011005 บ้านเด่น 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
03521304011 บ้านต๋อม 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
03520106002 บ้านต้า 1/1/25142177วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03521303001 บ้านถ้ำ 1/1/25212294วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03521008002 บ้านทุ่ง 8/8/25322345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03521102003 บ้านทุ่ง 1/1/24922425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ
03521304010 บ้านทุ่ง 2460วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.4 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
03520114006 บ้านเป้า 1/1/24692430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03520503003 บ้านเป๊าะ 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
03520602003 บ้านแป้น 2480วัดราษฎร์มหานิกายแป้น ม.1 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
03520503002 บ้านโป่ง 1/1/24802430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
03520113002 บ้านผึ้ง 1/1/25142327วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03520304004 บ้านผึ้งนาเกลือ 2/9/25532430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา
03520505001 บ้านพร้าว 1/1/25202380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปงเตา อำเภองาว
03521101004 บ้านแพะ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
03520106001 บ้านฟ่อน 1147วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
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03520401002 บ้านมั่ว 31/7/25492324วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
03521010001 บ้านมาย 2230วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ
03520504003 บ้านร้อง 1/1/24802460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว
03520106014 บ้านร้องต้นธง 23/8/254530/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520111006 บ้านไร่ 1/1/25132425วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03521305004 บ้านไร่ 2462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ ม.4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน
03521202003 บ้านล้อง 1/8/25332389วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03520110005 บ้านลู 25/9/25332400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
03520109003 บ้านแลง 16/6/25492450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03520113001 บ้านสัก 1/1/25052200วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03520304005 บ้านสาด 6/2/25562435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา
03521006004 บ้านหนอง 2370วัดราษฎร์มหานิกายหนอง ม.4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
03521302007 บ้านหนอง 21/1/25542415วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03521204002 บ้านหม้อ 1/1/24921253วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520109002 บ้านหมาก 1/1/25022400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03521002002 บ้านหลวง 1/1/25172400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03521101002 บ้านหล่าย 25/12/25392440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
03521002001 บ้านหลุก 1/1/23752300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520509001 บ้านหวด 1/1/25252463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว
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03520105016 บ้านหัวทุ่ง 16/4/25414/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่ง ม.8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03521002005 บ้านเหมี้ยง 23/8/25452454วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520114010 บ้านเหล่า 26/11/253425/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03521203004 บ้านเหล่า 1/1/24392423วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03520508001 บ้านแหง 1/1/25202394วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว
03520114003 บ้านใหม่ 1/1/25032397วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03520308003 บ้านใหม่ 13/1/25372412วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
03520702001 บ้านใหม่ 1/1/24922390วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
03521007005 บ้านใหม่ 10/7/25502425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
03521011002 บ้านอ้อ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
03521103004 บ้านอ้อ 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ
03520507003 บ้านอ้อน 1/1/25222469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
03521007004 บ้านเอียก 12/6/25402410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
03520113003 บ้านเอื้อม 1/1/23852380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03520113006 บ้านฮ่อง 15/5/25392448วัดราษฎร์มหานิกายฮ่อง ม.8 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03521002007 บ้านฮ่อม 25/12/25392481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520707001 บ้านฮ่าง 18/6/25362453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านฮ่าง ม.2 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ
03520603003 บ้านไฮ 11/4/25482465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม
03520105005 บุญเกิด 11/4/25482427วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
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03520102003 บุญยืน 21/12/25352345วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
03520508004 บุญยืน 31/10/25482469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว
03520309003 บุญวาทย์นิมิต 2/7/25512448วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปาง ม.4 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
03520102004 บุญวาทย์วิหาร 1/1/24572347พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
03521103002 ปงกา 1/1/24792454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ
03520502002 ปงคก 1/1/24802394วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
03520505004 ปงเตา 1/1/25252433วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปงเตา อำเภองาว
03521204010 ปงใต้ 27/8/25452415วัดราษฎร์มหานิกายปงใต้ ม.7 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520705002 ปงถ้ำ 21/11/25322444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ
03520503004 ปงทอง 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
03520402002 ปงทุ่งล่าม 2320วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
03520402001 ปงแพ่ง 1/1/25142319วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
03520507001 ปงมะโอ 25/9/25552436วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
03521204001 ปงยางคก 1/1/25051253วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520111012 ปงวัง 1/1/25202482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520703008 ปงวัง 21/11/25322470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03520101009 ปงสนุกใต้ 2320วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520101002 ปงสนุกเหนือ 1/1/23141223วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520108007 ปงแสนทอง 1/1/24922384วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
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03520402005 ปงหลวง 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
03521003004 ปงหอศาล 1/1/25152453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ
03521204014 ปงเหนือ 20/9/25501/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายปงเหนือ ม.8 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520110006 ปงอ้อม 27/2/25472450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
03520101011 ประตูต้นผึ้ง 1/1/25132380วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520101004 ประตูป่อง 1/1/25002120วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520607007 ประตูเหล็ก 13/1/25382479วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เหล่ายาว ม.8 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
03521303003 ปลายนาหลวง 1/1/24491900วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03521303008 ปลายนาเฮี้ย 14/8/25512332วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03521201001 ปันง้าว 1/1/25132018วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03521206002 ปันเต้า 12/11/25532430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร
03520806003 ปากกอง 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03520108005 ป่ากล้วย 1/1/25052327วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520105011 ป่าขาม 1/1/25282470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520302006 ป่าแข 27/8/25442415วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520702005 ป่าแขม 7/5/25572450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ
03521202006 ป่าไคร้ใต้ 1/8/25332450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03521202004 ป่าไคร้เหนือ 1/1/24802398วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03520803004 ปางกุ่ม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
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03521302012 ปางดะ 2450วัดราษฎร์มหานิกายปางดะ ม.7 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03521205005 ปางปง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
03520202003 ปางป๋วยศรัทธาราม 12/1/25492478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
03521201006 ปางม่วง 10/2/25352420วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03520805005 ปางอ้า 2465วัดราษฎร์มหานิกายปางอ้า ม.4 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
03521301007 ปางอ่าย 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายปางอ่าย ม.5 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
03521006002 ป่าจ่ำ 1/1/25182325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
03520102006 ป่าดัวะ 1/1/24922430วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
03520108001 ป่าตันกุมเมือง 1/1/24751727วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03521003001 ป่าตันหลวง 1/1/24802024วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ
03520808003 ป่าตาล 23/8/25452332วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03520808013 ป่าแท่นดอกไม้ 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตแท่นดอกไม้ ม.13 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03520701006 ป่าบง 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
03520705007 ป่าบุญนาก 4/7/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเมืองตึงเหนือ ม.2 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ
03521203009 ป่าปงสนุก 30/3/255831/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่ยามเหนือ ม.8 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03520105007 ป่าฝาง 1/1/24492435วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03521004006 ป่าเพิ่มพูล 16/2/25448/10/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่ง ม.6 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ
03521006008 ป่าม่วง 9/9/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
03520116011 ป่ายะ 26/7/254714/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
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03520102008 ป่ารวก 2470วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
03520114013 ป่าสบก๋ง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสบก๋ง-หางทุ่ง ม.12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03520703011 ป่าสัก 13/1/253823/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายป่าสัก ม.7 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03520801015 ป่าสันติสุขสามัคคี 16/4/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตเด่นแก้ว ม.11 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520705006 ป่าสารภี 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสารภี ม.6 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ
03521304009 ป่าเหมี้ยง 2450วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
03520116008 ป่าเหียง 1/1/25242455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520301005 ป่าเหียง 9/1/25472425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
03521206001 ป่าเหียง 1/1/23402340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร
03520702009 ป่าเหียงพัฒนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายป่าเหียง ม.8 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
03520701005 ป่าแหน่ง 1/1/24922452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
03520111014 ปูเหลือง 25/9/255528/4/2553วัดราษฎร์มหานิกายต้นยาง ม.4 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03521206005 โป่งขวาก 2/6/25322405วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร
03520903004 โป่งขาม 31/3/25522400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก
03521005004 โป่งแน่น 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ
03520309001 โป่งร้อน 13/1/25382358วัดราษฎร์มหานิกายโป่งร้อน ม.1 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
03520607003 ผ้าขาว 1/1/25152448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
03520704013 ผาช่อเหนือ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายผาช่อ ม.1 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03520701008 ผาดิน 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
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03520504002 ผาแดง 3/11/25572450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว
03520701001 ผาแดง 27/10/25382431วัดราษฎร์มหานิกายผาแดง ม.6 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
03520601002 ผาแดงหลวง 1/1/24822380วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
03520902003 ผาปังกลาง 1/1/25122432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก
03520902001 ผาปังหลวง 1/1/24662360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก
03521008003 ผาแมว 2379วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03520404006 ผาลาด 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
03520703005 ไผ่กลาง 13/1/25387/4/2465วัดราษฎร์มหานิกายไผ่กลาง ม.4 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03520605001 ไผ่ปง 10/7/25502480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
03520605002 ไผ่แพะ 2450วัดราษฎร์มหานิกายไผ่แพะ ม.5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
03520703006 ไผ่เหนือ 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03520111007 ฝายน้อย 1/1/24922456วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03521002008 พรหมพิราม 27/12/25452483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520701002 พระเกิด 18/6/25362435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแม่เลียบ ม.5 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
03520101001 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 1/1/25001223พระอารามหลวงมหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03521204004 พระงามบ้านข่วง 8/8/25321968วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520117006 พระเจดีย์ซาวหลัง 1/1/24732461พระอารามหลวงมหานิกายม.12 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520117001 พระเจ้าทันใจ 1/1/24852019วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520107002 พระเจ้านั่งแท่น 1/1/23002280วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
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03520107005 พระแท่น 1/11/253414/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
03520110004 พระธาตุคว่ำหม้อ 3/12/25472400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
03520302001 พระธาตุจอมปิง 7/11/25542050วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520804007 พระธาตุดอยแก้ว 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายกุ่มเนิ้งใต้ ม.3 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
03520801014 พระธาตุดอยแดง 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520110009 พระธาตุนายาง 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยยางพัฒนา ม.14 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
03520105015 พระธาตุม่วงคำ 2468วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
03520704011 พระธาตุม่อนจอมแจ้ง 26/7/254724/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายร่องเคาะ ม.9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03521203011 พระธาตุม่อนตุ๊ป่า 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเวียงทอง ม.15 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03520301001 พระธาตุลำปางหลวง 1/1/20391039วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
03520704008 พระธาตุสบแสด 13/1/25385/6/2472วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตู้น ม.13 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03521010004 พระธาตุสันดอน 1/1/25112435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ
03520110002 พระธาตุเสด็จ 1992วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
03520117009 พระธาตุหมื่นครื้น 24/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังหม้อพัฒนา ม.11 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520105001 พระบาท 1/1/24622308วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520808008 พระบาทนาเกลือ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03520109006 พระบาทเมืองมาย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03521005001 พระบาทแม่ไทย 1/1/25252340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ
03520802005 พระบาทแม่วะ 9/9/25592479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน
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03520904004 พระพุทธบาทวังตวง 1/11/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
03520111001 พิชัย 1/1/25132325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520607008 พุทธบาทสุทธาวาส 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งทอง ม.7 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
03520803005 พุทธเมตตาบุญญานุภาพ 9/9/255919/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่าอุดม ม.9 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
03520109010 พุทธสันติวิเวก 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายนิคมกิ่วลมเขต 16 ม.12 ตำบลบุญนาคพัฒนา

อำเภอเมืองลำปาง
03521301005 แพะก้อม 3/2/25462466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
03520702007 แพะใต้ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายแพะใต้ ม.5 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
03520801006 แพะหลวง 9/1/25472390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520807011 ภูนเรศ 10/5/25599/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเจริญ ม.9 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03520204008 มงคลเกษตร 23/8/254515/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายสวนเกษตร ม.1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
03520116005 ม่วงแงว 1/1/25222397วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520403003 ม่วงชุม 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
03521204007 ม่วงชุม 1/8/25332361วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520306007 ม่วงน้อย 1/1/25182397วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03521302005 ม่วงหลวง 2/10/25322360วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03520116001 ม่อนกระทิง 1/1/23342000วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520601009 ม่อนกัญญาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังสัก ม.10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
03520703009 ม่อนเขาแก้ว 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
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03520111009 ม่อนคีรีชัย 1/1/24732467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520204005 ม่อนคีรีไชยแม่เมาะ 13/7/25362467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
03520105004 ม่อนจำศีล 1/1/24922424วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520307007 ม่อนเจดีย์ไชย 7/11/255426/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
03520603004 ม่อนเจริญธรรม 1/1/25224/9/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม
03520502001 ม่อนทรายนอน 9/8/25532386วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
03520107004 ม่อนธาตุ 1/1/25182440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
03520111013 ม่อนพระยาแช่ 1/1/25012353วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520306008 ม่อนศรีบุญโยง 3/2/25462446วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03520105009 ม่อนสัณฐาน 1/1/24422442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03521006007 ม่อนแสนศรี 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
03521101008 ม่อนหินขาว 25/3/255431/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งเจริญ ม.11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
03520303005 มะกอก 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
03520301006 ม้าใต้ 12/6/25402432วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
03520301004 ม้าเหนือ 1/1/25082343วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา
03520111010 มิ่งเมืองมูล 1/1/25162470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520204001 เมาะหลวง 21/6/25561257วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
03520705001 เมืองตึงใต้ 21/11/25322420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ
03520705003 เมืองตึงเหนือ 1/1/25302454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ
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03520109001 เมืองมาย 1/1/25032320วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03520505003 เมืองมูล 25/12/25392412วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปงเตา อำเภองาว
03520103004 เมืองศาสน์ 1/1/24792340วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง
03520114008 แม่ก๋ง 1/1/25302448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03520507002 แม่กวัก 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว
03521302009 แม่กองปิน 10/9/25522420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03521103003 แม่กัวะ 1/1/25312455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ
03520108004 แม่กืย 14/6/25332317วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520807002 แม่แก่ง 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03520904003 แม่เชียงรายบน 20/9/25502469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
03520901003 แม่เชียงรายลุ่ม 3/11/25382434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
03520904002 แม่ตั๋ง 26/11/25342440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก
03520603002 แม่ตาใน 11/4/25482279วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม
03521205009 แม่ตาลน้อย 2482วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาลน้อย ม.8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
03520603001 แม่ตาหลวง 1/1/24822250วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาหลวง ม.1 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม
03520113007 แม่ต๋ำ 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03520403005 แม่ต๋ำ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม
03521207006 แม่ติวทุ่งตุ่น 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตุ่น-แม่ติว ม.2 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร
03520510001 แม่ตีบหลวง 1/1/24802396วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
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03520807003 แม่เติน 27/10/25382416วัดราษฎร์มหานิกายแม่เติน ม.3 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03520807005 แม่เตี้ยะ 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03520807004 แม่ถอด 1/1/24662424วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03520117005 แม่ทรายคำ 1/1/25212430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520701009 แม่ทรายเงิน 27/10/25382482วัดราษฎร์มหานิกายแม่ทรายเงิน ม.4 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
03521001004 แม่ทะ 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
03521001002 แม่ทะหลวง 1/1/24802447วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
03521011004 แม่ทาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
03520204006 แม่ปง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
03520803002 แม่ปะดอย 1/1/25042431วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
03520803001 แม่ปะหลวง 1/1/24662022วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
03521205008 แม่ปาง 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายใหม่แม่ปาง ม.3 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
03520903001 แม่ปุ 31/7/25492316วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก
03521006005 แม่ปุง 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
03520303006 แม่ปุ้มหลวง 1/1/25142460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
03520506003 แม่แป้น 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาแก อำเภองาว
03520703010 แม่โป่ง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ
03520402004 แม่ผึ้ง 1/1/25092369วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
03520901002 แม่พริกบน 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
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03520901001 แม่พริกลุ่ม 1/1/24662353วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
03520805004 แม่พุ 13/1/25382459วัดราษฎร์มหานิกายแม่พุ ม.1 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
03520113004 แม่เฟือง 1/1/25302400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03520804002 แม่มอกดอย 13/1/25382387วัดราษฎร์มหานิกายแม่มอกใต้ ม.6 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
03520804001 แม่มอกหลวง 1/1/24662139วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
03520804003 แม่มอกหัวน้ำ 1/1/25432455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
03521203006 แม่ยามใต้ 25/9/25552452วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03521203010 แม่ยามเหนือ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยามเหนือ ม.8 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03521202002 แม่ยิ่ง 7/3/25442366วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03520705004 แม่เย็น 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ
03520704004 แม่ลืน 18/6/25362430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแม่ลืน ม.5 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03521011001 แม่วะ 1/1/25152412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
03520802003 แม่วะกลาง 1/1/24662414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน
03520802004 แม่วะเด่นชัย 12/11/25532453วัดราษฎร์มหานิกายแม่วะเด่นชัย ม.5 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน
03520802002 แม่วะหลวง 21/12/25352408วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน
03520704010 แม่สงใต้ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03520704009 แม่สงเหนือ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03521206003 แม่สัน 1/1/24222345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร
03520604001 แม่สุก 1/1/24822360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
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03520706002 แม่สุขนอก 1/1/25182464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ
03520706001 แม่สุขใน 1/3/25592443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ
03520805001 แม่แสลม 18/12/25572406วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
03520304003 แม่หลง 1/1/24982347วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา
03520707002 แม่หีด 3/11/25382470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ
03520109005 แม่อาง 1/1/24922484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03521004003 แม่อิบ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ
03520303004 แม่ฮวก 7/12/25492415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
03520702006 แม่เฮียว 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
03520307004 แม่ไฮ 13/1/25372474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
03521205002 ยางอ้อย 1/1/25282422วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
03520106006 ย่าเป้า 1/1/25082400วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520903006 ร่มโพธิ์ทอง 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปุแพะ ม.6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก
03520116010 ร่องกอก 9/5/253423/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง
03520704003 ร่องเคาะ 1/3/25592430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03520508002 ร่องเห็ด 1/1/24802430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว
03520204011 รัตนคูหา 1/3/255920/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
03520305004 ไร่อ้อย 7/3/25442448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
03520801002 ล้อมแรด 1/1/23752025วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
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03520106003 ลำปางกลาง 1/1/25022263วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520108012 ลำปางกลาง 1/1/24352425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520112012 วนะคิรีบุญมาราม 1/1/25082480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03521207001 วอแก้ว 12/11/25532300วัดราษฎร์มหานิกายวอแก้ว ม.3 ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร
03520502005 วังควาย 20/9/25502454วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
03520304001 วังพร้าว 26/7/25472160วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา
03521101003 วังพร้าว 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
03520701007 วังมน 13/1/25388/5/2455วัดราษฎร์มหานิกายวังมน ม.5 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
03520109008 วังเลียบ 29/11/25374/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายวังเลียบ ม.5 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03520901005 วังสำราญ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
03520117004 วังหม้อ 1/1/25082419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520808006 วังหิน 9/1/25472463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03520808012 วังหินพัฒนาราม วัดราษฎร์มหานิกายวังหินพัฒนา ม.14 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03521101006 วัฒนาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
03521001006 เวฬุวนาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายแม่ทะ ม.1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
03520801001 เวียง 1/1/20252023วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03521203002 เวียงใต้ 10/2/25352315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03521203012 เวียงทอง 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายเวียงทอง ม.15 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03521001005 เวียงสวรรค์ 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตผาลาด ม.6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
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03520108011 ศรีก้ำ 15/5/25392423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520102007 ศรีเกิด 1/1/25092450วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
03520105006 ศรีชุม 1/1/24362433วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520401004 ศรีดอนแก้ว 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
03520117007 ศรีดอนชัย 17/1/25342467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520404003 ศรีดอนชัย 1/1/24382430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
03520302009 ศรีดอนมูล 31/10/25482473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520606002 ศรีดอนมูล 13/1/25382426วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งฮ้าง ม.1 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม
03521304007 ศรีดอนมูล 16/4/25412411วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
03520114009 ศรีดอนมูลไชยสันฐาน 1/1/25142484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03520118002 ศรีไตรภูมิ 31/7/254924/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายศรีไตรภูมิ ม.19 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง
03521002006 ศรีถ้อย 8/8/25322478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520402007 ศรีทรายมูล 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายแม่เลียง ม.7 ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม
03520101016 ศรีบุญโยง 1/1/24602451วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520104006 ศรีบุญเรือง 1/1/24822447วัดราษฎร์มหานิกายตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520508003 ศรีบุญเรือง 1/1/25222466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว
03521101005 ศรีบุญเรือง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
03520106013 ศรีปงชัย 1/1/25162472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520109007 ศรีปรีดา 20/9/25502474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
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03520112005 ศรีภูมิมา 1/1/24622453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03520501004 ศรีมุงเมือง 1/1/25202473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
03520104005 ศรีรองเมือง 1/1/24732447วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
03520101010 ศรีล้อม 1/1/24002356วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520404001 ศรีลังกา 29/9/25582202วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
03521104003 ศรีวนาลัย 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ
03521202009 ศรีสัจจาธิษฐาน 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตง้าวพิชัย ม.8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03520106008 ศรีหมวดเกล้า 1/1/24922401วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520601001 ศรีหลวง 2155วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
03521304001 ศรีหลวงแจ้ซ้อน 1250วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
03521002003 ศรีอ้วน 1/1/25162424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520305005 ศาลาไชย 28/12/25332460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
03520305003 ศาลาดงลาน 8/9/25312448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
03520308008 ศาลาบัวบก 1/1/24922459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
03520308004 ศาลาเม็ง 1/1/24922428วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
03520308009 ศาลาหม้อ 13/1/25372469วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
03520305002 ศาลาหลวง 1/1/24922413วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
03520903005 ศิริบุญมาราม 18/6/25362481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังผู ม.5 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก
03520306009 ศิลา 13/1/25372460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
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03520808009 ศิลาวารี 26/8/25592430วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน
03521201009 สถานีรถไฟห้างฉัตร 21/1/25542460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03520115001 สบค่อม 1/1/25212347วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03520801008 สบคือ 18/4/25552430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520202005 สบจาง 1/1/25202484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
03520304002 สบจาง 9/1/25472335วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา
03520308006 สบตาล 23/8/25452442วัดราษฎร์มหานิกายนาเวียง ม.5 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
03520302007 สบต๋ำ 23/8/25452437วัดราษฎร์มหานิกายสบต๋ำ ม.3 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520108015 สบตุ๋ย 1/1/25042460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520205003 สบเติ๋น 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
03520807007 สบเติน (ตะวันตก) 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03520807006 สบเติน (ตะวันออก) 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
03521003005 สบทะ 15/5/25392456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ
03520504001 สบป๋อน 1/1/25222447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว
03520205002 สบป้าด 1/1/25312400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
03521301004 สบปาน 31/7/25492449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
03520308007 สบปุง 1/1/25132443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
03520503005 สบพลึง 1/1/25202457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว
03520114005 สบไพร 28/12/25332413วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
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03520113008 สบเฟือง 1/1/25242523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง
03520706003 สบม่า 21/11/25322479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ
03520202002 สบม่ำ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
03520205001 สบเมาะ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
03521011006 สบแม่นาง 27/5/25582483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
03521008009 สบไร่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03521304005 สบลี 1/1/25302436วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
03520704002 สบลืน 1/1/25262423วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03520501005 สบแหง 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายสบแหง ม.1 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
03521206006 ส้มป่อย 17/1/25512415วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร
03521102004 สมัย 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ
03521102006 สมัยใต้ 2484วัดราษฎร์มหานิกายสมัยชัย ม.7 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ
03520103002 สวนดอก 1/1/24652256วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง
03520801010 สว่างอารมณ์ 2/6/25322461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520302004 สองแควใต้ 1/1/25062313วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520302010 สองแควสันติสุข 6/2/255630/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายสองแควสันติสุข ม.9 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520302003 สองแควเหนือ 27/10/25382188วัดราษฎร์มหานิกายสองแควเหนือ ม.1 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา
03520804005 สะพานหิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
03520805003 สะเลียมหวาน 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
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03521203001 สันกำแพง 1/1/24922281วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
03521003006 สันฐาน 12/6/25402460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ
03521011003 สันดอนแก้ว 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
03520401007 สันดอนแม่กึ๊ด 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
03521004005 สันดอยน้อย 26/8/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ
03520309004 สันตินิคม 3/10/254312/10/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตสันป่าสัก ม.2 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
03520309005 สันติสุข 12/2/254516/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตสันตินิคม ม.8 ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
03521205003 สันทราย 12/11/25532436วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
03520306003 สันทุ่งแฮ่ม 16/4/25412300วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03521004004 สันนารินทร์ 29/11/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ
03521204013 สันบุญเรือง 1/1/25062456วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520806005 สันป่าค่า 2371วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03521005003 สันป่าเปา 23/8/25452430วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าเปา ม.5 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ
03520804006 สันป่ามอน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสันป่ามอน ม.5 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน
03520117010 สันป่าลาน 18/12/25578/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520806007 สันป่าหนาด 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03520106010 สันปินไชย 1/1/25042449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520404007 สันโป่ง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
03520607009 สันรุ่งเรือง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันกลาง ม.6 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม



35หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ลำปาง

03521204008 สันหนองบง 1/8/25332375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520806008 สันหลวง 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03521204011 สันหลวง 1/1/24672420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร
03520602004 สาญาณพลาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายสาเหนือ ม.4 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
03520602001 สาแพะ 31/3/25492455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
03521008004 สามขา 1/1/25082400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03520602002 สามัคคีธรรม 11/4/25482482วัดราษฎร์มหานิกายสาใต้ ม.5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม
03520105017 สามัคคีบุญญาราม 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวทุ่งสามัคคี ม.8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520401003 สาแลไชย 7/12/25492393วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
03520112002 สาหลวง 3/2/25462277วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.6 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03520108014 สำเภา 1/1/24802459วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
03520305007 สำราญนิวาส 1/1/24982497วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา
03520104002 สิงห์ชัย 1/1/24922400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง
03520105013 สุขสวัสดิ์ 11/11/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03521103006 สุทธาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังยาว ม.๘ ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ
03521003007 สุทธาวาส 19/3/25502475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ
03521302013 สุทธิจิตตาราม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังฆ้อง ม.13 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน
03520307006 สุวรรณาราม 26/7/25472479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
03520101005 แสงเมืองมา 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
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03520604005 หนองกอก 4/12/25582449วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
03521202001 หนองขาม 12/11/25532227วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03520106016 หนองเจริญ 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองเจริญ ม.14 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520801017 หนองเชียงราน วัดราษฎร์มหานิกายหนองเชียงราน ม.12 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520801013 หนองเตา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03521201010 หนองปู่ฮ้อ 4/7/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวหนอง ม.8 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03521008011 หนองมุงพัฒนา 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองมุงพัฒนา ม.10 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03520114007 หนองร่อง 1/1/25202440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03520101003 หนองละคอน 1/1/25302113วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03521104006 หนองวัวแดง 6/11/25502484วัดราษฎร์มหานิกายหนองวัวแดง ม.4 ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ
03521202005 หนองหล่ม 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03520306005 หนองหล่าย 1/1/24812358วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
03520105002 หนองห้า 1/1/24152410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
03520806010 หนองห้า 14/6/253320/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03520108006 หนองห้าตะวันตก 1/1/24452384วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้าตะวันตก ม.10 ตำบลปงแสนทอง

อำเภอเมืองลำปาง
03520506002 หนองเหียง 1/1/25202430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาแก อำเภองาว
03520305001 หนองแหวน 27/12/25452055วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา
03520108010 หมอสม 1/1/24922417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง
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03520102002 หมื่นกาด 1/1/24792337วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
03520501002 หลวง 1/1/24672367วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว
03521301001 หลวงเมืองปาน 1/1/25242273วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน
03521101001 หลวงสบปราบ 1/1/24652295วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
03521002010 หล่ายทุ่ง 26/8/255923/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายทุ่ง ม.5 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03521202007 หลิ่งก้าน 23/2/25422453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร
03520704007 ห้วยก้อด 18/6/25362464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยก้อด ม.2 ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
03520701010 ห้วยกันทา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ
03520806001 ห้วยเกี๋ยง 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03520806009 ห้วยแก้ว 1/1/24662436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน
03520702008 ห้วยข่อย 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยข่อย ม.3 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ
03520901004 ห้วยขี้นก 29/2/25552463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก
03520204007 ห้วยคิง 1/1/25432479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
03520115005 ห้วยเป้ง 1/1/25182420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
03521001008 ห้วยฟ้าหลั่ง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายแม่ทะ ม.1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ
03521008005 ห้วยมะเกลือ 1/1/25142400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03520205004 ห้วยรากไม้ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ
03520805002 ห้วยริน 1/1/25042435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
03521205006 ห้วยเรียน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร
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03520902002 ห้วยไร่ 29/2/25552421วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก
03520106015 ห้วยหลอ 23/8/254530/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหลอ ม.2 ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง
03520604002 ห้วยแหน 2417วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
03520505005 ห้วยอูน 5/6/255214/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายห้วยอูน ม.2 ตำบลปงเตา อำเภองาว
03520112003 ห้วยฮี 1/1/25222420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03520805006 หอรบ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหอรบ ม.9 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
03520101008 หัวข่วง 1/1/23552310วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
03520114011 หัวทุ่ง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง
03521206004 หัวทุ่ง 17/1/25512386วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร
03521303010 หัวทุ่ง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่ง ม.10 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน
03521206007 หัวทุ่งพัฒนา 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่งพัฒนา ม.9 ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร
03520107003 หัวฝาย 1/1/25302420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง
03520201002 หัวฝาย 1/1/24852467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ
03520606004 หัวฝาย 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม
03521002012 หัวฝาย 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.4 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
03520109004 หัววัง 31/10/25482473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03521008001 หัวเสือ 1/1/25082219วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ
03521201002 ห้างฉัตร 1/1/24672227วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
03520204003 หางฮุงศรัทธาราม 1/1/25212369วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
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03520109009 หาดเชี่ยว 12/6/254021/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายหาดเชี่ยว ม.7 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
03520307003 หาดปู่ด้าย 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา
03520801007 เหล่าน้อย 2427วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520404005 เหล่ายาว 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม
03520801004 เหล่าหลวง 1/1/22502200วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03520112008 ใหม่นิคมเขต3 15/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03520112007 ใหม่นิคมศรีธรรมาราม 1/1/25212518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
03520303001 ไหล่หิน 23/7/25052296วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
03520607002 อักโขชัยคีรี 1/1/24452430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
03520303008 อัมพวนาราม 2/9/25532472วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา
03520304006 อารัญญิการาม 27/8/25442470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา
03520111015 อุทุมพร 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.12 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
03520801003 อุมลอง 1/1/24732150วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
03521102005 อุมลอง 6/11/25502477วัดราษฎร์มหานิกายอุมลอง ม.4 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ
03521006006 ฮ่องห้า 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ

รวมทั้งสิ้น วัด733
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03510107005 กมลธัชชยาราม 1/1/25312378วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510117004 กอข่อย 1/1/25282368วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
03510607006 กอค่า 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510405001 ก้อทุ่ง 1/1/25152429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลก้อ อำเภอลี้
03510103002 กอม่วง 1/1/25142355วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510603004 กอม่วง 1/1/25152298วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510405002 ก้อยืน 5/1/255230/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลก้อ อำเภอลี้
03510113001 กิ่วมื่น 8/4/25462225วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510301009 กู่ขาว 1/1/24932464วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510701006 กู่ป่าลาน 28/12/25332395วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510109004 กู่เรือง(กู่เรื่อง) 26/11/25342400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510107007 กู่เหล็ก 18/12/255730/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายริมกวง ม.10 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510605007 เกาะกลาง 9/1/25472522วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อคาว ม.8 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
03510101019 ไก่แก้ว 1/1/25132455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510112001 ขี้เหล็ก 1/1/24841868วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510305005 ครุฑเวฬุวัน 2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510113021 คะยอมใต้ 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายสันปูเลย ม.13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
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03510107003 จักรคำภิมุข 8/8/25562324วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510101002 จามเทวี 1/1/24801206วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510116009 จำกู่ 2/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายม้าเหนือ ม.6 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510116008 จำขี้มด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510202006 จำตาเหิน 2475วัดราษฎร์มหานิกายจำตาเหิน ม.5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510106001 เจดีย์ขาว 2287วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
03510605001 เจดีย์สามยอด 1/1/24252219วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
03510110006 เจ้าชัย 15/5/25392408วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลุม ม.10 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510602003 ฉางข้าวน้อยใต้ 1/1/23402330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
03510602005 ฉางข้าวน้อยเหนือ 1/1/24772435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
03510105006 ชัยชนะ 21/1/25542462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
03510101005 ชัยมงคล 1/1/24921520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510103004 ชัยสถาน 29/11/25402385วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510606007 ช้างค้ำ 1/1/24202400วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหิน ม.9 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
03510101015 ช่างฆ้อง 1/1/25242350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510101006 ช้างรอง 1/1/24601542วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510101012 ช้างสี 1/1/25111250วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510103008 เชตวัน 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510106005 เชตวัน 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
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03510109010 เชตวันธรรมาราม 1/1/24732470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510105007 ไชยมงคล 1/1/24842464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
03510303004 ดงมะเฟือง 1/1/25222413วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510301002 ดงฤาษี 1/1/24252325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510304007 ดงสันติ 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายดงขี้เหล็ก ม.5 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510116004 ดอนแก้ว 1/1/24842426วัดราษฎร์มหานิกายจำบอน ม.3 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510502001 ดอนแก้ว 1/1/25282418วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510303006 ดอนชัย 1/1/25132425วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510603002 ดอนตอง 1/1/22502247วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510603007 ดอนน้อย 1/1/24232373วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510603005 ดอนหลวง 1/1/25182343วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510301010 ดอยก้อม 1/1/25112470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510116006 ดอยกาศ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510109011 ดอยกุศล 12/6/25462471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510113018 ดอยขุมเงิน 11/5/25545/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายป่าตึง ม.14 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510303005 ดอยแดน 1/1/25132413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510110007 ดอยติ 1/1/21252025วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510302008 ดอยโตน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอยโตน ม.10 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
03510113002 ดอยน้อย 1/1/22862240วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
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03510201008 ดอยน้อย 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510701013 ดอยน้อย 8/4/25462/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าเหียง ม.13 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510202005 ดอยสารภี 1/1/24842445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510304008 ดอยหลังถ้ำ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายศรีเจริญ ม.6 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510111002 ต้นแก้ว 1/1/18301825วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
03510605006 ต้นแก้วอธิวราราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
03510105003 ต้นแงะ 1/1/24722335วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
03510109003 ต้นโชค 2389วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510117007 ต้นปัน 30/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายต้นปัน ม.4 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
03510102003 ต้นผึ้ง 1/1/24922400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
03510801002 ต้นผึ้ง 1/1/24892421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510503004 ตะเคียนปม 1/1/25152452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510606006 ตีนดอย 1/1/24232400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
03510204007 ถ้ำจอมธรรม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเดื่อ ม.9 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา
03510305003 ท่ากอม่วง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510604006 ท่ากอม่วง 9/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายท่ากอม่วง ม.6 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
03510203002 ทากาศ 1/1/24812290วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
03510201003 ทากู่แก้ว 1/1/24382418วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510204002 ทาขุมเงิน 1/1/25222378วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา
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03510201001 ทาชมภู 1/1/24912328วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510801001 ท่าช้าง 1/1/25182420วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.1 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510202012 ทาดอนชัย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายดอนชัย ม.8 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510202007 ทาดอยแก้ว 22/9/25462475วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510204003 ทาดอยครั่ง 1/1/23972393วัดราษฎร์มหานิกายดอยครั่ง ม.7 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา
03510203004 ทาดอยคำ 26/11/25342455วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
03510203001 ทาดอยแช่ 1/1/24912258วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
03510601003 ท่าต้นงิ้ว 1/1/24872416วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง
03510607001 ท่าตุ้ม 1/1/25192303วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510201005 ทาทุ่งไผ่ 1/1/25152451วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510202008 ทาทุ่งยาว 22/9/25462481วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510205001 ทาทุ่งหลวง 24/6/25392457วัดราษฎร์มหานิกายทาทุ่งหลวง ม.1 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา
03510201002 ทาปลาดุก 1/1/24912416วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510201004 ทาป่าเปา 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510201007 ทาป่าสัก 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510202004 ทาร้องเรือ 1/1/24722435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510204001 ทาศรีป้าน 1/1/25162013วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา
03510202001 ทาศาลา 1/1/24812425วัดราษฎร์มหานิกายศาลาแม่ทา ม.3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510204004 ทาสบเมย 1/1/25092446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา
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03510202002 ทาสบเส้า 22/9/25462435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510204006 ทาสวนหลวง 2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา
03510201006 ทาสองท่า 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510205002 ทาหนองยางไคล 1/1/25312457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา
03510203003 ทาหมื่นข้าว 1/1/24712350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
03510503003 ทุ่งข้าวหาง 2394วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510501004 ทุ่งเป็ด 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510303001 ทุ่งโป่ง 1/1/25132319วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510302002 ทุ่งม่าน 1/1/24792369วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
03510116005 ทุ่งยาว 1/1/24842427วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510501001 ทุ่งหัวช้าง 1/1/24972370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510103009 เทพาราม 16/10/25492465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510401015 แท่นคำ 2/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังดิน ม.4 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510101007 ธงสัจจะ 1/1/25182320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510601004 ธรรมสังเวช 1/1/24872460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง
03510801010 น้อยวังสะแกง 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังสะแกงใต้ ม.9 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510401003 นากลาง 1/1/25252399วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510607004 นางเกิ้ง 1/1/23852375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510403002 นาทราย 1/1/24942431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาทราย อำเภอลี้
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03510403011 นาเลี่ยง 10/3/25152444วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนาทราย อำเภอลี้
03510104004 น้ำโค้ง 14/8/25512410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน
03510608001 น้ำดิบ 1/1/24792430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510110011 น้ำบ่อเหลือง 3/9/25352421วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510110004 น้ำพุ 1/1/24842405วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510117005 บ่อโจง 16/6/25492444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
03510701009 บัวบก 29/11/25402450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510401009 บ้านกลาง 1/1/24772450วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510601002 บ้านก้อง 1/1/24772375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง
03510117002 บ้านขว้าง 2245วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
03510113005 บ้านแจ่ม 1/1/24712340วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510202010 บ้านดง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510803013 บ้านดง 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงเหนือ ม.8 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510803001 บ้านดงหลวง 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510111006 บ้านตอง 1/1/24792348วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
03510701001 บ้านธิหลวง 3/11/25382275วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510404001 บ้านบวก 1/1/25312427วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้
03510409001 บ้านปาง 1/1/24802419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้
03510113013 บ้านป่าเป้า 1/1/252827/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
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03510401001 บ้านปู 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510108002 บ้านแป้น 1/1/23002235วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
03510108004 บ้านม่วง 1/1/24742375วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
03510116007 บ้านม้า 16/4/25472466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510117003 บ้านรั้ว 29/11/25402280วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
03510605002 บ้านเรือน 1/1/24772290วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
03510402011 บ้านไร่ 18/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.2 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510604004 บ้านไร่(บ้านไร่หลวง) 1/1/25032342วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
03510301003 บ้านล้อง 1/1/25192351วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510602001 บ้านล้อง 1/1/24872235วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
03510401006 บ้านแวน 1/1/25282440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510108008 บ้านเส้ง 3/9/25352443วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
03510101009 บ้านหลวย 1/1/23502350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510110012 บ้านหลุก 1/1/24722457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510102001 บ้านหลุก 5/1/25522325วัดราษฎร์มหานิกายหลุก ม.8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
03510606004 บ้านหวาย 1/1/25162310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
03510605004 บ้านเหล่า 1/1/25192315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
03510110016 บ้านใหม่ 25/2/255720/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.17 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510502003 บ้านใหม่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
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03510611007 บ้านใหม่ 3/7/25352475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510403001 บ้านฮั่ว 2421วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาทราย อำเภอลี้
03510401004 บ้านโฮ่ง 1/1/25302407วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510301001 บ้านโฮ่งหลวง 1/1/24892319วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510106006 บุปผาราม 1/1/24722452วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
03510108005 บูชา 1/1/25112377วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
03510608009 โบสถ์น้ำดิบ 28/4/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้ำดิบหลวง ม.7 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510109008 ปงชัย 1/1/25182465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510204005 ปงแม่ลอบ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา
03510304003 ปทุมสราราม 1/1/25212413วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510112003 ประตูโขง 1/1/24212416วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510105001 ประตูป่า 1/1/24642301วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
03510701007 ปากกอง 23/2/25422413วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510608002 ปากล้อง 1/1/24792450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510301016 ป่าขันติธรรม 6/11/25503/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายป่าป๋วย ม.3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510104003 ป่าขาม 2335วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน
03510404003 ป่าคา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้
03510702011 ป่าค่าง 10/7/255030/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าค่าง ม.10 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510404002 ปางส้าน 1/1/24942464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงดำ อำเภอลี้
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03510408004 ป่าจี้ 1/11/253418/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
03510602006 ป่าซางงาม 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
03510108006 ป่าซางน้อย 1/1/24982407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
03510301015 ป่าดำ 2/3/25536/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายป่าดำ ม.13 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510111004 ป่าแดด 1/1/24922347วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
03510603003 ป่าแดด 1/1/23672289วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510109007 ป่าตอง 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510607010 ป่าตองคันธาราม 10/11/25152476วัดราษฎร์มหานิกายป่าตอง ม.7 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510109013 ป่าตันเจริญธรรม 26/8/255929/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายป่าตัน ม.10 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510604001 ป่าตาล 1/1/22612219วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
03510701004 ป่าตาล 1/1/25292375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510109009 ป่าตึง 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510702004 ป่าตึง 8/8/25562405วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510110013 ป่าตึงงาม 6/2/25562/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าตึงงาม ม.3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510503008 ป่าตึงงาม 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510402009 ป่าธรรมวิเวก 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายสว่างวงศ์พัฒนา ม.15 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510303010 ป่าธรรมาภิรมย์ 22/8/255711/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตปากทางม่วงโตน ม.11 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510603008 ป่าบุก 1/1/25252393วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510301007 ป่าป๋วย 1/1/25172430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
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03510607007 ป่าป๋อ 8/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายท่าตุ้ม ม.1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510408003 ป่าไผ่ 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
03510611006 ป่าไผ่หลวง 1/1/25252230วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510302001 ป่าพลู 1/1/25062107วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
03510107008 ป่าพุทธพจน์หริภุญไชย 2/7/255117/6/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตสันต้นธง ม.ม 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510112008 ป่าม่วง 30/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าฝ้าย ม.4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510102007 ป่าไม้แดง 16/6/254930/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายปิงห่าง ม.2 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
03510303008 ป่ายาง 1/1/25142442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510702003 ป่ายาง (สันพระเจ้าแดง) 1/1/24812405วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510106002 ป่ายางริมปิง 1/1/25112334วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
03510608007 ป่ารกฟ้า 8/8/25562480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510608012 ป่ารกฟ้า 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายสันเจริญ ม.14 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510611011 ป่ารัชดาราม 11/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่บวกขะยอม ม.1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510702006 ป่าลาน 17/1/25412455วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510701003 ป่าสัก 1/1/25122375วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510607002 ป่าสีเสียด 1/1/23452323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510103005 ป่าเส้า 1/1/24502400วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510401008 ป่าหก 1/1/25152450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510103003 ป่าเห็ว 1/1/24562375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
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03510603009 ป่าเหียง 1/1/24402420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510113006 ปูเลย 1/1/24842404วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510611005 โป่งรู 2225วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510202003 ผาตั้ง 1/1/24842435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510113014 ผามวัว 30/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคอกวัว ม.16 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510403004 ผาลาด 1/1/25152459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาทราย อำเภอลี้
03510112002 พญาผาบ 1/1/24842322วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510101011 พระคงฤาษี 1/1/25131200วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510304004 พระเจ้าตนหลวง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510606009 พระเจ้าทอง 12/7/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าหมุ้น ม.7 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
03510301014 พระเจ้าสะเลียมหวาน 1/1/25032484วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510401016 พระธาตุดวงเดียว 9/8/25532/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้าดวง ม.4 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510109012 พระธาตุดอยแต 13/7/25522339วัดราษฎร์มหานิกายฝั่งหมิ่น ม.7 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510701005 พระธาตุดอยเวียง 23/2/25422395วัดราษฎร์มหานิกายดอยเวียง ม.9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510110014 พระธาตุทรายทอง 16/10/25499/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.16 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510409005 พระธาตุศรีชัยวงศา 15/1/25576/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายน้ำดิบชมภู ม.10 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
03510101004 พระธาตุหริภุญชัย 1/1/24541440พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510401010 พระธาตุห้าดวง 12/1/254918/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510606003 พระนอนม่อนช้าง 1/1/22202210วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
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03510403007 พระบาทผาผึ้ง 2482วัดราษฎร์มหานิกายผาใต้ ม.1 ตำบลนาทราย อำเภอลี้
03510406001 พระพุทธบาทดอยถ้ำ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่กองวะ ม.4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้
03510606001 พระพุทธบาทตากผ้า 1/1/25162200พระอารามหลวงมหานิกายม.6 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
03510408007 พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายป่าไผ่ ม.1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
03510408002 พระพุทธบาทผาหนาม 14/2/25372478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
03510403008 พระพุทธบาทห้วยต้ม 1/11/25342533วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้
03510111001 พระยืน 1/1/12201209วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
03510112004 พระสิงห์เคิ่ง 1/1/25112440วัดราษฎร์มหานิกายพระสิงห์เคิ่ง ม.6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510401007 พวงคำ 1/1/24772441วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510107004 พันตาเกิน 1/1/24822341วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510602007 พาณิชสิทธิการาม 1/1/25042464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
03510303009 แพะโป่ง 31/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายแพะโป่ง ม.8 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510405003 โพธิธรรมาราม 12/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตก้อท่า ม.4 ตำบลก้อ อำเภอลี้
03510301011 โพธิมงคล 2481วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเพอะพะ ม.10 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510101016 มงคลปุญชยาราม 1/1/25142375วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510802006 มงคลวราราม 1/1/25312481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510401012 ม่วงคำ 14/8/25512482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510501011 ม่วงคำ 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายดอยวงค์ ม.12 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510303002 ม่วงโตน 1/1/25132369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
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03510604002 ม่วงน้อย 19/11/25362253วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
03510101001 มหาวัน 1/1/24371200วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510611001 ม่อนมะหินศิลาราม 1/1/25112100วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510606005 มะกอก 1/1/25162330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
03510113003 มะเขือแจ้ 1/1/24922315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510303007 มะคับตอง 1/1/25142439วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510608005 มะคับทอง (ไร่ดง) 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510409006 แม่จ๋องพัฒนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายแม่จ๋อง ม.7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้
03510402001 แม่ตืน 1/1/24972319วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510402002 แม่เทย 1/1/24942440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510402005 แม่แนต 15/1/25572481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510409002 แม่ป้อก 1/1/25112460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้
03510501003 แม่ปันเดง 2465วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปันเดง ม.6 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510112009 แม่ยาก 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยาก ม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510103010 แม่ร่องน้อย 2442วัดราษฎร์มหานิกายแม่ร่องน้อย ม.11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510603001 แม่แรง 1/1/25252240วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510302005 แม่ลอบ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
03510111005 แม่สารป่าขาม 16/4/25472348วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
03510503002 แม่แสม 2389วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
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03510403006 แม่หว่างต้นผาง 3/11/25382479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาทราย อำเภอลี้
03510403005 แม่หว่างบน 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาทราย อำเภอลี้
03510403003 แม่หว่างลุ่ม 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาทราย อำเภอลี้
03510302003 แม่หาด 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
03510702008 แม่หาด 28/6/25482481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510409003 แม่อีไฮ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้
03510503006 ไม้สลี 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510107001 รมณียาราม 1026วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510607003 ร่องช้าง 1/1/25152347วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510607008 ร่องช้างพญาวัน 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายร่องช้าง ม.5 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510803002 ร้องธาร 1/1/24872428วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510112006 ร่องส้าว 1/1/24922463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510102008 รัชมังคลาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายศรีสองเมือง ม.10 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
03510608008 รัตนาราม 5/1/25522482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510113016 ริมร่อง 2465วัดราษฎร์มหานิกายริมร่อง ม.8 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510107009 ล้องกู่ไทย 4/12/255821/6/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สันมะนะ ม.8 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510105002 ล้องเดื่อ 6/11/25502316วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
03510105004 ล่ามช้าง 1/1/24742435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
03510401002 ลี้หลวง 1/1/24592319วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลี้ อำเภอลี้
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03510402013 วงษาพัฒนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายวงษาพัฒนา ม.1 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510608006 วังกู่ 26/11/25342470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510102004 วังทอง 1/1/25122420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
03510803004 วังผาง 1/1/25222440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510402008 วังมน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510801003 วังสะแกง 1/1/25222436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510302004 วังหลวง 1/1/25142464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
03510803003 เวียงหนองล่อง 1/1/25012436วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510112007 ศรีคำ 14/8/25512470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510702007 ศรีชัยชุม 17/1/25412478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510112005 ศรีชุม 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
03510605003 ศรีชุม 1/1/25282305วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
03510701010 ศรีดอนชัย 15/5/25392460วัดราษฎร์มหานิกายสันมะนะ ม.10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510702005 ศรีดอนชัย 18/10/25472448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510113010 ศรีดอนตัน 1/1/25292452วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510103006 ศรีดอนทอง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510304001 ศรีเตี้ย 1/1/24022319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510702009 ศรีโตน (แสนตอ) 27/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510104005 ศรีทรายมูล 1/1/24922420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน
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03510201009 ศรีทรายมูล 1/1/24712470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
03510106004 ศรีบังวัน 28/6/25482435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
03510116002 ศรีบัวบาน 2368วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510111008 ศรีบุญชู 1/1/25032419วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
03510102006 ศรีบุญยืน 1/1/24632453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
03510101017 ศรีบุญเรือง 1/1/24742391วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510106003 ศรีปิงชัย 1/1/25182425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
03510205003 ศรีมงคล 28/12/253310/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา
03510603010 ศรีมงคลต้นผึ้ง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายต้นผึ้ง ม.3 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510701008 ศรีมูล 16/4/25472430วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510111003 ศรีเมืองยู้ 1/1/24942320วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
03510102005 ศรีสองเมือง 15/5/25392440วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
03510105005 ศรีสุพรรณ 1/1/24722442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
03510301012 สบล้อง 1/1/25312484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510101013 สวนดอก 1/1/25282282วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510604005 สะปุ๋งน้อย 29/2/25552385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
03510604003 สะปุ๋งหลวง 1/1/25152322วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง
03510113008 สะแล่ง 1/1/24842419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510101003 สังฆาราม 1/1/25281315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
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03510606002 สันกำแพง 1/1/22252200วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
03510110009 สันคะยอม 1/1/25082396วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510113007 สันคะยอม 1/1/24842411วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510301006 สันเจดีย์ 1/1/25142425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510305001 สันเจดีย์ริมปิง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510101008 สันดอนรอม 1/1/24932340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510701011 สันต้นค่า 29/11/254027/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510107002 สันต้นธง 1/1/25182310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510113017 สันต้นผึ้ง 27/2/2544วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นผึ้ง ม.17 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510702010 สันต้นม่วง 30/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าหมอก ม.12 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510301017 สันตับเต่า 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสันตับเต่า ม.18 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510801004 สันติวนาราม 14/8/25512481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510701002 สันทราย 1/1/25182365วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510101018 สันป่ายางหลวง 1/1/24102410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510110008 สันป่าสัก 1/1/25022315วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510402007 สันป่าสัก 23/6/25532482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510113004 สันป่าเหียง 1/1/25112327วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510401013 สันโป่ง 1/1/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510108007 สันมะกรูด 1/1/25272440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
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03510108001 สันมะโก 2214วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
03510106007 สันริมปิง 18/10/25472176วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
03510402003 สันวิไล 15/1/25572479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510110005 สันหลวง 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510611010 สันห้างเสือ 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายสันห้างเสือ ม.9 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510801009 สันเหมือง 12/3/25182438วัดราษฎร์มหานิกายสันเหมือง ม.5 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510408006 สามัคคีธรรม 8/9/25543/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายชีวิตใหม่ ม.5 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
03510113020 สุทธิมังคลาราม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายสะแล่ง ม.2 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510101010 สุพรรณรังษี 1/1/24592450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510117008 สุมนารามหนองเหียง 27/8/25272474วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหียง ม.5 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
03510611008 สุวรรณวิหาร 1/1/251617/3/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510103007 สุวรรณาราม 1/1/25152443วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510701012 สูงธรรมาราม 30/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายฮ่องแฮ่ ม.4 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
03510116001 เสาหิน 2325วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510502002 หนองกอก 1/1/24972468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510607005 หนองเกิด 1/1/24402436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง
03510603006 หนองเงือก 1/1/24722371วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง
03510109001 หนองจาง 13/7/25521550วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510611004 หนองเจดีย์ 1/1/22002200วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
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03510611003 หนองโจง 1/1/21202100วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510104001 หนองช้างคืน 1/1/24742330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน
03510110003 หนองซิว 1/1/25022404วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510110001 หนองไซ 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510605005 หนองดู่ 1/1/24772470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
03510108003 หนองเต่า 1/1/24352355วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน
03510110002 หนองท่า 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510402006 หนองบัวคำ 16/12/25542481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510605008 หนองบุญชุม 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าสันปิง ม.5 ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง
03510110010 หนองปลาขอ 1/1/25182406วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510501002 หนองป่าตึง 12/6/25422384วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510113015 หนองป่าเหมือด 30/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหียง ม.15 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510608003 หนองผาขาว 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองผ้าขาว ม.5 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510601001 หนองผำ 1/1/23022300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง
03510802012 หนองยวง 1/1/24912455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510117006 หนองเรือ 15/5/25392479วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.7 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
03510611002 หนองสมณะธาดา 1/1/21202100วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง
03510606008 หนองสร้อย 1/1/25162445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง
03510304005 หนองสะลิง 3/11/25382484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง
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03510305002 หนองสูน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510101014 หนองเส้ง 1/1/24982323วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
03510117001 หนองหนาม 1/1/22452225วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน
03510116003 หนองหล่ม 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
03510113012 หนองหอย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510602002 หนองหอย 1/1/23302301วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
03510109002 หมูเปิ้ง 1/1/24942340วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510107006 หริการาม 1/1/25272475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
03510401011 หลวง 1/1/25312476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510304002 หล่ายแก้ว 1/1/24952339วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510202015 หล่ายทา 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายทา ม.9 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510401005 หล่ายหิน 1/1/25112424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510301005 ห้วยกาน 1/1/24892412วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510503007 ห้วยงูสิงห์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510702002 ห้วยไซ 1/1/25182385วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510302007 ห้วยแทง 2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
03510301008 ห้วยน้ำดิบ 1/1/24932449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510408001 ห้วยน้ำเย็น 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
03510402012 ห้วยน้ำอุ่น 26/8/255929/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเรือแม่เอิบ ม.12 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
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03510409004 ห้วยบง 14/12/253819/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้
03510301019 ห้วยปางค่า 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปางค่า ม.6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510301013 ห้วยแพ่ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510110015 ห้วยม้าโก้ง 8/4/25122400วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
03510702001 ห้วยยาบ 20/6/25552375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ
03510503001 ห้วยไร่ 2384วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510402004 ห้วยศาลา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้
03510305004 ห้วยสะแหล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง
03510404004 ห้วยหญ้าไซ 18/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงดำ อำเภอลี้
03510302006 ห้วยหละ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
03510301004 ห้วยห้า 1/1/25052400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง
03510503005 ห้วยห้าง 1/1/25112462วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง
03510408005 ห้วยแหน 8/9/255418/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้
03510608004 ห้วยอ้อ 3/2/25402463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
03510111007 หัวขัว 1/1/24942350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
03510104002 หัวฝาย 1/1/24402330วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน
03510802014 หัวห้วย 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหัวห้วย ม.4 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510113009 เหมืองกวัก 1/1/24892435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
03510102002 เหมืองง่า 1/1/24722375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
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03510109006 เหมืองจี้หลวง 1/1/25312440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510109005 เหมืองจี้ใหม่ 1/1/25182422วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
03510802013 เหล่าดู่ 2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510803005 เหล่าปงเสือ 13/7/25522446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510303003 เหล่ายาว 1/1/25132400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง
03510202011 ใหม่กอลุง 26/8/255930/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายกอลุง ม.10 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510401017 ใหม่ศิวิไล 29/2/255522/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศิวิไล ม.12 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510202009 อรัญญาราม 1/1/25152481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา
03510802004 อรุณวิทยาวาส 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง
03510401014 อัมพวัน 1/1/25152482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลี้ อำเภอลี้
03510602004 อินทขิล 1/1/25082337วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง
03510103001 อุโมงค์ 1/1/24742285วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
03510113011 ฮ่องกอม่วง 16/4/25472475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

รวมทั้งสิ้น วัด429
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04420114002 กกทองใหญ่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายกกทองใหญ่ ม.3 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย
04420101008 กกม่วงชี 2482วัดราษฎร์มหานิกายกกม่วงชี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04421204003 กองแก้ว 2450วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกาบเปลือย ม.3 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
04420902001 กู่คำ 6/4/25421200วัดราษฎร์มหานิกายทรายขาว ม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04420906003 เกาะแก้ว 2479วัดราษฎร์มหานิกายกุดแก ม.2 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420912007 เกาะแก้ว 1/3/25595/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหินเกิ้งใหม่ ม.5 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04421011001 เกาะแก้วชลที(เกาะแก้วชลธี) 2473วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหญ่ ม.3 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน
04420910004 แก่งสาคร 18/4/255519/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตแก่งสาคร ม.6 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
04421401001 ขามชุม(ขานชูม) 16/2/25442475วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเดื่อ ม.2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04420601004 เขาน้ำริน 2477วัดราษฎร์มหานิกายบุ่ง ม.6 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว
04421203003 เขาสามัคคีธรรม 11/11/25202480วัดราษฎร์มหานิกายซำกกค้อ ม.7 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
04420204001 คงคาวนาราม 4/1/25292455วัดราษฎร์มหานิกายท่าสวรรค์ ม.1 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง
04420806003 คลองทูล 12/9/25292473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังเป่ง ม.5 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
04420109004 คามวาสี 13/1/253820/11/2456วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาทราย ม.5 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04421002019 คำมาประดิษฐ์ 23/6/25202481วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองจิก ม.12 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420605004 คีรีราษฏร์วราราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาผักก้าม ม.4 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว
04420109005 คีรีวงศ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกุ่ม ม.6 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
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04421002006 คุณสมบัติพัฒนา 2473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผางาม ม.10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420508001 เครือหงษ์(บ้านโป่งใหญ่) 26/8/25592485วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่ง ม.1 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
04420504003 โคกงาม 2/2/25382485วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกงาม ม.1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
04421002021 โคกป่าบก 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกป่าบก ม.1 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421204005 โคกสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
04421002015 โคกสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกสว่าง ม.2 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420604004 โคกสว่างพัฒนา(ป่าธรรมมาราม) 2433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหวาย ม.5 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว
04420604003 โคกสว่างวารี 2433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำทอง ม.4 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว
04420912019 โคกสว่างสามัคคี 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.6 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04421201012 โคกใหญ่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกใหญ่ ม.11 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420805005 โคกใหญ่สามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกใหญ่ ม.1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
04420802003 งิ้วงาม 2474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขอนแก่น ม.4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04420109002 จอมแจ้ง 1/1/24892439วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาดินดำ ม.1 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04420806005 จอมแจ้ง 2474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งม่วง ม.4 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
04420504002 จอมแจ้ง 7/5/25572464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาเจียง ม.3 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
04420303007 จอมพล 2442วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งมี้ ม.6 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04420305004 จอมมณี 2440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าดีหมี ม.4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
04420503003 จอมมณี 29/5/25502477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาหมูม่น ม.2 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
04420901009 จอมมณี 22/10/24792444วัดราษฎร์ธรรมยุตปากเป่ง ม.4 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
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04421202010 จอมมณี 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาเหมือดแอ่ ม.4 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420108018 จอมมณี 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.8 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04420307001 จอมศรี 1/1/24932418วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจอมศรี ม.5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน
04420505001 จอมศรี 12/1/25492468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพนสูง ม.1 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย
04420902008 จอมศรีสว่าง 1/3/25592482วัดราษฎร์ธรรมยุตโนน ม.11 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04420110013 จันทร์สว่าง 8/8/255616/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาน้ำมัน ม.3 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
04420307004 จันทรังษี 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาศรี ม.2 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน
04420913008 จันทรังษี 2/8/24892481วัดราษฎร์ธรรมยุตฟากเลย ม.4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04421007003 จันทราราม 5/11/25232476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยคะมะ ม.2 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420111006 จำปาทอง 2468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าข้าม ม.1 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
04420901005 จำแลงพัฒนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังน้ำเย็น ม.11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420805006 จิตมั่นคงธรรม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบวกอ่าง ม.2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
04421002012 จิตสังคม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยม่วง ม.7 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421007004 เฉลียงทอง 30/1/25142478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนายางเหนือ ม.4 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420102006 ชลธาราราม 5/1/25522479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าแพ ม.2 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
04420801006 ชลประทาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชลประมาณ ม.7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04421005016 ช่องฝาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช่องฝาง ม.5 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04420802005 ชัยนาถมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเมี่ยง ม.9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04420505002 ชัยนาม 2430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหางนา ม.8 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย
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04420402008 ชัยมงคล 2416วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งปลาปก ม.7 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420601002 ชัยมงคล 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่นาแห้ว ม.5 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว
04421302011 ชัยมงคลพัฒนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงนกกก ม.6 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
04420907002 ช้างเผือก(ป่าช้างเผือก) 2426วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวฝาย ม.4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04420503006 ชายแดนสามัคคี 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยลาด ม.8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
04421102002 ชุมแสง 1/2/25332465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอุ่มมะนาว ม.3 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง
04420301015 เชียงคาน 21/1/255424/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตเชียงคาน ม.2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04421205005 ไชยทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองไฮ ม.5 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว
04420301014 ไชยมาศ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคกมาด ม.3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420202016 ไชยรัตนรังษี 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเตย ม.1 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04421203006 ไชยศรียาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองอีเบี้ย ม.2 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
04421005005 ซำไฮพัฒนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำไฮ ม.10 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04420803003 ดอนชัย 2470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำพาน ม.3 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
04420104009 ดอนเชียง 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่าเปิบ ม.4 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย
04420510001 ดอนตูม 23/4/25292435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผือ ม.3 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
04420904005 ดอนทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองงิ้ว ม.1 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
04421102005 ดอนหอพัฒนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนหอ ม.12 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง
04420203009 ดอยบูรพาราม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายซำป่าซาง ม.6 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
04420906013 ดอยวิเวก 12/1/25222483วัดราษฎร์มหานิกายผาน้อย ม.1 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
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04421101002 ดอยวิเวกวนาราม 2462วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านน้ำคู่ ม.2 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04421102007 ดอยสวรรค์ 18/1/25312475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวนา ม.11 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง
04421005015 ดอยสุวรรณ 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังน้ำย้อย ม.6 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04420504006 ตรีสวัสดิ์วนาราม 29/9/255813/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสนุ่น ม.7 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
04420902007 ตะนาวศรี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04421011004 ตาดข่าพัฒนาราม 15/11/25192480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาดข่า ม.6 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน
04421106003 ตาลเดี่ยว 1/2/25332466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง
04420906010 ไตรมิตรวิทยาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกมน ม.6 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04421202008 ถาวรมงคล 5/11/25232480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสว่าง ม.4 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04421304005 ถ้ำข้าวสารหิน 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตผาสะนา ม.4 ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ
04420912006 ถ้ำคูหาวารี 2475วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสว่าง ม.8 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04421005012 ถ้ำจตุบูรพันคูหา 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านศรีรักษา ม.6 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04421403001 ถ้ำดอกบัว 2482วัดราษฎร์มหานิกายผางาม ม.10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420913004 ถ้ำป่าสัก 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงน้อย ม.8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04420109017 ถ้ำปิยะธรรมรังสี 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยม่วง ม.10 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04420603003 ถ้ำผากลอง 2436วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านนาท่อน ม.4 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
04420202014 ถ้ำผาขาม 18/4/25551/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนสว่าง ม.3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04421010008 ถ้ำผาฆ้อง 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านผาฆ้อง ม.7 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04420910005 ถ้ำผาบิ้ง 1/1/25252461วัดราษฎร์ธรรมยุตนาแก ม.2 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง



6หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เลย

04422104004 ถ้ำผาปู่ 1/1/25112475วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านนาอ้อ ม.9
04420306010 ถ้ำผาแป่น(ถ้ำผาแบ่น) 2474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผาแบ่น ม.6 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04420910013 ถ้ำผาฝาง 29/9/255820/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกกเลี้ยง ม.4 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
04420911015 ถ้ำผาพุง 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตแก่งหิน ม.4 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420202002 ถ้ำผายา 2470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยตาด ม.4 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04421205002 ถ้ำผาสวรรค์ 21/2/25232467วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกกอก ม.3 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว
04420903001 ถ้ำผาสิงห์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอวังสะพุง
04420913006 ถ้ำผาหมากฮ่อ 1/11/25342482วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านดงน้อย ม.8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04420903025 ถ้ำผาใหญ่ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศรีอุบล ม.20 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04420108009 ถ้ำพยัคฆาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.13 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04421002024 ถ้ำโพธิ์ชัย 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านผาหวาย ม.3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421002013 ถ้ำโพธิ์สัตว์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาเหล่าน้อย ม.1 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421201005 ถ้ำอัครบรรพต 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเพิ่ม ม.2 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04421007007 ถิ่นฐานรังสิต 8/8/25562481วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองตูม ม.7 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04421202009 ทรงธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโก ม.9 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420112002 ทรายมูล 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่ง ม.5 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย
04420104007 ทวีพัฒนาราม 26/8/255830/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายกกดู่ ม.8 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย
04420903002 ทองสว่างศรีนวล 10/3/25152475วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
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04420101010 ทับมิ่งขวัญ 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04420405005 ท่าข้าม 2484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากปัด ม.3 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
04420301013 ท่าแขก 14/3/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านเชียงคาน ม.4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420301008 ท่าคก 1/1/24102395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงคาน ม.2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420402007 ท่าสะอาด 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งปลาปก ม.7 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420203007 ท่าสะอาด 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าสะอาด ม.6 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
04420401002 ท่าสำราญ 2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคกไผ่ ม.6 ตำบลปากชม อำเภอปากชม
04420402005 ท่าสำราญ 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยนา ม.5 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420903011 ทิพย์ชลธาวนาราม 29/11/25402479วัดราษฎร์มหานิกายบึงสวรรค์ ม.7 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04420403003 เทพจันดาราม 16/10/25492475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยขอบ ม.3 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม
04420703004 เทพนิมิต 2471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งเกลี้ยง ม.7 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420113005 เทพนิมิต 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายศรีสองรัก ม.11 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย
04420907004 เทพนิมิตวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเหล่าใหญ่ ม.10 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04421203005 เทพศิรินทร์พัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.8 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
04421001008 แท่นศิลาอาสน์ 15/11/25192480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาน้อย ม.7 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04421204001 ไทรคำ 25/10/25162440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยยาง ม.2 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
04420108008 ไทรทอง 21/1/255426/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโตก ม.1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04420904003 ธรรมจาริการาม 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเหล่าแปน ม.7 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
04420308001 ธรรมาสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหาดทรายขาว ม.1 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียง
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คาน
04421007002 ธาตุเจดีย์ 25/10/25162476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนายางใต้ ม.5 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420602002 ธาตุดินแทน 2462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวนา ม.3 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว
04420907001 ธารสวรรค์ 10/3/25152480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวฝาย ม.2 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04420108003 นครบาล 16/6/25492349วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยโตก ม.1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04420910001 นาแกพัฒนาราม 2219วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถ้ำผาบิ้ง ม.5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
04421202013 นาคหงษา 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแต้ ม.9 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04421002009 นาซำเจริญ 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำเจริญ ม.1 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420903009 นาดอกไม้ 27/4/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านนาดอกไม้ ม.8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง

04420901006 นาอีเลิศ 23/9/253919/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านนาอีเลิศ ม.7 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420801009 น้ำกระโทม 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำกระโทม ม.8 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04421101006 น้ำค้อพัฒนาราม 2464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำค้อ ม.10 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04420203008 น้ำสวยภักดี 27/5/255825/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำสวยภักดี ม.3 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
04420501003 เนรมิตวิปัสสนา 30/12/252929/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายหัวนายูง ม.14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
04420505010 เนินสรวง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.2 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย
04420109016 เนียมเจริญสุขาราม 30/3/255820/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหญ้าไซ ม.2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04421101009 โนนกกแก้ว(โนนกอกแก้ว) 21/2/25392473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบัวน้อย ม.3 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04421203002 โนนกกข่าพัฒนาราม 5/11/25232480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนกกข่า ม.5 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
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04420906015 โนนกกจาน 18/4/25557/10/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนกกจาน ม.8 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420905003 โนนชัย 2467วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าเป้า ม.5 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04421002001 โนนทราย 30/1/25142456วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหมากแก้ว ม.6 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420702002 โนนทอง 2464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งม่วง ม.3 ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ
04421201014 โนนทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกผักหวาน ม.14 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04421106001 โนนทองสามัคคี 1/2/25332462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านฟากเลย ม.1 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง
04421202011 โนนโพธิ์ทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนภูทอง ม.2 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04421005007 โนนโพนทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตูม(โนนโพนทอง) ม.2 ตำบลผานกเค้า

อำเภอภูกระดึง
04421002018 โนนราชน้อย 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผาหวาย(ป่าเป้า) ม.3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420906004 โนนศรีชมพู 7/11/25222481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีสงคราม ม.12 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420401001 โนนศรีสะอาด 31/3/25022460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากชม ม.1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม
04420906005 โนนศรีสะอาด 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนฟากเลย ม.9 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420913003 โนนศิลา 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกหนองแก ม.9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04420903010 โนนสมบูรณ์ 6/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านโนนสมบูรณ์ ม.12 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอวังสะพุง
04420403005 โนนสวรรค์ 2440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากมั่ง ม.5 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม
04420911005 โนนสวรรค์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขอนแก่น ม.7 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420103012 โนนสวรรค์ 30/3/25581/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาอ้อ ม.9 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
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04420307003 โนนสว่าง 22/10/25432431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหินตั้ง ม.3 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน
04420505003 โนนสว่าง 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองอุมลัว ม.6 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย
04420402006 โนนสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคอนสา ม.4 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420906002 โนนสว่าง 1/1/253026/6/2466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนน ม.3 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04421101001 โนนสว่าง 1/3/25312465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบัว ม.1 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04420913005 โนนสว่าง 2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสว่าง ม.6 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04420502001 โนนสว่าง(โพนสว่างนาทอง) 2435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาทอง ม.1 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
04420911017 โนนสว่างพัฒนา 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองบง ม.3 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420911002 โนนสว่างพัฒนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาซำแซง ม.5 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420605001 โนนสว่างสามัคคี(โนนสว่าง) 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเหล่ากอหก ม.1 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว
04420403002 โนนสว่างอารมณ์ 2455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคกเว้า ม.2 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม
04420903006 โนนสำราญ 12/7/25312480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04421105002 โนนสูง 21/2/25392468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเลยตาด ม.2 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง
04420604002 โนนอุดม 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนามาลา ม.1 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว
04420306005 บรรพตคีรี 2470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบุฮม ม.1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04421007005 บรรพตวนาราม 5/11/25232478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวงเวียน ม.3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420905007 บ้านกกเกลือ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายกกเกลือ ม.6 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04420112003 บ้านโป่งพัฒนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่ง ม.4 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย
04420308002 บ้านผามุม(ผามุมอรัญญา) 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผามุม ม.2 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน
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04420109007 บ้านห้วยโตก 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโตก ม.1 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04420110003 บุปผาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังแคน ม.7 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
04420109001 บูรพาราม 15/9/25302430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหญ้าไซ ม.2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04421202015 ประจักวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแต้ ม.9 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420101005 ประชานิมิต 24/10/25212484วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านภู่บ่อบิด ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04420901004 ประชาราษฎร์นิมิต 7/11/25222474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาหลัก ม.6 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420104008 ประชาราษฎร์พัฒนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายกำพี้ ม.3 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย
04420901007 ประชาสรรค์ 29/4/253526/6/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบุ่งผักก้าม ม.3 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420701007 ประชาสามัคคี 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองบง ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
04420404002 ประดิษฐาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังผา ม.3 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
04421005006 ปรางค์สามยอด 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผาสามยอด ม.1 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04421007015 ปวิเวการาม 11/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งใหญ่ ม.1 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420906024 ป่ากกเต็น 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตกกเต็น ม.16 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420706010 ป่ากุสลธโร 24/2/25586/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตสานตม ม.1 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
04420703018 ป่าแก่งธรรมาราม 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตแก่ง ม.1 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420802008 ป่าขอนแก่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเพชรโสภณ ม.10 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04420501012 ป่าเขาแก้ว 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสีเทียน ม.10 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
04420901011 ป่าคีรีวารินทร์ 5/6/255218/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตเขตอุดมศักด์ ม.13 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420906012 ป่าโคกมน 25/3/253614/3/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านโคกมน ม.17 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
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04421301017 ป่าโคกรัง 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกรัง ม.7 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04420706009 ป่าโคนผง 22/8/255729/12/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตโคนผง ม.9 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
04420202017 ป่าจริยธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังเย็น ม.10 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04420912025 ป่าจันทาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายขอนยาง ม.9 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04421302016 ป่าซำขาม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตซำขาม ม.14 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
04420102013 ป่าฐานสโมบูชา 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อยสนามบิน ม.7 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
04420905016 ป่าดงบ่อเหล็ก 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตกกเกลือ ม.6 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04420301009 ป่าใต้ 1/1/24242415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงคาน ม.2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420305009 ป่าใต้ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.7 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
04420903022 ป่าถาวรธรรมสถิตย์ 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตขัวแตะ ม.12 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04421301002 ป่าท่าสวย 19/3/255010/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตวังม่วง ม.3 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04421010013 ป่าเทพนิมิตมงคล 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยส้ม ม.1 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04420204007 ป่าเทพมงคล 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเทพมงคล ม.3 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง
04420204008 ป่าเทพรังสี 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนศิลา ม.4 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง
04420302004 ป่าเทพอาทรนิมิต 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตสงเปือย ม.11 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน
04420803007 ป่านากระเซ็ง 25/12/253915/5/2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนากระเซ็ง ม.4 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
04420911008 ป่านาหนองบง 31/7/254924/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตนาหนองบง ม.3 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420102007 ป่าน้ำภู 18/4/255521/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำภู ม.4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
04420903012 ป่าโนนสมบูรณ์ 15/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.11 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
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04420703009 ป่าบ้านนาคูณ 24/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคูณ ม.3 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04421008003 ป่าบ้านห้วยโจด 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านห้วยโจด ม.10 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04421005011 ป่าบำรุงจิต 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังลาน ม.7 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04420905018 ป่าบุ่งตาข่าย 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งตาข่าย ม.2 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04420904013 ป่าปริตบรรพต 29/9/255830/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกกกอก ม.8 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
04421007009 ป่าเปลือย 11/11/25202483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสงป่าเปลือย ม.6 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420901010 ป่าผาเจริญ 2/7/255124/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตเล้า ม.2 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420509002 ป่าผาซำแคน 2/9/255318/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตผึ้ง ม.2 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย
04421002025 ป่าผาหวาย 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านผาหวาย ม.3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421301001 ป่าพรประเสริฐ 1/1/254310/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายพรประเสริฐ ม.8 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04421106004 ป่าพัฒนาราม 2466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเทพนิมิต ม.2 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง
04420912021 ป่าพิทักษ์ไทย 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าบง ม.10 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04420402016 ป่าโพนทองคำ 8/8/255624/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทอง ม.3 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420904007 ป่าภูแปก 21/6/255624/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตกกบก ม.5 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
04421010012 ป่าภูริทัต 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสะพานยาว ม.3 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04420113006 ป่าภูสะนาว 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายปากหมาก ม.7 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย
04420106005 ป่าภูหงส์ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำคิ้ว ม.5 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย
04421101018 ป่าภูหลวงวิทยาราม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองอีเก้ง ม.7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04420111009 ป่าภูเหล็กวนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนสะอาด ม.10 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
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04420706002 ป่าม่วงไข่ 17/1/25412482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
04421204007 ป่ามุจจรินทร์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยยาง ม.2 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
04420108005 ป่าเลไลยก์ 15/11/25192476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขอนแก่น ม.4 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04420801005 ป่าเลไลยก์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าลี่ ม.3 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04420903008 ป่าเลไลยก์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04421001002 ป่าวังยาง 2475วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านวังยาง ม.4 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04421301003 ป่าวังเลา 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตวังเลา ม.1 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04421201013 ป่าวิเวกเจริญธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผาขาว ม.1 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420605003 ป่าวิเวกธรรม 2451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาซาก ม.5 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว
04421201010 ป่าวิเวกภูเขาวงศ์ 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านดงน้อย ม.4 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420906016 ป่าเวฬุวนาราม 7/10/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนกกจาน ม.8 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04421104008 ป่าเวฬุวัน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.6 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง
04420913007 ป่าศรัทธารวม 1/1/25432483วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยทรายคำ ม.7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04420301020 ป่าศรีภูทอก 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายเชียงคาน ม.2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04421106008 ป่าศรีภูมิบรรพต 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนปอ ม.7 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง
04421401029 ป่าศรีอุบล 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายไร่ศรีอุบล ม.3 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04421002004 ป่าสมัยพัฒนาราม 5/11/25232473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปวนพุ ม.9 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421001001 ป่าสวนธรรมวิเวก(ป่าธรรมวิเวก) 2471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองอีเลิง ม.10 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04420603005 ป่าสันติธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.8 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
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04421008008 ป่าสันติธรรม 16/5/25402481วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเดื่อ ม.2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04420401004 ป่าสันติสุข 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายปากชม ม.1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม
04420906011 ป่าสัมมานุสรณ์ 10/8/251929/3/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านโคกมน ม.6 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420706004 ป่าสานตม 5/1/255219/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตสานตม ม.1 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
04421008007 ป่าสามัคคีธรรม 14/12/25382483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04420112004 ป่าสามัคคีธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยทรายคำ ม.6 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย
04421201002 ป่าสามัคคีพัฒนา 2473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพนสว่าง ม.14 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420903024 ป่าสามัคคีวนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปาดฟาน ม.2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอวังสะพุง
04421202014 ป่าสามัคคีศรัทธาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพวยเด้ง ม.2 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420107009 ป่าสุทธาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายไร่ทาม ม.5 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
04420906018 ป่าหนองขาม 21/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองขาม ม.5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420912022 ป่าหนองสิม 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกขมิ้นใหม่ ม.20 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04420201019 ป่าห้วยดินปุ้น 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตแสงเจริญ ม.4 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
04420706003 ป่าห้วยลาด 12/6/25422483วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยลาด ม.3 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
04420103014 ป่าอริยธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายขอนแดง ม.2 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
04420105003 ป่าอัมพวัน 25/8/25412471วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านไร่ม่วง ม.1 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย
04421302015 ป่าเอราวัณ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายเอราวัณ ม.13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
04420704004 โป่งกวาง 2477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่งกวาง ม.4 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ
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04420105005 โป่งเบี้ย 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่งเบี้ย ม.3 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย
04420906014 ผาแก้งยาว 4/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกแฝก ม.. 7 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420306006 ผาจอมนาง 2461วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยซวก ม.4 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04421005004 ผาแดงพัฒนา(ผาแดงพัฒนาราม) 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีศักดา ม.3 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04421005001 ผานกเค้า 14/11/25102466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผานกเค้า ม.1 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04421201004 ผาน้ำเต้าทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำใหญ่ ม.7 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04421002023 ผาฝ้ายพัฒนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผาฝ้าย ม.11 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421201001 ผาสุการาม 22/6/25372460วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านผาขาว ม.1 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04421002022 ผาหวายวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผาหวาย ม.3 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420908005 ผาอินทร์แปลงพัฒนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผาอินทร์แปลง ม.4 ตำบลผาอินทร์แปลง

อำเภอเอราวัณ
04421301015 พรชัยสามัคคี 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายพรสว่าง ม.14 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04421002005 พรมดีสามัคคี 2473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไผ่ใต้ ม.14 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420302001 พระธาตุ 8/8/25562371วัดราษฎร์มหานิกายบ้านธาตุ ม.2 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน
04420501002 พระธาตุศรีสองรัก 1/1/21092103วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวนายุง ม.14 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
04421001004 พองโกพัฒนาราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังยาง ม.11 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04420901008 พัทธสีมาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งผักก้าม ม.3 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420306008 พุทธบาทภูควายเงิน(พระพุทธบาทภู 2320วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านผาแบ่น ม.6 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04420912024 พุทธเมตตาโสมนัส 9/9/255930/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกน้อย ม.3 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
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04421010005 พุทธราราม(พุทธาราม) 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมีชัย ม.2 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04421302014 พุทธสถานภูไผ่ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายเอราวัณ ม.12 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
04420101004 พุทธสามัคคีบุรีเลย 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้อยสนามบิน ม.7 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04421201016 พูนนิมิตศรีบุญเรือง 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านแสนสุข ม.3 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420108006 โพธิ์งาม 5/1/25522479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านติ้วน้อย ม.5 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04420106001 โพธิ์ชัย 2340วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพนป่าแดง ม.3 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย
04420802001 โพธิ์ชัย 1/1/22992267วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเมี่ยง ม.8 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04420702001 โพธิ์ชัย 2439วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าศาลา ม.5 ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ
04420705001 โพธิ์ชัย 2431วัดราษฎร์มหานิกายไฮตาก ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ
04420603001 โพธิ์ชัย 1/1/23802375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาพึง ม.1 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
04420111002 โพธิ์ชัย 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาพวน ม.7 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
04420107001 โพธิ์ชัย 17/7/25302350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาอาน ม.6 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
04420906001 โพธิ์ชัย 10/3/25152365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังแท่น ม.4 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04421205001 โพธิ์ชัย 2466วัดราษฎร์ธรรมยุตเพิ่ม ม.1 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว
04421101007 โพธิ์ชัย 1/2/25332460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาโพธิ์ ม.8 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04420904001 โพธิ์ชัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเล้า ม.3 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
04420910003 โพธิ์ชัย 25/2/25572408วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาแก ม.2 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
04420902016 โพธิ์ชัย 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.3 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04420108001 โพธิ์ชัยมงคล 1/1/23252320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาโป่ง ม.2 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
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04420912004 โพธิ์ชัยสุราราม 8/11/25262439วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกขมิ้น ม.1 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04420113001 โพธิ์ชุม 1/1/25092460วัดราษฎร์มหานิกายนาโคก ม.5 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย
04421002002 โพธิ์ชุม 1/1/24822460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปวน ม.1 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421001006 โพธิ์ตาก 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาแปน ม.2 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04420305005 โพธิ์ทอง 2418วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคกงิ้ว ม.5 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
04420803005 โพธิ์ทอง 12/9/25292475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองปกติ ม.5 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
04420706001 โพธิ์ทอง 2464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแซง ม.2 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
04421001009 โพธิ์นิมิต 15/11/25192480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาแปนใต้ ม.9 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04421102006 โพธิ์บัง 2/8/24892331วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองคัน ม.1 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง
04420902002 โพธิ์เย็น 10/1/25281900วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทรายขาว ม.11 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04420911004 โพธิ์เย็น 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำทรง ม.8 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420905017 โพธิวนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดโง้ง ม.1 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04420303001 โพธิ์ศรี 1/1/24422273วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาซ่าว ม.1 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04420801002 โพธิ์ศรี 1/1/22752269วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าลี่ ม.3 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04420703003 โพธิ์ศรี 2464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกโพธิ์ ม.8 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420503008 โพธิ์ศรี 2395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกแหนเก่า ม.5 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
04420503001 โพธิ์ศรี 1/1/24732395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาดี ม.1 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
04420911007 โพธิ์ศรี 2428วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาหลวง ม.9 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420501004 โพธิ์ศรีนาเวียง 2425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาเวียง ม.12 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
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04420107002 โพธิ์ศรีสมโพธิ 16/10/25492370วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขอนแดง ม.2 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
04420305003 โพธิ์ศรีหายโศก 2331วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.3 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
04420703008 โพธิ์สว่าง 16/12/25547/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายกกโพธิ์แสนเอื้อม ม.5 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420304003 โพนแก้ว 13/1/25382476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าบม ม.8 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
04420401003 โพนแก้ว 27/5/25262469วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาค้อ ม.2 ตำบลปากชม อำเภอปากชม
04420804001 โพนข่า 12/9/25292430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากยาง ม.6 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
04420103013 โพนค่าย 20/6/255524/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโพนค่าย ม.6 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
04420111003 โพนงาม 16/10/25282449วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาพวน ม.5 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
04420701002 โพนงาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งไฮ ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
04420705002 โพนงาม 2470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดค่าง ม.4 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ
04420503004 โพนงาม 7/2/25322440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยปลาฝา ม.3 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
04420304001 โพนงาม 1/9/25242416วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโสกเก่า ม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
04420905001 โพนงาม 2465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกเกลือ ม.6 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04420107003 โพนงาม 2/3/25532420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านติดต่อ ม.1 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
04420301004 โพนชัย 1/1/24502443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงคาน ม.1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420501001 โพนชัย 1/1/21102103วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเดิ่น ม.3 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
04420108004 โพนทอง 22/4/24732369วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวนา ม.7 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04420806002 โพนทอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
04420701001 โพนทอง 1/1/24252116วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบัว ม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
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04420504009 โพนทอง 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองสนุ่น ม.7 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
04420108002 โพนทัน 1/1/23452340วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถิ่น ม.3 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04420502003 โพนแท่น 1/1/24752470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากหมัน ม.4 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
04420105001 โพนบรรพตวนาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยลวงไซ ม.2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย
04420202001 โพนลาด 7/11/25222466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยตาด ม.4 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04420501005 โพนลาน 2430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาหว้า ม.4 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
04420503005 โพนศรี 2430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกแหน ม.5 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
04420805001 โพนศรี 12/9/25292443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกใหญ่ ม.1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
04420503007 โพนศรีสว่าง 2471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งม่วง ม.7 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
04420106002 โพนสมศรี 2460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านภูสวรรค์ ม.4 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย
04420114001 โพนสว่าง 2455วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกระเทิง ม.1 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย
04420806001 โพนสว่าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายน้ำมี ม.1 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
04420704005 โพนสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสองคอน ม.2 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ
04420703007 โพนสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งแล่น ม.6 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420702003 โพนสว่าง 2477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสำราญ ม.7 ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ
04420502004 โพนสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยน้ำเมย ม.7 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
04420405002 โพนสว่าง 2473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยพิชัย ม.1 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
04420403006 โพนสว่าง 2477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาโม้ ม.6 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม
04420305001 โพนสว่าง 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาจาน ม.1 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
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04420307002 โพนสว่าง 2434วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสงเปือย ม.7 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน
04420302002 โพนสว่าง 2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยหินซา ม.4 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน
04420304002 โพนสว่าง 3/2/24932431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโสกใหม่ ม.2 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
04420902004 โพนสว่าง 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพนทอง ม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04420911006 โพนสว่าง 2400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาหนองบง ม.3 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420601003 โพนสว่างพัฒนาราม 5/11/25232410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเหมืองแพร่ ม.3 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว
04420301011 โพนสว่างอารมณ์ 2443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสว่าง ม.5 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420106003 โพนสะอาด 2470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำดิว ม.5 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย
04420802004 โพนสัก 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากคาน ม.2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04420505004 โพนสามเสร็จ(โพนสามเสร็จหางนา) 2463วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหางนา ม.8 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย
04420107006 โพนสูง 9/8/255330/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายแหล่งควาย ม.3 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
04420806004 โพนหนอง 2474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบง ม.5 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่
04421104001 ไพรสณฑ์ 1/2/25332470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยสีเสียด ม.1 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง
04420301006 ไพศาลศักดาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคกมาด ม.3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420107005 ภัทราราม 26/8/25582476วัดราษฎร์มหานิกายฟากนา ม.4 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
04420605002 ภูกรงไก่ธรรมราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาลึ่ง ม.3 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว
04421402001 ภูคำน้อยคีรีเขต 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกใหญ่ ม.3 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน
04421303015 ภูคำเป้ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยป่าน ม.9 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ
04420301012 ภูช้างน้อย 8/8/25562410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงคาน ม.2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
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04420902009 ภูตูมวนาราม 1/3/25592481วัดราษฎร์ธรรมยุตทรายขาว ม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04421002017 ภูทอง 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านภูทอง ม.4 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421008006 ภูหินกอง 25/12/25392478วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านภูหินกอง ม.2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04420203001 มณีชลขันธ์(มณีชลขันท์) 23/6/25142477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
04421203007 มณีชัชฎาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านนาล้อม ม.3 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
04420805002 มณีไพรสณฑ์ 2444วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบวกอ่าง ม.2 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
04420202015 มณีศรีชุมพล 7/11/25222482วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.3 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04421101003 ม่วงไข่ 21/2/25392465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองอีเก้ง ม.7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04420301007 มหาธาตุ 1/1/22192197วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงคาน ม.2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420301003 มัชฌิมาราม 3/2/24932466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงกลาง ม.1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420504001 มัชฌิมาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยหาด ม.2 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
04420908003 มัชฌิมาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองใหญ่ ม.1 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
04420803006 เมืองตูมธรรมาราม 18/4/25552480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอาฮี ม.1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
04420109015 เมืองหงษ์ทอง 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าไซ ม.2 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04420902006 ยอดแก้ว 2447วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาวัว ม.7 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04420910002 ยอดธาตุ 2422วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผำ ม.3 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
04420507002 เย็นศรีระธรรมประทีป 27/2/25472420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหมากแข้ง ม.4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
04421401002 ร่มโพธิธรรม 7/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายหลักร้อยหกสิบ ม.10 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04421008002 ร่องป่าไผ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านร่องป่าไผ่ ม.7 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
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04420906007 รัตนรังษี 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีปทุมวัน ม.14 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04421002020 ราดน้อย 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยเดื่อน้อย ม.5 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420509001 ราษฎร์บำรุง 2408วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังยอ ม.3 ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย
04420912027 ราษฎร์บูรพาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายป่าไม้งาม ม.11 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04420603004 ราษฎร์ประสงค์สามัคคี 21/11/25322484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาด ม.6 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
04420506001 ราษฎร์สามัคคี 2407วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังบอน ม.2 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย
04421201007 ราษฎร์สามัคคีธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวฝาย ม.5 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420904004 ราษฎร์อุปถัมภ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตากแดด ม.2 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
04420405013 รุ่งอรุณ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.10 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
04421008005 ไร่ศรีชุมแพ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04420405007 ลัฏฐิวัน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสงาว ม.4 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
04420801008 ลาดปู่ทรงธรรม 12/9/25292482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าลี่ ม.2 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04420301010 ลุมพินีวนาราม 3/2/24932413วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้อย ม.4 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420110001 เลียบ 1/1/24452330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเพีย ม.2 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
04421303014 วงบรรพตาราม 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตซำม่วง ม.5 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ
04421104006 วังเดือนห้า 13/10/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.18 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง
04420902003 วังทรายทอง 2410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทรายขาว ม.5 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04420901001 วังสพุงพัฒนาราม 4/5/252126/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบุ่งคล้า ม.15 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420102005 วารินทราวาส 2478วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านน้ำภู ม.4 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
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04420704001 วารีสาร 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปลาบ่า ม.1 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ
04420203002 วิชัยรวมมิตร 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าสะอาด ม.1 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
04421202012 วินัยสังวร 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาตาด ม.8 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420202003 วิเวกทีปาราม 23/6/25142480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพะเนียง ม.5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04420102002 วิเวกธรรมคุณ 25/8/25022470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาเขิน ม.7 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
04420201017 วีรราษฎร์บำรุง 26/3/25132482วัดราษฎร์มหานิกายแสงเจริญ ม.4 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
04420801007 วุฒาราม 12/9/25292481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสว่าง ม.1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04420901023 เวฬุคาม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตเล้า ม.2 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420803002 เวฬุวนาราม 12/9/25292460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยด้ง ม.4 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
04420303006 เวฬุวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ศาลาเฟือง ม.5 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04421001010 เวฬุวัน 14/11/25102481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาโก ม.6 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04420401010 เวฬุวัน 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลปากชม อำเภอปากชม
04420201018 เวียงล้อม 12/4/25112482วัดราษฎร์มหานิกายเวียงชัย ม.12 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
04420508003 ศรัทธาธรรม 2422วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำพุง ม.3 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
04421005013 ศรีกัมพล 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยส้มใต้ ม.5 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04421101004 ศรีแก้ว 1/3/25312457วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเขียด ม.6 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04420306011 ศรีคำ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04420301002 ศรีคุณเมือง 1/1/22202199วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงคาน ม.1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420305002 ศรีจอมแจ้ง 2441วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำพร ม.2 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน
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04422104002 ศรีจันทร์ 1/1/24432433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาอ้อ ม.1 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
04420306007 ศรีจำปา 3/2/24932460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอุมุง ม.5 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04421104003 ศรีจำปา 1/2/25332438วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาเจริญ ม.6 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง
04420903005 ศรีเจริญ 2485วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองนอ ม.9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04420907003 ศรีเจริญธรรม 2/9/25182475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่งศรีโทน ม.6 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04420510002 ศรีเจริญพัฒนา 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวนาแหลม ม.9 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
04422104001 ศรีชมชื่น 2/8/24892356วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาอ้อ ม.12
04420603002 ศรีชมชื่น 5/11/25232475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาท่อน ม.4 ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว
04420402001 ศรีชมชื่น 15/11/25192480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงกลม ม.1 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420403004 ศรีชมชื่น 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม
04420306003 ศรีชมชื่น 1/1/22982291วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคกเลาใต้ ม.3 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04420901002 ศรีชมชื่น 21/12/25352226วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังสะพุง ม.9 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04420502002 ศรีชมชื่น(ห้วยน้ำมี) 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยน้ำมี ม.3 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
04420502005 ศรีชมภู 15/9/25302472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเครือคู้ ม.2 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
04420804002 ศรีชมภู 2440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำแคม ม.1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
04421001007 ศรีชมภู 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพองหนีบ ม.5 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04420108007 ศรีชมภู(โนนศรีชมภู) 29/11/25402480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำฮวย ม.9 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย
04421101005 ศรีชุมพร 21/2/25392465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาฝาย ม.9 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04421011002 ศรีดวงประทีป 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาดข่า ม.6 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน



26หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เลย

04420106004 ศรีแดนวงศ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านก่อไร่ใหญ่ ม.1 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย
04420703010 ศรีตรัยภูมิ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนแสงแก้ว ม.10 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420705003 ศรีทองพัฒนาราม 5/6/25522471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยติ้ว ม.5 ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ
04421205003 ศรีทองสามัคคีธรรม 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำพร้าว ม.13 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว
04420102001 ศรีทัศน์ 2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากภู ม.3 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
04421001003 ศรีทัศน์ 6/8/25062475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีฐาน ม.1 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04420101009 ศรีทีปาราม (กุดโง้ง) 22/8/25571/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตฟากเลย 2 ม.2 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04421011003 ศรีเทพ 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่พวย ม.4 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน
04421203008 ศรีนิลวนาราม(สีนิลวนาราม) 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำจำปา ม.11 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
04420105002 ศรีโนนเมือง 2455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านส้าน ม.4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย
04420101002 ศรีบุญเรือง 22/11/25312315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04420703001 ศรีบุญเรือง 1/1/21302118วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่ง ม.1 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420510003 ศรีบุญเรือง 1/1/23872380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาฮี ม.6 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
04420901003 ศรีบุญเรือง 2/9/25182440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีบุญเรือง ม.10 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง
04421106005 ศรีบุญเรือง 2/9/25182425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาดินดำ ม.5 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง
04420904002 ศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำจันทร์ ม.4 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
04420402003 ศรีปทุมภักดี 2469วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปางคอม ม.6 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420907005 ศรีปทุมวนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังประทุม ม.9 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04420110004 ศรีประทุมทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองดอกบัว ม.5 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
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04420201016 ศรีประทุมทอง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายศรีประทุม ม.2 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง
04420301019 ศรีพนมมาศ 31/3/25022482วัดราษฎร์ธรรมยุตเชียงคาน ม.2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420508005 ศรีพรหม 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งเทิง ม.5 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
04421010006 ศรีพรหมา 28/12/25332482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04421005009 ศรีพัฒนา 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีพัฒนา ม.7 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04420802007 ศรีพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหาดพระ ม.3 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04420912020 ศรีพัฒนาราม 2/9/25182482วัดราษฎร์มหานิกายนิกรสุข ม.13 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04420703005 ศรีพันดอน 24/6/25392481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านร่องจิก ม.2 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420405001 ศรีพิชัยมงคล 1/3/25312481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสว่าง ม.9 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
04420303002 ศรีโพธิ์ชัย 12/9/25292449วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ศาลาเฟือง ม.5 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04420602001 ศรีโพธิ์ชัย 1/1/24002375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแสงภา ม.1 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว
04421007006 ศรีภูกระดึงพัฒนาราม 25/10/25162480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวงเวียน ม.3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420401005 ศรีภูธร 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายศรีภูธร ม.3 ตำบลปากชม อำเภอปากชม
04420101001 ศรีภูมิ 22/2/25032220วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านแฮ่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04420510004 ศรีภูมิ 1/1/23992095วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาหอ ม.2 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
04420306001 ศรีภูมิ 3/2/24932262วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบุฮม ม.1 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04421106002 ศรีภูมิพัฒนา 1/3/25312463วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งศรีภูมิ ม.3 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง
04420405004 ศรีภูมิสุรการ 1/3/25312477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากเนียม ม.5 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
04420701003 ศรีภูเรือ 8/11/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเสือคราง ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
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04421102001 ศรีภูหลวง 8/11/25262473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอุ่มมะนาว ม.3 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง
04420510005 ศรีมงคล 2425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบุ่งกุ่ม ม.1 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
04420204002 ศรีมงคล 2468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทรัพย์มงคล ม.7 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04420910012 ศรีมงคล 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.5 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง
04420913002 ศรีมงคลวราราม 12/7/25312481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงน้อย ม.8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04420804003 ศรีมณี 2474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยต้าย ม.5 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
04420306009 ศรีลำดวน 1/1/24732435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผาแบ่น ม.6 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04421005014 ศรีวังลาน 25/9/25552483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังลาน ม.8 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04420404001 ศรีวิชัยประชาราม 24/2/25582482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยบ่อซืม ม.1 ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม
04420101007 ศรีวิชัยวนาราม 16/3/251926/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผักก้าม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04420301005 ศรีเวียงชัย 2413วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากเลย ม.3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04420905004 ศรีษะเกษ 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังเดื่อ ม.4 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04420804004 ศรีสงคราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยผุก ม.2 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
04420304004 ศรีสง่า(ศรีสง่าวนาราม) 2436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาเบน ม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
04421010007 ศรีสมชาติ 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตูม ม.6 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04420304005 ศรีสมบูรณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาดซ้อ ม.6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน
04421002011 ศรีสมบูรณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยเป้า ม.7 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421204008 ศรีสมบูรณ์(ศรีสมบูรณ์พัฒนาราม) 5/11/25232482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านภูป่าไผ่ ม.6 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
04420306002 ศรีสมสนุก 5/1/25522280วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคกเลาเหนือ ม.2 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน



29หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เลย

04420101006 ศรีสว่าง 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านฟากเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04420801003 ศรีสว่าง 12/9/25292479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังขนม ม.7 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04420508004 ศรีสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งเทิง ม.5 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
04420912001 ศรีสว่าง 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขอนยาง ม.2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04421007001 ศรีสว่าง 16/3/25192476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งใหญ่ ม.1 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420911001 ศรีสว่างจอมแจ้ง 10/7/25272428วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกสะทอน ม.2 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420902005 ศรีสว่างดงเย็น(บ้านกกซ้อ) 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกซ้อ ม.4 ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง
04420601001 ศรีสว่างมงคล 12/1/25222450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาแห้วเก่า ม.1 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว
04420110002 ศรีสว่างวารี 2340วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสูบ ม.9 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย
04420306004 ศรีสอาด 1/1/24402420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยซวก ม.4 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04422104003 ศรีสะเกษ 1/1/24712437วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่ามะนาว ม.4
04420109006 ศรีสะอาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผำ ม.3 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04420803004 ศรีสะอาด 2474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนากระเซ็ง ม.4 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
04420510006 ศรีสะอาด 2380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเก่า ม.5 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
04420501006 ศรีสะอาด 23/8/24772395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนามแท่ง ม.7 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย
04420906008 ศรีสะอาด 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองขาม ม.5 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04421105003 ศรีสะอาด 21/2/25392468วัดราษฎร์มหานิกายเลยวังไสย์ ม.1 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง
04421010002 ศรีสะอาด 25/10/25162466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยส้มเหนือ ม.1 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04420911016 ศรีสะอาด 13/7/255923/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยผุก ม.1 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
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04420303004 ศรีสะอาดโพนทัน 31/3/25022432วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพน ม.3 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04421102003 ศรีสะอาดวารี 1/2/25332453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเอี่ยน ม.4 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง
04420111001 ศรีสัตตนาค 1/1/22252206วัดราษฎร์มหานิกายบ้านก้างปลา ม.3 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
04420905006 ศรีสันตยาราม 2424วัดราษฎร์มหานิกายปากปวน ม.4 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04420401012 ศรีสัมฤทธิ์มุกดาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายปากชม ม.1 ตำบลปากชม อำเภอปากชม
04421301016 ศรีสุดาวรรณ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกสวรรค์ ม.5 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ
04420604005 ศรีสุทธาพัฒนาราม 2448วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคก ม.6 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว
04420101003 ศรีสุทธาวาส 2480พระอารามหลวงธรรมยุตบ้านใหม่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย
04420113002 ศรีสุมังคลาราม 1/1/24762470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากหมาก ม.6 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย
04420906017 ศรีสุวรรณวนาราม 19/3/255030/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีสุวรรณ ม.15 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04420804006 ศรีโสภณ 12/9/25292483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำแคม ม.1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
04421008001 ศรีหนองหิน 24/3/25122468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหิน ม.1 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน
04421002008 ศรีห้วยเป้า 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยเป้าเหนือ ม.7 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421008004 ศรีห้วยไผ่ใต้ 5/11/25232481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไผ่ใต้ ม.6 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421002003 ศรีห้วยไผ่เหนือ 2465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไผ่เหนือ ม.18 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04422104005 ศรีอภัยวัน 21/6/25342484วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองมะผาง ม.8 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย
04421106006 ศรีอรุณ 1/2/25332468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนปอ ม.7 ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง
04420913001 ศรีอุดมวงศ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้อยนา ม.1 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04420903003 ศรีอุทัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังไห ม.4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง



31หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เลย

04420306012 ศรีอุมุงวนาราม 2428วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอุมุง ม.5 ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน
04421011005 ศิริเทพ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่พวย ม.4 ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน
04420912003 ศิริธราราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาด ม.7 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04421201009 ศิริธัมมารัตนานุสรณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำเจริญ ม.6 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420803001 ศิริมงคล 1/1/22972288วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอาฮี ม.1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่
04420906006 ศิริมงคล 2434วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.13 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04421204004 ศิริมงคล 1/1/25122479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนป่าซาง ม.1 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
04421010001 ศิริมงคล 5/11/25232438วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไผ่ ม.4 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04420909001 ศิริมังคลาราม 12/7/25312466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชำบุ่น ม.5 ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ
04420906009 ศิลาวราราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนกกหาด ม.11 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง
04421202006 ศิลาอาสน์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่ง ม.6 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420701004 สมเด็จภูเรือ 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าจันตม ม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
04421201006 สมศักดิ์พัฒนาราม 15/11/25192480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสมศักดิ์พัฒนาราม ม.2 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04421204002 สระแก้ว 2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยเดื่อเหนือ ม.5 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
04420703006 สระแก้ว (สระแก้วสามัคคีธรรม) 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาด่าน ม.4 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04421202003 สระจันทร์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวขัว ม.3 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420111004 สร้างเที่ยง 2455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวฝาย ม.2 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
04420302005 สวนธรรมเทวราช 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายน้ำอ้อม ม.3 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน
04421002016 สวนห้อม 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนห้อม ม.12 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
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04421104002 สวนอัมพวัน(สวนอัมภาวัน) 2453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำพุพัฒนา ม.3 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง
04420903007 สว่าง 2331วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04421202002 สว่างเกาะแก้ว 11/11/25202467วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพวยเด้ง ม.3 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04421202005 สว่างโนนงาม 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสมบูรณ์ ม.11 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420508002 สว่างวัฒนา(สว่างพัฒนา) 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกจำปา ม.4 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย
04420804005 สว่างวารี 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหาดบ้า ม.4 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่
04420905002 สว่างสามัคคี 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง
04421302012 สว่างสามัคคี 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำใส ม.8 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
04420504010 สว่างอรุณ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.4 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
04420510007 สว่างอารมณ์ 1/1/25302418วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย
04420801004 สว่างอารมณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกก้านเหลือง ม.9 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04421203001 สว่างอารมณ์ 25/8/25022475วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านโนนปอแดง ม.1 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
04420908004 สว่างอารมณ์ 1/1/25022484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขัวไม้แดง ม.2 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
04421002014 สว่างอารมณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเดื่อน้อย ม.5 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04420503002 สว่างอารมณ์วัฒนา 2199วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย
04420903023 สว่างอินทร์แปลง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.12 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04420802006 สหมิตรวนาราม 12/9/25292480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากห้วย ม.6 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04421010003 สะพานยาว 2473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสะพานยาว ม.3 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04420903004 สะเพียนทอง(สะเทียนทอง) 6/4/25422443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาดอกไม้ ม.8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะ
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พุง
04420912005 สังคมวิทยาราม 2/9/25182485วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุดฉัน ม.2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04420102003 สันตยาวาส 14/3/25102475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกำเนิดเพชร ม.1 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
04420507001 สันติธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแข้ง ม.4 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย
04421203009 สันติธรรมวาส 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านท่าสวนยา ม.4 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
04421102008 สันติธรรมาราม 1/2/25332476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองคัน ม.1 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง
04420301001 สันติวนาราม 26/3/25132482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงคาน ม.1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน
04421105004 สันติสุขาราม 21/2/25392463วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่สุขสันต์ ม.4 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง
04421104004 สามัคคีธรรม 21/2/25392464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทรัพย์เจริญ ม.2 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง
04421204006 สามัคคีธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไฮ ม.7 ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว
04421202004 สามัคคีธรรม 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสมสะอาด ม.7 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420912023 สามัคคีธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.3 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04420202018 สามัคคีธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกหินใต้ ม.9 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04420109014 สามัคคีวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮี ม.11 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04421001005 สายทอง 5/11/25232477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาอีเลิศ ม.3 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04420912002 สิงห์ทอง 2420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าบง ม.10 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04420904006 สิริปุญญาราม 27/10/25382481วัดราษฎร์ธรรมยุตหมากแข้ง ม.9 ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง
04420104001 สีมาพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกอไผ่โทน ม.9 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย
04420604001 สีมาพัฒนาราม 2443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสิม ม.7 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว
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04421010004 สี่แยก 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำบ่าง ม.5 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง
04420111005 สีลธราราม 1/1/24762458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านก้างปลา ม.4 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย
04421201015 สุขทวีคูณ 5/11/25232483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงน้อย ม.4 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420908002 สุคนธาบรรพต 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเอราวัณ ม.7 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ
04420102004 สุธัมมิการาม 31/7/25462477วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองผักก้าม ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
04420204003 สุพรมนิมิต 2474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเทพมงคล ม.3 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง
04420504008 สุวรรณวนาราม 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซง ม.6 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย
04420802010 สุวรรณาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผือ ม.1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04421202001 แสงจันทราราม 2383วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านท่าช้างคล้อง ม.1 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04420303009 แสงธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ตาแสง ม.4 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04421102004 แสงสว่างคงคา 21/2/25392451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งบง ม.2 ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง
04420402002 แสงอรุณ 15/11/25192482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.2 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420303005 หนองขอนทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองขอนทอง ม.8 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04420303008 หนองข่า 19/4/25562470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาบอน ม.2 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04420303003 หนองสพังทอง 3/2/24932210วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาบอน ม.2 ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน
04421007008 หนองโสน 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านภูกระดึง ม.9 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง
04420903013 หนองหญ้าปล้อง 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองนอ ม.9 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง
04421105001 หนองแห้วพัฒนาราม 1/2/25332462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกหนองแห้ว ม.3 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง
04421101008 หนองอีเก้ง 18/1/25312480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองอีเก้ง ม.7 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
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04421002010 หลักหกสิบ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลักร้อยหกสิบ ม.7 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421005008 ห้วยกองข้าว(ห้วยก่องข้าวพัฒนา) 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04421202007 ห้วยใคร่ศรัทธาธรรม 5/11/25232479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตานา ม.6 ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว
04421203004 ห้วยไคร้พัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไคร้ ม.6 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว
04421001016 ห้วยเดื่อวนาราม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเดื่อ ม.8 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง
04420405006 ห้วยทับช้าง 2419วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยทับช้าง ม.7 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
04420202004 ห้วยปลาดุก 3/10/254328/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง
04420105006 ห้วยสีเสียด 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านห้วยสีเสียด ม.5 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย
04421005002 ห้วยหมาก 2469วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยหมาก ม.9 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04420704002 หินสอ 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหินสอ ม.6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ
04421002007 เหล่าตุ้มวนาราม(เหล่าตุ้มพัฒนาราม) 25/12/25392478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเหล่าใหญ่ ม.10 ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน
04421005010 แหลมทองพัฒนา 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีรักษา ม.6 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04421201003 ใหม่โคกใหญ่ 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกกไฮ ม.4 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420802009 ใหม่เจริญธรรม 8/11/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากคาน ม.2 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04421104005 ใหม่ศรีชมภู 1/3/25312462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนามูลตุ่น ม.5 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง
04420502010 ใหม่สามัคคีชายแดน 15/5/25182480วัดราษฎร์มหานิกายนาข่า ม.5 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย
04420403001 อภินันทนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหาดคัมภีร์ ม.1 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม
04420911003 อภิราษฎร์บำรุง 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยางเดี่ยว ม.10 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง
04420102008 อมรประสิทธิ์ 21/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตสามแยก ม.6 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย
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04420105004 อรัญญวาสี 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยกระทิง ม.1 ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย
04420805004 อรัญญวาสี 12/9/25292478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยได้ ม.4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
04420107004 อรัญญวาสี 26/5/25512480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ทาม ม.5 ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย
04420112001 อรัญญาวาส 2/9/25012463วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาแขม ม.1 ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย
04420706011 อรุณราษฎร์สามัคคี 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำมูล ม.4 ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ
04420302003 อ้อมแก้ว 2468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยพอด ม.5 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน
04420109003 อัมพวัน 20/12/25422440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยม่วง ม.4 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย
04420805003 อัมพวัน 12/9/25292475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านร่องไผ่ ม.3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่
04420703002 อัมพวัน 2408วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขามป้อม ม.9 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ
04420402004 อัมพวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพนทอง ม.3 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม
04420912026 อัมพวัน 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหินเก้งพัฒนา ม.17 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง
04421201008 อัมรินทร์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกใหญ่ ม.11 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04421201011 อำนวยศิลป์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซำเจริญ ม.13 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว
04420405003 อินทร์แปลง 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสวรรค์ ม.8 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม
04420802002 อินทราราม 2440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากห้วย ม.7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่
04420913009 อินทราราม 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งกกตาล ม.6 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง
04421005003 อินทราราม 20/10/25172475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยส้มใต้ ม.7 ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง
04421205004 อุทัยบรรพต 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมอดินแดง ม.4 ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว
04420905005 อุทุมพรพัฒนา 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบุ่งตาข่าย ม.2 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง



37หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เลย

04421101010 อุบลวนาราม 2/9/255324/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีอุบล ม.12 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง
04420801001 อุโมงมังคลาราม 1/1/22752269วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยาง ม.5 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่
04420704003 เอราวัณ 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.3 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ
04420908001 เอราวัณพัฒนาราม 9/10/25242480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเอราวัณ ม.3 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ

รวมทั้งสิ้น วัด678
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02160103002 กกโก 1/1/24132330วัดราษฎร์มหานิกายกกโก ม.8 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
02160110001 กระเจียว 1/1/22002199วัดราษฎร์มหานิกายท้องคุ้ง ม.9 ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี
02160501004 กระดังงา 3/7/2546วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง
02160802003 กระดานเลื่อน 2455วัดราษฎร์มหานิกายกระดานเลื่อน ม.5 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์
02160117005 กลาง 19/4/25562425วัดราษฎร์ธรรมยุตกลาง ม.3 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี
02160620002 กลางสว่างอารมณ์ 1/1/23752372วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่
02160102002 กวิศราราม 1/1/22102208พระอารามหลวงมหานิกายถ.เทพราชา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
02160203001 กัณฑาพฤกษ์ 20/12/25422440วัดราษฎร์มหานิกายมะนาวหวาน ม.1 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม
02160603001 กัทลีพนาราม 24/10/25212360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่
02160605002 กำแพง 1/1/24682379วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่
02160301007 กำแพงประชาราม 8/11/25142505วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำโรง ม.5 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
02160614003 กุดขาม 1/3/25311/4/2474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
02160501001 เกตุ 1/1/24222417วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง
02160605004 เกริ่นกฐิน 3/12/25472465วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่
02160302002 เกาะแก้ว 27/8/25272468วัดราษฎร์มหานิกายเกาะแก้ว ม.1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง
02160412003 เกาะรัง 2452วัดราษฎร์มหานิกายเกาะรัง ม.2 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160310007 เกาะรี 1/11/25342480วัดราษฎร์มหานิกายเกาะรี ม.1 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง



2หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ลพบุรี

02160207002 แก่งเสือเต้น 1/1/251417/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายแก่งเสือเต้น ม.10 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160301003 แก้วจันทราราม 1/1/24922400วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำโรง ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
02160402002 โกรกรกฟ้า 2483วัดราษฎร์มหานิกายโกรกรกฟ้า ม.3 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160118001 ข่อยกลาง 1/1/24312401วัดราษฎร์มหานิกายข่อย ม.8 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี
02160118002 ข่อยใต้ 1/1/24772426วัดราษฎร์มหานิกายข่อย ม.10 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี
02160118003 ข่อยเหนือ 8/8/255628/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายข่อยเหนือ ม.6 ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี
02160103001 ขุนนวน 13/7/25362326วัดราษฎร์มหานิกายขุนนวน ม.1 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
02161102005 เขากระทิง 8/9/253117/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายเขากระทิง ม.5 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
02160301009 เขากระโหลก 14/12/253827/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายเขากระโหลก ม.4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
02160422003 เขากำพร้า 31/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม่วงค่อมเหนือ ม.4 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล
02161005002 เขาแก้วรัตนวนาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาแก้ว ม.3 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ
02160903001 เขาขุยสามัคคีธรรม 2476วัดราษฎร์มหานิกายเขาขุย ม.12 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ
02160309002 เขาจรเข้ 12/3/251813/11/2511วัดราษฎร์มหานิกายโคกกรวด ม.8 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
02160208012 เขาเจริญธรรม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขา ม.1 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160419002 เขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม) 26/11/25342462วัดราษฎร์มหานิกายซับหินขวาง ม.4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
02160207004 เขาดิน 1/3/253126/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน  ซอย 28 ม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02161002001 เขาดินทอง 2476วัดราษฎร์มหานิกายเขาดินทอง ม.2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ
02160306007 เขาดินสามัคคีธรรม 10/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.8 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160409004 เขาตะแคงสามัคคี 9/1/25472462วัดราษฎร์มหานิกายเขาตะแคง ม.3 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
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02160410004 เขาตำบล 9/5/25342469วัดราษฎร์มหานิกายเขาตำบล ม.2 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล
02160305008 เขาทับควาย 30/8/252010/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายเขาทับควาย ม.3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160306011 เขานมนาง 2472วัดราษฎร์มหานิกายเขานมนาง ม.10 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160412004 เขาน้อย 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตซับม่วง ม.7 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02161006002 เขาน้อยราษฎร์บำรุง 12/11/25532483วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.1 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ
02160201011 เขาพญาธง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขา ม.3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160207008 เขาพระ 31/7/254923/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160401003 เขายายกะตา 31/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายเขายายกะตา ม.6 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02161005001 เขารวกสามัคคี 21/11/25322480วัดราษฎร์มหานิกายเขารวก ม.2 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ
02160902002 เขาราบกุตราช 2/2/25382473วัดราษฎร์มหานิกายเขาราบ ม.7 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160306010 เขาแร่ 2474วัดราษฎร์มหานิกายเขาแร่ ม.10 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160306009 เขาลังพัฒนา 2400วัดราษฎร์มหานิกายเขาลัง ม.6 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02161102008 เขาลำแพน 2474วัดราษฎร์มหานิกายเขาลำแพน ม.8 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
02160622004 เขาวงกฎ 1/1/24712460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่
02160305001 เขาวงพระจันทร์ 19/7/25032425วัดราษฎร์มหานิกายเขาวงพระจันทร์ ม.1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02161101008 เขาวงหนองม่วง 2474วัดราษฎร์มหานิกายสระกระเหรี่ยง ม.7 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02160419003 เขาศรีสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
02160622006 เขาสนามแจง 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายสนามแจง ม.9 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่
02160406002 เขาสมโภชน์ 6/11/25392480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
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02160507004 เขาสมอคอน 1/1/23892340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
02160403010 เขาสลัดไดโสภณ 2473วัดราษฎร์มหานิกายเขาสลัดได ม.8 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160622005 เขาสว่างวงษ์ 10/1/247115/4/2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่
02160305005 เขาสะพานนาค 1/1/24782474วัดราษฎร์มหานิกายเขาสะพานนาค ม.7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160622002 เขาสาริกา 3/11/25382430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่
02160207009 เขาสูง 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาสูงหนองกรด ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160403006 เขาหางตลาด 2526วัดราษฎร์มหานิกายเขาหางตลาด ม.4 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160206005 เขาแหลม 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายเขาแหลม ม.4 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม
02160706006 เขาใหญ่สามัคคี 2472วัดราษฎร์มหานิกายเขาใหญ่ ม.7 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
02160307004 คงคาราม 9/1/25442475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งทอง ม.6 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง
02160508003 คงคาราม 1/1/24422438วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง
02160902004 คลองกระชาย 20/9/25422480วัดราษฎร์มหานิกายคลองกระชาย ม.5 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160208008 คลองกุ่ม 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายคลองกุ่ม ม.8 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160306002 คลองเกตุ 10/7/25152440วัดราษฎร์มหานิกายคลองเกตุ ม.2 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160414003 คลองไทร 2462วัดราษฎร์มหานิกายคลองไทร ม.3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
02160402001 คลองนารายณ์ 31/3/25492480วัดราษฎร์มหานิกายคลองนารายณ์ ม.4 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160506001 คลองเม่า 1/1/24432428วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง
02160101006 คลองสายบัว 1/1/25152465วัดราษฎร์มหานิกายคลองสายบัว ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
02160320004 คลองสายบัว 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
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02160622003 คลองสุทธาวาส 24/2/25262450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่
02160107002 คอกกระบือ 1/1/24792400วัดราษฎร์มหานิกายคอกกระบือ ม.6 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี
02160205004 คันนาหิน 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
02160417004 คีรีเจริญธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160109006 คีรีธรรมาราม 1/1/251821/1/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตสายเอกซอย 5 ม.5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02161106002 คีรีนาครัตนาราม 1/1/250530/8/2504วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
02161006003 คีรีบัววนาราม (ถ้ำคูหาสวรรค์) 3/2/25402483วัดราษฎร์มหานิกายเหวตาบัว ม.3 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ
02160109018 คีรีวงค์ 4/3/25298/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายโคกตูม ม.10 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160207003 คีรีโสภณ 1/1/252123/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160904003 คุ้งตะแบก 2479วัดราษฎร์มหานิกายคุ้งตะแบก ม.4 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ
02160608001 คุ้งท่าเลา 7/11/25222430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่
02160124001 คุ้งนาบุญ 1/1/24692389วัดราษฎร์มหานิกายคุ้งนาบุญ ม.1 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี
02161104004 คุ้งลาน 7/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02160116006 คูหาสวรรค์ 1/1/251822/10/2513วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำคูหาสวรรค์ ม.8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง

อำเภอเมืองลพบุรี
02160604003 แคสูง 23/1/25422426วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่
02160306008 โคกกฐิน 19/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160108003 โคกกระถิน 26/11/253429/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายโคกกระถิน ม.1 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี
02161103006 โคกกลาง 9/5/253427/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
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02160905003 โคกกลุ่ม 15/6/25212476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ
02160107001 โคกกะเทียม 1/1/25292356วัดราษฎร์มหานิกายโคกกะเทียม ม.3 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี
02161102002 โคกขาม 9/5/253410/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
02161003005 โคกคลีสามัคคี 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตโค้งรถไฟ ม.2 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ
02160901001 โคกเจริญ 1/1/252015/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ
02160109014 โคกตูม 22/1/25502523วัดราษฎร์มหานิกายสายจัตวา ม.15 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160304004 โคกพรม 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
02160112004 โคกโพธิ์กุญชร 1/1/25152367วัดราษฎร์มหานิกายคลองตารักษ์ ม.8 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
02160103005 โคกม่วง 3/11/25572465วัดราษฎร์มหานิกายโคกม่วง ม.6 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
02160405004 โคกมะขามป้อม 31/7/254616/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
02160108001 โคกลำพาน 1/1/23752300วัดราษฎร์มหานิกายโคกลำพาน ม.3 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี
02160407007 โคกสมบูรณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
02160202017 โคกสอาด 5/4/25108/8/2490วัดราษฎร์มหานิกายตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160306006 โคกสะอาด 26/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160405003 โคกสะอาด 3/7/252831/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.4 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
02160905004 โคกสันคู 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ
02160205001 โคกสำราญ 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
02160408001 โคกสำเริง 18/12/25572457วัดราษฎร์มหานิกายโคกล้อ ม.3 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล
02160301010 โคกสำโรง 23/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
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02160611002 โคกสูข 1/1/24792432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่
02160122007 โคกหม้อ 1/1/24592450วัดราษฎร์มหานิกายโคกหม้อ ม.9 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02160417005 โค้งรถไฟเจริญธรรม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160207005 โฆสิตาราม 1/8/253318/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02161003003 จงโก 15/9/25302483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ
02160605006 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาหมอนอิง ม.5 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่
02160204005 จันทรังษี 23/6/255318/8/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
02160418001 จันทาราม 9/7/25451890วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
02160116010 เจริญธรรม 22/6/253722/4/2530วัดราษฎร์มหานิกายนิคม ม.6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160207013 เจริญธรรม 27/5/255818/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายซอย  27 ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160905006 ชมภู 2472วัดราษฎร์มหานิกายเขาสามยอด ม.7 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ
02160202004 ช่องสาริกา 25/3/254123/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160322006 ชอนขุด 7/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02161104006 ชอนตะเคียน 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02160206004 ชอนน้อย 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายชอนน้อย ม.4 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม
02160302006 ชอนบอน 7/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง
02161106001 ชอนสารเดช 1/1/25022300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
02161106005 ชอนเหล็กไฟ 27/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
02160101004 ชีป่าสิตาราม 1/1/25192400วัดราษฎร์มหานิกายถ.นารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
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02160110003 ชีแวะ 16/10/25292425วัดราษฎร์มหานิกายคลองสะแก ม.5 ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี
02160102003 เชิงท่า 1/1/23752300วัดราษฎร์มหานิกายเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
02160620003 เชียงงาสง่างาม 22/10/25132375วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่
02160310008 โชคอำนวย 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโชคอำนวย ม.7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง
02160418002 ไชยดิตถาราม 1/11/25342476วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะกอก ม.6 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
02160409003 ซับกระโดน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
02160409005 ซับกระทิงวราราม 2/2/25382480วัดราษฎร์มหานิกายซับกระทิง ม.4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
02160412012 ซับกระบอก 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับกระบอก ม.6 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160406004 ซับเค้าแมว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
02160410001 ซับงูเหลือม 29/9/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล
02160703001 ซับจำปา 12/7/25312478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง
02160805008 ซับตะกั่ว 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตซับตะกั่ว ม.1 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
02160409002 ซับตะเคียน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
02160403002 ซับไทร 9/8/25532475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160706004 ซับน้อยสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
02160412011 ซับน้ำหวาน 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับน้ำหวาน ม.5 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160403012 ซับผาสุข 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายซับผาสุข ม.9 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160403005 ซับยาง 9/10/252410/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายซับยาง ม.5 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160706003 ซับยางราษฎร์บำรุง 16/4/25412480วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ราษฎร์ ม.1 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
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02160412001 ซับลังกา 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160208009 ซับโศก 8/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายซับโศก ม.3 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160403008 ซับสมบูรณ์ 18/9/2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02161002002 ซับสมบูรณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ
02160116013 ซับเสือแมบ 26/8/255925/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายซับเสือแมบ ม.10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง

อำเภอเมืองลพบุรี
02160412010 ซับหลุมวนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับหลุม ม.4 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160125003 ซาก 1/10/25278/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายหินสองก้อน ม.6 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
02160104002 ญาณเสน 1/1/23202310วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.10 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี
02160504002 ดงกระทุ่ม 1/1/24442430วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง
02160615003 ดงกลาง 23/1/25429/3/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่
02161103001 ดงดินแดง 19/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
02160310005 ดงตาขาว 27/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง
02160103003 ดงน้อย 1/1/24752395วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อย ม.2 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
02160403003 ดงน้อย 8/9/253110/4/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160604001 ดงน้อย 2326วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่
02160805009 ดงน้อยสุนทราราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อย ม.2 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
02160604002 ดงพลับ 31/7/24942400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่
02160310002 ดงมะรุม 20/5/25272518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง
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02160106004 ดงสวอง 1/1/25182517วัดราษฎร์มหานิกายดงสวอง ม.6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
02160310006 ดงหนาม 28/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายดงหนาม ม.9 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง
02160309007 ดอนไชโย 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
02160114004 ดอนประดู่ 24/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
02160111003 ดอนโพธิ์ 1/1/24902480วัดราษฎร์มหานิกายดอนโพธิ์ ม.1 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี
02161003002 ด่านโคกคลี 13/7/25362483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ
02160203003 ดำรงธรรม 26/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม
02160202007 ดำรงบุล 24/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160901003 ดินแดง 15/6/252127/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ
02160204006 ดีลัง 14/5/254414/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
02160111002 ใดยาว 22/11/25482466วัดราษฎร์มหานิกายใดยาว ม.8 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี
02160111001 ใดใหญ่ 1/1/24902451วัดราษฎร์มหานิกายใดใหญ่ ม.6 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี
02160101002 ตองปุ 1/1/23202315วัดราษฎร์มหานิกายตองปุ ม.1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
02160310001 ตะกุดหว้า 1/1/25112472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง
02160104004 ตะโก 7/2/25322375วัดราษฎร์มหานิกายตะโก ม.12 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี
02160119002 ตะเคียน 9/5/25342320วัดราษฎร์มหานิกายท้ายตลาด ม.5 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี
02160403004 ตะเคียนคู่ 10/4/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160112001 ตะลุง 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายตะลุง ม.6 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
02160301005 ตะวันเย็น 1/1/25102460วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
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02160116007 ไตรคีรีวัน 16/4/25417/9/2515วัดราษฎร์มหานิกายเขาภูตอง ม.6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160125002 ถนนแค 1/1/24992379วัดราษฎร์มหานิกายถนนแค ม.3 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
02160418005 ถนนโค้ง 9/7/25452481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
02160125001 ถนนใหญ่ 1/1/23382335วัดราษฎร์มหานิกายถนนใหญ่ ม.11 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
02161101007 ถ้ำเขากระเจียว 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02160417008 ถ้ำเขาปรางค์ 23/9/253912/2/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160115004 ถ้ำช้าง 31/7/25497/10/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวเขา ม.7 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี
02160507005 ถ้ำช้างเผือก 1/1/24962375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
02160507006 ถ้ำตะโก 5/1/25522446วัดราษฎร์มหานิกายพราน ม.5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
02160208005 ถ้ำตะเพียนทอง 20/12/254229/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายซับโศก ม.3 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160109011 ถ้ำเต่า 27/12/2522วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำเต่า ม.1 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160202006 ถ้ำบ่อทอง 7/3/254424/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160706005 ถ้ำโบสถ์ญาวาส 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
02160411002 ถ้ำพรหมโลก 17/1/25342471วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล
02160202012 ถ้ำพรหมสวัสดิ์ 23/2/254231/1/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโพธิ์ ม.8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160109008 ถ้ำพระธาตุ 1/1/251931/3/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตสายเอกซอย 3 ม.10 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160207010 ถ้ำพระวิปัสสนา 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาพระ ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160207012 ถ้ำพระวิปัสสนาราม 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาพระ ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160106008 ถ้ำพิบูลธรรมคีรี 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตชุมชนเขาสามยอด 7 ม.3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง
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ลพบุรี
02160109021 ถ้ำม่วง 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตวังม่วง ม.2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160208011 ถ้ำระฆังทอง 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160208004 ถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์ 29/4/253526/9/2534วัดราษฎร์มหานิกายศรีสวัสดิ์ ม.9 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02161101006 ถ้ำสันติสุข 1/1/25322529วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองม่วง ม.7 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02161106003 ถ้ำสิทธาราม 1/1/25143/6/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
02160703002 ทรัพย์เจริญ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง
02160203004 ทรัพย์สำราญ 20/12/254227/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม
02160605003 ท้องคุ้ง 18/4/24592416วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่
02160117001 ทองแท่งนิสยาราม 1/1/24102360วัดราษฎร์มหานิกายทองแท่ง ม.5 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี
02160901002 ทะเลทอง 27/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ
02160705001 ทะเลวังวัด 7/11/25542484วัดราษฎร์มหานิกายทะเล ม.1 ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง
02160119003 ท่าข้าม 1/1/24692450วัดราษฎร์มหานิกายท่าขาม ม.6 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี
02160507002 ท่าโขลง 1/1/24202226วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
02160114001 ท่าแค 1/1/25152357วัดราษฎร์มหานิกายท่าแค ม.5 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
02160320002 ท่าฉนวน 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
02160414004 ท่าฉางราษฎร์บำรุง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าฉาง ม.6 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
02160605001 ท่าช้าง 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่
02160407001 ท่าดินดำ 23/1/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
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02160116001 ท่าเดื่อ 1/1/24902469วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160622001 ท่าตะโก 10/11/25152410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่
02160407006 ท่าปลวกสูง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
02160322001 ท่าม่วง 1/1/24792471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02160418006 ท่ามะกอกชยากร 9/7/25452481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
02160414001 ท่ามะนาว 1/1/252421/1/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
02160616004 ท้ายลาด 3/3/2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่
02161001001 ท่าเยี่ยม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
02160502001 ท่าราบ 1/1/25152276วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง
02160115007 ท่าศาลา 29/4/25352437วัดราษฎร์มหานิกายท่าศาลา ม.5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี
02160407004 ท่าแสมสาร 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
02160701002 ท่าหลวง 7/2/253217/4/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
02161002003 ท่าใหญ่สามัคคี 2471วัดราษฎร์มหานิกายท่าใหญ่ ม.2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ
02160612002 ทุ่งทะเลหญ้า 18/3/25711/4/2411วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
02160803001 ทุ่งท่าช้าง 1/1/24962450วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งท่าช้าง ม.2 ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์
02160105001 ทุ่งสิงห์โต 1/1/24722471วัดราษฎร์ธรรมยุตไผ่ขวาง ม.5 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
02160121005 เทพกุญชรวราราม 13/5/25282473วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์หัวช้าง ม.3 ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
02160202015 เทพชัยมงคล 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.4 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160419005 เทพประสิทธิ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
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02161104018 เทพปัญญาราม 16/12/255421/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.6 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02160901009 เทพปัญญาราม 22/8/255724/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเจริญ ม.7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ
02160613002 เทพอำไพ 1/1/24002395วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่
02160209006 ไทรงาม 3/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
02160111004 ไทรย้อย 21/1/255421/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายไทรย้อย ม.4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี
02160406006 ธงชัยวราราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
02160110002 ธรรมเจดีย์ 30/12/25242419วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วราย ม.3 ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี
02161003004 ธรรมมิการาม 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ
02161103013 ธรรมรักษ์นิเวศน์ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่ารัง ม.5 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
02160805002 ธรรมวงษ์ 1/1/25112400วัดราษฎร์มหานิกายวังแขม ม.7 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
02160613001 ธรรมิการาม 14/4/24462326วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่
02160122003 ธรรมิกาวาส 1/1/25132400วัดราษฎร์มหานิกายค้างคาว ม.12 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02160304003 ธัญญะนิตยาราม 1/1/24572406วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
02160402004 ธารีรัฐการาม 25/3/25412481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160308002 นกเขาเปล้า 1/1/25112457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง
02160209003 นครสวรรค์ 13/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายนครสวรรค์ ม.7 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
02160404002 นภาราษฎร์พัฒนาราม 7/11/25542480วัดราษฎร์มหานิกายเขาแหลม ม.5 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล
02160412005 น้อยราษฎร์บำรุง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160419006 น้อยสามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
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02160122005 นางหนู 1/1/24502450วัดราษฎร์มหานิกายนางหนู ม.6 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02160115003 นาจาน 1/1/24822446วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.7 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี
02160621001 นาจาน 2421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
02160405005 นารายณ์ทรงธรรม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
02160410002 นาโสม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล
02160106001 น้ำจั้น 1/1/25172400วัดราษฎร์มหานิกายน้ำจั้น ม.2 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
02160601001 น้ำจั้น 22/2/25032437วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่
02160109007 น้ำซับสังฆาราม 1/1/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายน้ำซับ ม.5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160621004 น้ำบ่างามวิชา 25/10/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
02160614006 น้ำสร้าง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายน้ำสร้าง ม.6 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
02160209001 น้ำสุด 2/6/25322527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
02160206006 นิคมเกษม 13/7/253627/11/2515วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม
02160417001 นิคมพัฒนาราม 9/5/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160116003 นิคมสามัคคีชัย 1/1/250016/10/2499วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคม ม.6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160318004 นิมิตมงคล 1/1/252120/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง
02160805001 นิยมชัย 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายนิยมชัย ม.10 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
02160403007 เนกขัมมวิสุทธิ์ 2527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160310004 เนินจันทร์ 27/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง
02160702004 เนินทองวนาราม 25/3/25412410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง
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02160609001 เนินยาว 1/1/24132403วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่
02160805012 เนินศิลาวงษ์ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายรังเตี้ย ม.5 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
02160418003 เนินศิลาสุวรรณาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
02160304005 เนินส้มกบ 1/1/24822455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
02160902008 เนินสวรรค์ 16/2/25442473วัดราษฎร์มหานิกายยางราก ม.4 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160704004 เนินสวอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง
02160205003 เนินสว่าง 20/12/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
02160417006 เนินหาด 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160004001 โนนสะอาด 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสะอาด ม.12 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
02160106007 โนนหัวช้าง 24/12/255527/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
02160605005 บรรพตธรรมาวาส 29/2/255510/4/2474วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่
02160105003 บ่อแก้ว 23/2/254216/9/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อแก้ว ม.5 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
02160122008 บ่อเงินเจริญสุข 1/1/24772461วัดราษฎร์มหานิกายบ่อเงิน ม.13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02161103003 บ่อดินสอพอง 16/5/254017/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
02161102006 บ่อทอง 1/1/252218/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
02160411004 บ่อน้ำ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล
02160209007 บ่อน้ำเดือด 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายบ่อน้ำเดือด ม.3 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
02161101003 บ่อยาง 1/1/252017/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายบ่อยาง ม.6 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02161105005 บ่อเสมา 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง
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02160507003 บันไดสามแสน 1/1/25142300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
02160122004 บัว 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายบัว ม.11 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02160202014 บัวขาวศิริไชโย 11/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตสาริกาพัฒนา ม.1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160610004 บางกะพี้น้อย 1/10/25272435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่
02160610002 บางกะพี้ใหญ่ 1/1/24252407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่
02160505004 บางงาศรัทธาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายบางงา ม.7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
02160507008 บางพาน 19/11/253630/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
02160618002 บางพึ่ง 1/1/24202415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่
02160112005 บางพุทโธ 1/1/24852482วัดราษฎร์มหานิกายบางพุทโธ ม.13 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
02160504001 บางลี่ 1/1/23952390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง
02160507007 บางสำราญ 1/1/250924/8/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
02160309004 บ้านเขาเตียน 22/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
02160609005 บ้านคลอง 10/4/24609/4/2443วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่
02160802002 บ้านคลอง (โพธิ์กลางบ้านคลอง) 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์
02160606004 บ้านโคก 31/7/254627/2/2432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
02161006001 บ้านฉางประชานิมิต 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ
02160302005 บ้านชอนอุดม 1/8/253310/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง
02160104003 บ้านดาบ 25/12/25252320วัดราษฎร์มหานิกายดาบ ม.13 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี
02160602001 บ้านทราย 1/1/25172379วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่
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02160617004 บ้านน้อย 1/3/255928/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่
02160510005 บ้านเบิก 1/1/24622460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง
02160601003 บ้านโป่ง 9/3/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่
02160510001 บ้านม่วง 1/1/24322414วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง
02160103006 บ้านไร่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ ม.5 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
02160417007 บ้านไร่พัฒนาราม 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160510002 บ้านลาด 14/12/25382443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง
02160611004 บ้านลาด 10/4/24602456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่
02160612001 บ้านหมี่ใหญ่ 1/1/23962376วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
02160103004 บ้านใหม่ 1/1/24062402วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.7 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
02160419001 บ้านใหม่สามัคคี 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
02161001003 บำรุงศรัทธาธรรม 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองนก ม.2 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
02160209002 บุญญาราม 15/9/253013/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายกระบอกแตก ม.4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
02160104001 โบสถ์ 1/1/25052300วัดราษฎร์มหานิกายโก่งธนู ม.4 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี
02160406008 โบสถ์ 18/4/255526/4/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตบัวชุม ม.3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
02160620001 โบสถ์โพธิ์งาม 1/1/23792370วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่
02160619001 ปฐมพานิช 9/2/25062438วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่
02160207007 ปทุมสราราม 27/11/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160205008 ประชาคุณาธาร 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายคันนาหิน ม.9 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
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02160613004 ประชาแสวงธรรม 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายบางสงฆ์ ม.3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่
02161006004 ปรางค์น้อย 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ
02160109002 ปราสาทนิมิต 1/1/25142/12/2512วัดราษฎร์มหานิกายโคกตูม ม.2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160201003 ปลั่งเจตนาราษฎร์ 12/1/254921/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160502003 ปากคลอง 1/1/23652360วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง
02160202009 ปากช่องสาริกา 1/1/25242523วัดราษฎร์มหานิกายปากช่องสาริกา ม.9 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160505001 ปากน้ำ 1/1/24302400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
02160114002 ป่ากล้วย 1/1/24692382วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ม.7 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
02160301008 ป่าเจริญธรรม 14/12/253821/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
02161006005 ป่าชุมชน 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตลำน้ำเขียว ม.5 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ
02160120001 ป่าตาล 1/1/25242250วัดราษฎร์มหานิกายป่าตาล ม.4 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี
02160109024 ป่าถ้ำเสือ 3/11/255728/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำเสือเหลือง ม.11 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160125004 ป่าเทพเนรมิต 14/11/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนใหญ่ ม.6 ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
02160105005 ป่าธรรมวิสุทธิมงคล 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
02160101001 ป่าธรรมโสภณ 1/1/24982225วัดราษฎร์มหานิกายโคกขยาย ม.1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
02160401005 ป่าเนินหาญ 18/4/255530/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเข้าหน้าตัด ม.12 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160901008 ป่าโพธิ์ทอง 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ทอง ม.9 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ
02160801006 ป่าโพธิปักขิยธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายร่องเพกา ม.11 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์
02160109022 ป่าภัทรปิยาราม 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกตูม ม.11 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
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02160103007 ป่าสัก 2366วัดราษฎร์มหานิกายป่าสัก ม.6 ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี
02160120003 ป่าหวายเก่า 1/1/24662420วัดราษฎร์มหานิกายป่าหวาย ม.6 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี
02160120005 ป่าหวายทุ่ง 27/8/25272396วัดราษฎร์มหานิกายป่าหวายทุ่ง ม.3 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี
02160702002 ปึกธรรม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง
02160208010 โป่งเกตุ 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160614002 โป่งแค 18/6/25362464วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแค ม.4 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
02160108002 โป่งน้อย 7/2/25322433วัดราษฎร์มหานิกายโป่งน้อย ม.7 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี
02160208001 โป่งมะนาว 29/10/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160309006 โป่งยอ 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
02160703003 โป่งสวองคีรีวรรณ 12/6/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง
02160606003 ผดุงธรรม 16/3/25092426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
02160123001 ไผ่แตร 1/1/24132405วัดราษฎร์มหานิกายไผ่แตร ม.5 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี
02160601002 ไผ่ใหญ่ 10/9/25522480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่
02160204001 พนมวัน 1/1/23602330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
02160502002 พยัคฆาราม 1/1/24002335วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง
02160304001 พรมทินใต้ 14/12/25382375วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
02160304002 พรมทินเหนือ 1/1/24942391วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง
02160307007 พรหมจริยาราม 3/7/2546วัดราษฎร์มหานิกายใหม่โคกพรม ม.15 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง
02160121002 พรหมมาสตร์ 18/5/25252401วัดราษฎร์มหานิกายสามจีน ม.2 ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี



21หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ลพบุรี

02160204002 พรหมรังษี 1/1/251428/5/2511วัดราษฎร์มหานิกายซอย 12 สายตรี ม.1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
02160106006 พระบาทน้ำพุ 25/12/252525/2/2525วัดราษฎร์มหานิกายน้ำจั้น ม.3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
02160123002 พลอยสุวรรณ 16/8/253720/3/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ตรี ม.1 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี
02160201002 พัฒนาธรรมาราม 1/1/251824/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160322004 พัฒนาราม 7/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02160611005 พานิชธรรมิการาม 14/11/25102469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่
02160417003 พิทักษ์ไทยสุขเจริญ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160109003 พีระภูมาราม 1/1/251328/1/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตสายสองซอย 5 ม.13 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160902010 พืชมงคลวรญาณ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายพุสมพงษ์ ม.6 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160904001 พุกะชัด 25/12/25252478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ
02160201009 พุทธเทพศิริวนาราม 9/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตวิทยาลัยเกษตรกรรม ม.4 ตำบลพัฒนานิคม

อำเภอพัฒนานิคม
02161003008 พุทธบูชานิมิตร 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกลุ่มพระบาท ม.4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ
02160615005 พุน้อย 21/11/25322528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่
02160322005 พุน้ำทิพย์ 1/8/25337/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02160701004 พุพะเนียง 8/8/255630/8/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
02160309005 พุม่วง 25/12/252527/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
02160615004 พุสะอาด 13/7/253623/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่
02160508005 โพธิ์เกษตร 1/1/251115/2/2511วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง
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02160122001 โพธิ์เก้าต้น 27/8/25272375วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เก้าต้น ม.4 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02160503002 โพธิ์แก้ว 1/1/252321/1/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง
02160112006 โพธิ์ค้ำชรินทราราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายตะลุง ม.8 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
02160122006 โพธิ์งาม 25/12/25392450วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เก้าต้น ม.8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02160411001 โพธิ์งาม 1/1/25242450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล
02161102007 โพธิ์เงิน 9/5/25342464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
02160322009 โพธิ์ชราราม 1/11/25342470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02160510004 โพธิ์ตรุ 1/1/24692459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง
02160122002 โพธิ์เทพประสิทธิ์ 1/1/25132400วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เก้าต้น ม.8 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02160117003 โพธิ์ระหัต 1/1/24412393วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ระหัต ม.3 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี
02160110004 โพธิ์ลอย 16/4/25412440วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ลอย ม.7 ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี
02160505002 โพธิ์ศรี 1/1/25092410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
02160620008 โพนทอง 1/1/25012437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่
02160209005 ฟ่าวงาม 24/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
02160204010 ภาวนาสิตาราม 31/7/254614/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
02160501002 ภิญโญสโมสร 1/1/24532448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง
02160401004 มงคลเทพประสิทธิ์ 2459วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.12 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160419004 มงคลนิมิต 21/6/25562484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล
02160101005 มงคลประสิทธิ์ 14/10/25252450วัดราษฎร์มหานิกายถนนใหญ่ ม.10 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
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02160121003 มณีชลขันธ์ 1/1/24362409พระอารามหลวงธรรมยุตสะพานขาว 2 ม.4 ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
02160202003 มณีศรีโสภณ 1/1/25256/8/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160201006 มณีโสภณ 29/11/253722/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160204004 มรกตวราราม 4/7/252919/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
02160412008 ม่วงศิลาทอง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายซับม่วง ม.7 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160802001 มหาโพธิ์ 1/1/25222219วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์
02160618001 มหาสอน 4/11/25092430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่
02160208007 มะขามคู่ 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายมะขามคู่ ม.6 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160609003 มะขามเฒ่า 1/1/24562430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่
02160508002 มะค่า 1/1/25232362วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง
02160203002 มะนาวหวาน 23/1/254230/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม
02160121001 มะปรางหวาน 1/1/23522342วัดราษฎร์มหานิกายมะปรางหวาน ม.2 ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
02160309003 มะม่วงเจ็ดต้น 4/9/253426/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
02160511001 มุจลินท์ 1/1/23902385วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง
02160202008 เมตตาธรรม 1/1/252310/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160120004 เมืองใหม่ 16/10/252819/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายเมืองใหม่ ม.1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี
02160510003 ยวด 1/1/24712449วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง
02160112002 ยาง ณ รังสี 1/1/22252216วัดราษฎร์มหานิกายกรมช่าง ม.2 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
02161105001 ยางโทนสามัคคี 1/1/251918/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง
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02161101009 ร่มจำปาวนาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.7 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02160801002 ร่องเพกา 1/11/253427/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์
02160406005 รังนกวนาราม 2336วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
02160422001 รัตนราษฎร์บำรุง 1/1/252024/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล
02160301006 รัตนาราม 21/6/255623/2/2499วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
02160501003 รัมภาราม 1/1/24622457วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง
02160308001 ราชบรรทม 1/1/23812230วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง
02160318001 ราชวันทนาราม 28/6/25482394วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง
02160411003 ราศรีสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล
02160620004 ราษฎร์ธานี 1/1/24532439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่
02160201007 ราษฎร์นิมิต 12/9/252919/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160202005 ราษฎร์มงคล 9/8/255324/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160117006 ราษฎร์ศรัทธาทำ 1/1/25012430วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่ง ม.2 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี
02160405001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 19/3/25502450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
02160202001 ราษฎร์สามัคคี 8/4/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160309001 ราษฎร์อุษาราม 1/1/251827/8/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง
02160701005 ลพบุรีวราราม 6/2/255618/7/2549วัดราษฎร์ธรรมยุตพุขวาง ม.3 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
02160509001 ลาดสาลี่ 1/1/24222412วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง
02160418004 ลำโกฎิทอง 13/7/25362479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
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02160401001 ลำนารายณ์ 1/1/25155/6/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160903005 ลำโป่งเพชร 8/2/252115/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ
02160406003 ลำพญาไม้ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
02161001002 ลำสนธิ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
02160307001 ลิ้นทอง 1/1/25202326วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง
02160507001 ไลย์ 1/1/19001800วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
02160618004 วงทาส 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกายวงทาส ม.3 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่
02160109020 วงษ์เพชร 18/6/253617/3/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยส้ม ม.7 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02161102004 วงษ์สว่างสามัคคี 16/10/252829/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
02160305006 วรรณวราราม 1/8/253310/3/2496วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160301002 วังกระทุ่ม 2370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
02160320001 วังกระเบียน 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
02160318002 วังขอนขว้าง 1/1/25212450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง
02160320003 วังจั่น 1/1/24822480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
02160320005 วังจั่นน้อย 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง
02160407002 วังตะเคียน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
02160902005 วังตาอินทร์ 1/1/25232479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160610001 วังใต้ 10/10/25232307วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่
02160904005 วังทอง 10/2/252127/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ
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02161005003 วังทอง 2460วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.5 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ
02160805011 วังไทร 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังไทร ม.2 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
02160116011 วังน้ำดำ 17/1/253412/7/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตวังน้ำดำ ม.6 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160310003 วังไผ่ 24/12/255517/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง
02160302001 วังโพรงเข้ 31/10/25482463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง
02160805010 วังมโนราห์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังมโนราห์ ม.12 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
02160902003 วังวัด 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160302004 วังหัวแหวน 1/1/25102480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง
02160610003 วังเหนือ 12/6/19062418วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่
02160406007 วังอ่าง 23/2/254222/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
02161101001 วาปีอัมพาราม 1/1/251328/5/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02160407005 วารินบุญญาวาส 23/2/25422483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
02160613003 วาสนวราราม 4/4/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่
02160502004 วิหารขาว 1/1/25092456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง
02160116009 เวฬุวัน 13/3/252819/11/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองถ้ำ ม.7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160109013 ศรีจำปา 3/11/25382523วัดราษฎร์มหานิกายสายตรีซอย 8 ม.6 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160116004 ศรีธรรมโสภณ 1/1/25183/6/2512วัดราษฎร์มหานิกายดงจำปา ม.1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160614001 ศรีบรรพตวนาราม 2536วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
02160206001 ศรีประชาราม 27/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม
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02160205002 ศรีมิ่งมงคลวราราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายโคกสลุง ม.7 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
02160115001 ศรีรัตนคีรี 1/1/23292226วัดราษฎร์มหานิกายเขาแก้ว ม.5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี
02160322003 ศรีรัตนประชาราม 27/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02161104002 ศรีรัตนาราม 1/1/251610/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02161101002 ศรีรัตนาราม 1/1/251829/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02160109004 ศรีรัตนาวาส 1/1/251517/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายสายจัตวาซอย 3 ม.4 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160701008 ศรีสง่าเจริญพร 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
02160307005 ศรีสอาด 28/6/25482483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง
02160121004 ศรีสุทธาวาส 1/1/24332413วัดราษฎร์มหานิกายพรหมาสตร์ ม.5 ตำบลพรหมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี
02160318005 ศรีสุวรรณรัตนาราม 20/9/255024/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง
02160615001 ศรีอุดม 16/2/251612/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่
02160417002 ศรีอุบลจันทาราม 29/9/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160706002 ศิริธรรมวนาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
02160402003 ศิริบรรพต 1/1/251425/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160303003 ศิริมงคง 1/1/23952378วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง
02160303002 ศิริมงคล 1/1/23952345วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง
02160905005 ศิริมงคล 2378วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ
02160410003 ศิริมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล
02160702001 ศิลาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง
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02161002004 ศิลาอาสน์เจริญธรรม 2463วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำเขียว ม.4 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ
02160404004 ศูนย์ศิลปาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายห้วยดีเลิศ ม.2 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล
02160503001 สนามไชย 1/1/23812376วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง
02160611003 สระกระเบื้อง 14/12/25182441วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่
02160606002 สระตาแวว 29/1/24492417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
02160609004 สระเตยน้อย 1/1/25172441วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่
02160609002 สระเตยใหญ่ 1/1/24402404วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่
02161106004 สระพม่า 11/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
02160305009 สระพรานพุฒ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160902007 สระเพลง 28/4/252318/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160106002 สระมะเกลือ 1/1/25022444วัดราษฎร์มหานิกายสระมะเกลือ ม.1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
02160621006 สระมะเกลือ 12/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
02160306001 สระมะเดื่อราษฎร์บำรุง 21/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160616002 สระใหญ่ 15/1/25572473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่
02160801003 สระใหญ่ 7/5/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสระโบสถ์ ม.12 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์
02161101004 สวนสวรรค์ 1/1/252212/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02160615002 สว่างจิต 1/1/252017/12/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่
02160202010 สว่างอารมณ์ 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160801001 สว่างอารมณ์ 1/1/25202400วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์
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02160620005 สว่างอารมย์ (หอมแก้วอุทิศ) 31/3/25494/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายสว่างอารมย์ ม.10 ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่
02160307003 สะพานคง 13/7/25362472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง
02160305003 สะพานจันทร์(สระพรานจันทร์) 1/11/25342461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160701003 สะพานน้ำโจน 1/11/253430/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายสะพานสาม ม.1 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
02160101003 สะพานอิฐ 1/1/24302375วัดราษฎร์มหานิกายสะพานอิฐ ม.3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
02160414002 สันตะลุง 31/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล
02160106005 สันติมรรค 1/1/25248/3/2517วัดราษฎร์มหานิกายเขาสามยอด ม.6 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
02160305007 สัมพันธมิตร 30/3/255827/8/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160804002 สามแยกมาเจริญ 27/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์
02160201005 สามแสน 24/6/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160508004 สามัคคีธรรม 1/1/24722455วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง
02160902006 สามัคคีประชาราม 1/1/252010/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160109009 สามัคคีพัฒนาราม 1/1/251930/6/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตสายจัตวาซอย 1 ม.13 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160109015 สายตรี 9/5/253427/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายสายตรีซอย 2 ม.3 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160109012 สายโท 26/8/25592523วัดราษฎร์มหานิกายสายโทซอย 1 ม.2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160617001 สายห้วยแก้ว 14/7/25032502วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่
02160122009 สำราญ 1/1/24562421วัดราษฎร์มหานิกายคลองท่าควาย ม.3 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี
02161004002 สำราญสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
02160607003 สำโรงน้อย 1/1/24942418วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่



30หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ลพบุรี

02160607002 สำโรงใหญ่ 17/9/25192346วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่
02160301001 สิงห์คูยาง 1/1/24002365วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
02160117002 สิงห์ทอง 1/1/25222366วัดราษฎร์มหานิกายบางขันหมาก ม.4 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี
02160406001 สิงหาราม 1/1/25012400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล
02160105002 สิริจันทรนิมิตร 1/1/24662455พระอารามหลวงธรรมยุตเขาพระงาม ม.1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
02160201004 สิริธรรมโสภณ 30/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160402005 สิริโสภณวนาราม 29/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160208002 สี่ซับ 28/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160702003 สุทธาวาส 3/12/25472480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง
02160403001 สุนทรเทพคีรี 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160602002 สุนทริการาม 13/3/25282439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่
02160116008 สุวรรณคีรี (สุวรรณคีรีปิฎก) 22/10/254321/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายหนองถ้ำ ม.7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160202016 สุวรรณคูหา 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำบ่อทอง ม.13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160204003 สุวรรณวัฒนาราม 1/1/25146/8/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
02160109001 เสมาทอง 9/5/253430/6/2512วัดราษฎร์มหานิกายสายเอกซอย 1 ม.2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160102001 เสาธงทอง 1/1/22102200พระอารามหลวงมหานิกายถ.ฝรั่งเศส ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
02161103002 หน่วยประคอง 1/1/25227/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
02160802008 หนองกระทุ่ม 6/9/25222468วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.9 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์
02160616003 หนองกระเบียน 15/1/25132475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่
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02160617002 หนองกระเบื้อง 24/2/25265/3/2412วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่
02160704005 หนองกระสังข์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง
02161104008 หนองกลาง 26/1/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02161104010 หนองกะอ้น 1/1/25232482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02161103009 หนองเกตุ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
02160621005 หนองแก 14/2/25356/8/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
02160706007 หนองแกชฎาทอง 2455วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
02160117007 หนองแก้ว 1/1/25222462วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก้ว ม.1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี
02160409001 หนองโก 1/11/25342482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล
02161004003 หนองโกวราราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
02161105006 หนองไก่ห้าว 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง
02160322008 หนองข่อย 27/5/25582522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02160116012 หนองขามสามัคคยาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02161104001 หนองขามสามัคคี 1/1/25222483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02161103008 หนองขุด 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
02160307006 หนองขุย 7/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง
02160114003 หนองแขม 1/3/25312400วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.1 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี
02160322002 หนองแขมสามัคคี 1/1/252117/2/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02161103005 หนองคันโซ้ 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
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02160305004 หนองคู 2/2/25382470วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160616001 หนองคูใหญ่ 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่
02160322007 หนองจับเขียด 15/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02160706008 หนองจาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
02160302003 หนองชนะชัย 18/5/25252469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง
02161105003 หนองตะแบก 15/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง
02161105002 หนองตาแดง 1/1/251929/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง
02160611001 หนองเต่า 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่
02160116005 หนองถ้ำ 1/1/251528/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายหนองถ้ำ ม.7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02160609006 หนองทรายขาว 25/12/25252484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่
02161104003 หนองไทร 7/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02160201001 หนองนา 1/1/25082445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160601004 หนองนางาม 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองนางาม ม.5 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่
02161001004 หนองนาสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ
02160606001 หนองน้ำทิพย์ 25/9/25552404วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
02160704003 หนองน้ำใส 7/11/25542483วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำใส ม.4 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง
02160412002 หนองบง 5/1/25522483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160207001 หนองบัว 1/1/25432425วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160306003 หนองบัว 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
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02160106003 หนองบัวขาว 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวขาว ม.5 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
02160207006 หนองบัวน้อย 2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม
02160303001 หนองบัวหิ่ง 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง
02161104009 หนองบุ 14/10/252517/9/2522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02160704008 หนองประดู่ 11/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองประดู่ ม.2 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง
02160901010 หนองประดู่กลาง 2478วัดราษฎร์มหานิกายกลุ่มกลาง ม.11 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ
02161004009 หนองประดู่ตอ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองประดู่ตอ ม.9 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
02160308003 หนองปล้อง 27/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง
02161004004 หนองปล้อง 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองปล้อง ม.1 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
02160412009 หนองปล้อง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองปล้อง ม.4 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล
02160504003 หนองปลาดุก 1/3/25312455วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง
02160407003 หนองปลาไหล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล
02160107003 หนองปลิง 9/5/25342475วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลิง ม.8 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี
02160904010 หนองเป็ด 2454วัดราษฎร์มหานิกายหนองเป็ด ม.7 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ
02160704001 หนองผักแว่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง
02160109019 หนองผือ 17/7/253030/1/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองผือ ม.10 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160614004 หนองไผ่ล้อม 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
02160322011 หนองไผ่สามัคคี 30/8/252011/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02160109016 หนองแฝกเลื่อม 13/5/252820/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฝกเลื่อม ม.11 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
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02161004008 หนองพรม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองพรม ม.2 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
02161104005 หนองพิกุลทอง 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02160301004 หนองพิมาน 25/8/25022450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
02160202013 หนองโพธิ์ 25/12/252510/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160616005 หนองโพธิ์ 9/7/254524/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่
02160505003 หนองมน 1/1/25092445วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง
02160404003 หนองมนต์น้อย 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล
02161105004 หนองมะกรูด 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง
02160208006 หนองมะค่า 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะค่า ม.10 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160903003 หนองมะค่า 30/8/252027/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ
02160209004 หนองมะดัน 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะดัน ม.8 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
02160621002 หนองเมือง 1/1/24572425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
02160904006 หนองระเริง 3/2/25462480วัดราษฎร์มหานิกายหนองระเริง ม.9 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ
02161103007 หนองระเริง 25/12/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
02161003001 หนองรี 1/2/25332483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ
02160105004 หนองเลา 22/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองเลา ม.5 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
02161103004 หนองสำราญ 1/1/252027/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
02160307002 หนองสำโรง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง
02161102001 หนองเสมา 3/9/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
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02160305010 หนองหลวง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160504004 หนองหลวง 1/1/25092457วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง
02160305012 หนองหอย 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160704002 หนองหัวช้าง 16/9/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง
02160403011 หนองหัววัว 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
02160617003 หนองหินใหญ่ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่
02160905002 หนองอีเก้ง 1/1/252123/4/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ
02160302007 หน้าพระน้อย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง
02160119001 หลวงท้ายตลาด 1/1/22302226วัดราษฎร์มหานิกายท้ายตลาด ม.2 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี
02160112003 หลวงสุวรรณาราม 1/1/23752365วัดราษฎร์มหานิกายตลุง ม.10 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี
02160621003 ห้วยกรวด 1/1/24972494วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
02160618003 ห้วยแก้ว 28/8/24432414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่
02160206003 ห้วยแก้วสามัคคี 25/3/254120/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม
02160109017 ห้วยขมิ้น 12/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายห้วยขมิ้น ม.1 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160805007 ห้วยเขว้าเจริญธรรม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเขว้า ม.9 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์
02160109005 ห้วยจันทร์ 17/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายห้วยส้มถนนสายโทซอย 8 ม.15 ตำบลโคกตูม

อำเภอเมืองลพบุรี
02160306005 ห้วยเจริญ 26/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160404001 ห้วยดีเลิศศรีโสภณ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล
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02160405006 ห้วยนา 23/9/25392480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยนา ม.3 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
02160109010 ห้วยบง 12/6/25402522วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.9 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160201008 ห้วยบง 18/12/254430/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.3 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
02160904002 ห้วยบงเฉลิม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ
02160120002 ห้วยเปี่ยม 1/1/24952416วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเปี่ยม ม.1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี
02160305002 ห้วยโป่ง 1/1/24772460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง
02160205005 ห้วยยาง 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.10 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม
02160318003 ห้วยวัวตายสามัคคี 30/12/25242475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง
02160109023 ห้วยส้ม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายสระวัง ม.15 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
02160904004 ห้วยสาราม 1/9/252427/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ
02160422002 ห้วยหิน 31/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล
02160612003 หัวเขา 2/6/25322418วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่
02160902001 หัวเขาสามัคคี 20/5/25272464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
02160115002 หัวช้าง 1/1/24592420วัดราษฎร์มหานิกายหัวช้าง ม.2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี
02160306004 หัวดง 20/5/25272476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
02160706001 หัวลำ 31/10/25482478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง
02160508001 หัวสำโรง 23/3/25332325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง
02160607004 หินปักทุ่ง 23/3/25332435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่
02160607005 หินปักเหนือ 12/3/25082440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่



37หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ลพบุรี

02160607001 หินปักใหญ่ 23/2/25422306วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่
02161004010 หินลาว 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหินลาว ม.8 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
02160903002 หินสามบ่อ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ
02160903004 แหลมชนแดน 4/5/252127/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ
02160614005 แหลมเพิ่ม 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
02161004001 ใหม่กุดตาเพชร 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ
02161005004 ใหม่คลองมะนาว 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ
02160116002 ใหม่จำปาทอง 1/1/24972482วัดราษฎร์มหานิกายดงจำปา ม.1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
02161101005 ใหม่เจริญ 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
02160302008 ใหม่ชัยมงคล 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายเกาะแก้วพัฒนา ม.9 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง
02160701001 ใหม่เทพมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
02160206002 ใหม่โพธิ์ทอง 15/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม
02160905001 ใหม่ไพศาลี 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ
02161006006 ใหม่ศรีตาบัว 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายเหวตาบัว ม.4 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ
02161104007 ใหม่ศรีอุดม 1/1/252228/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง
02160322010 ใหม่สันติธรรม 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายช่องแค ม.12 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง
02161102003 ใหม่โสพิมพ์ 25/12/252528/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง
02160117004 อัมพวัน 1/1/24202415วัดราษฎร์ธรรมยุตบางขันหมากใต้ ม.1 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี
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02160405002 อัมพวันวนาราม 15/9/25302482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
02160804001 อัมพุมัญยาราม (ห้วยใหญ่) 22/6/253712/1/2498วัดราษฎร์มหานิกายห้วยใหญ่ ม.1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์
02160209010 อินทร์อัมพวัน 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำสุด ม.3 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม
02160202002 อินทราราม 1/1/251413/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160202011 อุดมพัฒนาราม 23/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายช่องสาริกา ม.6 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
02160401002 อุดมสันติวรรณ 1/1/252221/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
02160208003 อุทุมพรวนาราม 23/8/254524/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
02160403009 อุโศกทรงธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล

รวมทั้งสิ้น วัด703
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03580301001 กลาง 1/1/25152335วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
03580101001 กลางทุ่ง 1/1/25162333วัดราษฎร์มหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580603001 กองก๋อย 2409วัดราษฎร์มหานิกายกองก๋อย ม.1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย
03580101005 ก้ำก่อ 1/1/25192433วัดราษฎร์มหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580402004 กิตติวงศ์ 1/1/24592378วัดราษฎร์มหานิกายในเวียง ม.2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580104013 กุงเปา 5/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายขุนกลาง ม.11 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580104002 กุงไม้สัก 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580102002 แก่นฟ้า 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580201001 ขุ่ม 21/6/25562367วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
03580602001 คอนผึ้ง 2/7/25512483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
03580405002 คะปวงนอก 1/1/24802464วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
03580201002 คำใน 1/1/25202367วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
03580101004 จองคำ 1/1/25182433พระอารามหลวงมหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580104011 จองโท้ง 19/9/2551วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกองมู ม.3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580402009 จอมแจ้ง 3/2/25402457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580402001 จอมทอง 1/1/25292256วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพร้าว ม.4 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580401012 จอมมอญ 17/5/2542วัดราษฎร์มหานิกายพะมอลอ ม.9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
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03580402007 จันทราวาส 1/1/24822451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580306002 ชัยมงคล 27/10/25382468วัดราษฎร์มหานิกายสบสา ม.4 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
03580401002 ชัยลาภ 1/1/25292473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580101009 ดอนเจดีย์ 1/1/25152481วัดราษฎร์มหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580402010 ดอยเกิ้ง 16/8/25372485วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580501006 ดอยแก้ว 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายแม่ลาน้อย ม.1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
03580202001 ต่อแพ 1/1/25252463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม
03580401013 ถ้ำพระ 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยหลวง ม.6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580304001 ทรายขาว 6/11/25502269วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
03580401003 ท่าข้ามใต้ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580401008 ท่าข้ามเหนือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580304003 ท่าปาย 27/10/25382480วัดราษฎร์มหานิกายท่าปาย ม.3 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
03580503001 ท่าผาปุ้ม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย
03580203002 ท่าหินส้ม 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
03580104003 ทุ่งกองมู 21/12/25352462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580305001 ทุ่งโป่ง 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
03580405007 ทุ่งแพม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
03580203006 ทุ่งเมืองปอน 31/3/254918/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตเมืองปอน ม.2 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
03580305002 ทุ่งยาว 1/1/24802435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
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03580501003 ทุ่งรวงทอง 3/11/255730/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรวงทอง ม.10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
03580403001 ทุ่งแล้ง 27/10/25382452วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแล้ง ม.1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
03580203005 ธรรมเจดีย์วนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
03580303004 นาจลอง 27/10/25382467วัดราษฎร์มหานิกายนาจลอง ม.11 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
03580106002 นาปลาจาด 1/1/25202420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580704001 นาปู่ป้อม 13/7/25592409วัดราษฎร์มหานิกายนาปู่ป้อม ม.1 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า
03580106004 น้ำกัด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580405004 น้ำดิบ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
03580301005 น้ำฮู 27/10/25382468วัดราษฎร์มหานิกายน้ำฮู ม.5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
03580104005 ในสอย 1/1/25192464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580102004 บ้านกลาง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580302003 บ้านตาลเจ็ดต้น 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายตาลเจ็ดต้น ม.3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย
03580401004 บ้านแพะ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580402011 บ้านไร่ 6/2/25562485วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580104007 บ้านใหม่ 1/1/252124/6/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580602002 บ้านไหม้ 27/10/25382474วัดราษฎร์มหานิกายไหม้ ม.2 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
03580201006 ประตูเมือง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม
03580501007 ป่าแก้วนันทพร 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าสองแคว ม.8 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
03580301003 ป่าขาม 1/1/24802412วัดราษฎร์มหานิกายป่าขาม ม.3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
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03580702002 ปางคาม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า
03580101006 ปางล้อ 16/4/25412433วัดราษฎร์มหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580104001 ปางหมู 1/1/25002010วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580106005 ป่าถ้ำวัว 30/8/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่สุยะ ม.6 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580103005 ป่าปุ๊ 10/7/25502477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580203004 ป่าฝาง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
03580307002 ป่าแม่เหมืองหลวง 6/2/255620/12/2534วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย
03580102003 ป่าลาน 29/6/25592444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580401010 ป่าหมาก 2482วัดราษฎร์มหานิกายป่าหมาก ม.11 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580302002 โป่ง 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย
03580304005 โป่งน้ำร้อน 13/7/255921/6/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตทรายขาว ม.2 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
03580307001 โป่งสา 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย
03580103004 ผาบ่องใต้ 14/2/25372477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580103003 ผาบ่องเหนือ 1/1/24912450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580602003 ผาผ่า 27/10/25382312วัดราษฎร์มหานิกายผาผ่า ม.1 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
03580104009 ผาอ่าง 17/6/2541วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกองมู ม.3 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580405001 พระธาตุจอมกิตติ 2256วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
03580305004 พระธาตุจอมแจ้ง 2/10/25322474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
03580401011 พระธาตุจอมมอญ 22/9/254617/5/2542วัดราษฎร์มหานิกายพะมอลอ ม.9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
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03580101002 พระธาตุดอยกองมู 1/1/25192403วัดราษฎร์มหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580104010 พระธาตุดอยกิ่วขมิ้น 24/8/2547วัดราษฎร์มหานิกายไม้แงะ ม.8 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580101008 พระนอน 2467วัดราษฎร์มหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580305003 แพมกลาง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
03580305005 แพมบก 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
03580201005 โพธาราม 1/1/25202474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
03580303001 ม่วงสร้อย 27/10/25382400วัดราษฎร์มหานิกายม่วงสร้อย ม.3 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
03580101007 ม่วยต่อ 1/1/24682466วัดราษฎร์มหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580201003 ม่วยต่อ 1/1/24932397วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
03580203001 เมืองปอน 1/1/24892410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
03580703001 เมืองแพม 2478วัดราษฎร์มหานิกายเมืองแพม ม.5 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า
03580602004 แม่เกาะ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
03580303003 แม่ของ 13/7/25592462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
03580601001 แม่คะตวน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย
03580401007 แม่ต้อบ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580303002 แม่นาเติงนอก 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
03580303005 แม่นาเติงใน 27/10/25382459วัดราษฎร์มหานิกายแม่นาเติงใน ม.2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
03580507001 แม่ปาง 3/10/254330/6/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่ปาง ม.1 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย
03580304004 แม่ปิง 27/10/25382483วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปิง ม.4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
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03580702001 แม่ละนา 20/6/25552424วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า
03580501001 แม่ลาน้อย 1/1/25152455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
03580502002 แม่ลาหลวง 1/1/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย
03580103001 แม่สะกึด 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580105001 แม่สะงา 3/9/25352399วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580403002 แม่สะลาบ 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
03580502003 แม่สุ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย
03580106003 แม่สุยะ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580201004 แม่สุริน 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม
03580401006 แม่หาร 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580304002 แม่ฮี้ 1/1/24802389วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
03580102001 ไม้ฮุง 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580501004 วังคัน 2479วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
03580501002 โวหารคุณ 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
03580302001 ศรีดอนชัย 1/1/24802392วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย
03580402006 ศรีบุญเรือง 1/1/24802450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580502001 ศรีลาภา 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย
03580306001 ศรีวิชัย 27/10/25382369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
03580104008 ศิลาหลวงเรไร 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
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03580104004 สบป่อง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580701001 สบป่อง 2479วัดราษฎร์มหานิกายสบป่อง ม.1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า
03580104006 สบสอย 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580401001 สบหารเหนือ 1/1/24802463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580406001 สล่าเชียงตอง 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง
03580502004 สันติพัฒนา 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสันติพัฒนา ม.7 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย
03580402003 สิทธิมงคล 1/1/25292360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580104012 สิริมงคลธรรมาวาส วัดราษฎร์มหานิกายไม้แงะ  ม.8 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580402008 สุพรรณรังษี 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580402002 แสนทอง 2336วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง
03580105003 หมอกจำแป่ 12/11/25532474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580303006 หมอแปง 13/7/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย
03580301002 หลวง 1/1/24942346วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
03580105002 ห้วยขาน 29/5/25502439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580103002 ห้วยเดื่อ 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580405006 ห้วยทราย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
03580405010 ห้วยทรายใต้ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายใต้ ม.7 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
03580102005 ห้วยโป่ง 25/3/25362476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยโป่ง ม.1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580501005 ห้วยโป่ง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโป่ง ม.1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย
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03580106001 ห้วยผา 1/1/25292419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580405003 ห้วยวอก 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
03580405005 ห้วยสิงห์ 21/6/25342474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง
03580401009 ห้วยหลวง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580301004 หัวนา 27/10/25382452วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.1 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
03580204001 หัวปอน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม
03580101003 หัวเวียง 1/1/25192406วัดราษฎร์มหานิกายตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
03580203003 หางปอน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม
03580306003 ใหม่เมืองแปง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
03580401005 อมราวาส 1/1/25292475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง
03580402005 อุทธยารมณ์ 1/1/24592450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง

รวมทั้งสิ้น วัด142



รายงานทะเบียนวัด
1หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด มหาสารคาม

04440710007 กระต่าย 2451วัดราษฎร์มหานิกายกระต่าย ม.5 ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก
04440901009 กระยอม 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440901016 กลาง 2411วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.2 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04441201003 กลางกุดรัง 2445วัดราษฎร์มหานิกายกุดรัง ม.1 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
04440301001 กลางโกสุม 21/2/25232390วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440501003 กลางเชียงยืน 1/1/24542452วัดราษฎร์มหานิกายเชียงยืน ม.4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04440606002 กำพี้ 16/4/25412407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
04440109013 กุญชรวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขื่อนช้าง ม.7 ตำบลท่าสองคอน

อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440904010 กุดแคน 2411วัดราษฎร์มหานิกายกุดแคน ม.8 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
04440110004 กุดซุย 2476วัดราษฎร์มหานิกายกุดซุย ม.8 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440914003 กุดนาดี 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม
04440707001 กุดน้ำใส(บ้านกุดน้ำใส) 8/8/25322449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04441201004 กุดเม็ก 2458วัดราษฎร์มหานิกายกุดเม็ก ม.8 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
04440701001 กุดรังสุทธาราม 15/1/25242460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440403010 กุดเวียน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440103003 กุดเวียน(บ้านกุดเวียน) 2375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
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04440406008 กู่แก้ว 26/5/255117/6/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตขามเรียง ม.20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
04441008002 กู่ใต้ 2412วัดราษฎร์มหานิกายกู่ ม.2 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน
04440506008 กู่ทอง 16/4/254710/8/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตกู่ทอง ม.1 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440706002 กู่ทอง(บ้านกุดหลวง) 2343วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
04440913008 กู่มิถิลา 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาไก้ ม.2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม
04440903002 กู่สนาม(กู่สุนทราราม) 26/8/25582387วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440202001 เกษบุรีดอนก่อ 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
04440904011 เกษมศรีดุสิตาวาส 2477วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.11 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
04440308005 เกษมสุขาราม 1/1/24842460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
04440403001 เกษรเจริญผล 2280วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440104008 เก่าน้อย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440810005 เก่าน้อย 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440907007 เก่าน้อย 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440312006 เก่าบ้านโพนงาม 22/9/25462470วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.12 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย
04440703002 เก่าใหญ่(บ้านเก่าใหญ่) 7/5/25572465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก
04440301012 เกาะแก้วโกสุม 7/2/25322482วัดราษฎร์ธรรมยุตสังทอง ม.10 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440408008 เกาะแก้วสว่างอารมณ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04440107002 เกิ้งเหนือ 1/1/24002395วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440301010 แก่งโกสุม 1/1/24902480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.16 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย



3หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด มหาสารคาม

04440607003 แก่นเท่า 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
04440905003 แก่นเท่า 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม
04440407005 แก้วสว่าง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440704008 โกทา(บ้านโกทา) 25/3/25542475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440902004 ขามป้อม 20/5/25482350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440817001 ขามเรียน 1/1/24482432วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440306003 ขิงแคง 2462วัดราษฎร์มหานิกายขิงแคง ม.5 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย
04440704002 ขิงแคง 2472วัดราษฎร์มหานิกายขิงแคง ม.10 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440605003 ขี้เหล็ก 1/1/24052343วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
04440702005 ขี้เหล็ก(บ้านขี้เหล็ก) 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก
04440109006 ขุนพรหมดำริ(อุปราช) 18/12/25442457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440409003 เขมิกาวาส 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
04440907009 เขวาค้อ(สว่างอารมณ์) 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440405001 เขวาโดน 2320วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440407009 เขวาน้อย 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขวาน้อย ม.3 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440605001 เขวาน้อย 2230วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
04440701004 ค้อธิ 1/1/24042387วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440701005 ค้อธิหนองม่วง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440809007 ค่ายนุ่นบุญญาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายค่ายนุ่น ม.3 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย



4หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด มหาสารคาม

04440606013 คำบอน 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำบอน ม.10 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
04440204005 คำมะมาย 15/2/25202473วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ
04440705003 คึมบง(บ้านคึมบง) 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก
04440301007 คุยโพธิ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440610010 คูแคน 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04440908007 คูชาดพัฒนา 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.8 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
04440101008 เครือวัลย์สุทธาวาส 1/8/25332435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440202002 โคกกลาง 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
04440601004 โคกกลาง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04440619005 โคกกลาง 2476วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.4 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ
04441006004 โคกกลาง 2460วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.5 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน
04440604002 โคกก่อง 2465วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.4 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
04440205011 โคกก่องไชยศรี 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.10 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
04440608015 โคกกุง 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกกุง ม.6 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440613005 โคกกู่(โคกกู่สัมพันธ์ค่า) 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
04441007002 โคกเครือ 2446วัดราษฎร์มหานิกายโคกเครือ ม.5 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน
04440907010 โคกช้าง 2476วัดราษฎร์มหานิกายโคกช้าง ม.11 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440909006 โคกเต่า(ธาตุโพธิ์ทอง) 2421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440915004 โคกแปะ 2365วัดราษฎร์มหานิกายโคกแปะ ม.6 ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม
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04441006003 โคกเพิ่ม 26/8/25592458วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพิ่ม ม.6 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน
04441005001 โคกยาว 1/1/25132458วัดราษฎร์มหานิกายโคกยาว ม.5 ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน
04440204002 โคกไร่ 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ
04440601006 โคกล่าม 22/10/25432480วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.8 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04440817002 โคกล่าม 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440112008 โคกล่าม 2481วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.5 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440205002 โคกลิ่น 1/1/25262468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
04440610006 โคกลี่ 19/3/25502395วัดราษฎร์มหานิกายโคกลี่ ม.10 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04441201005 โคกลี่ 2475วัดราษฎร์มหานิกายโคกลี่ ม.5 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
04440817003 โคกเลื่อน 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440111003 โคกศรี(บ้านโคกสี) 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440307013 โคกสว่าง 7/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.13 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04440907003 โคกสะอาด 20/5/25272380วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.16 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440307009 โคกสี 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04440915003 โคกสีนอก(ทุ่งสว่าง) 1/1/25142460วัดราษฎร์มหานิกายโคกสี ม.1 ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม
04440915002 โคกสีใน(โสภณประดิษฐ์) 1/1/24112349วัดราษฎร์มหานิกายโคกสี ม.4 ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม
04440911004 โคกสีไฮ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
04440909003 โคกสูง(เวฬุวัน) 2373วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440605007 โคกเสือเฒ่า 2422วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
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04440307004 โคกหมากมาย 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04440605008 โคกใหญ่ 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
04440907008 โคกใหญ่ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440901006 จอกขวาง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04441204004 จอมทอง 2475วัดราษฎร์มหานิกายจอมทอง ม.8 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง
04440816002 จอมพระลาน 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายจอมพระลาน ม.8 ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440406005 จันทร์ประดิษฐ์ 11/11/25202418วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
04440503003 จันทร์ประสิทธิ์ 2153วัดราษฎร์มหานิกายโพน ม.3 ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน
04440308006 จันทรังษี 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
04440308003 จันทราราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
04440911007 จันทราราม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหญ่ ม.3 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
04440114012 จันทราราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายสวนอ้อย ม.8 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441304003 จันทราวาส 1/1/24562439วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.4 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม
04440112007 จันทราวาส 30/3/25582370วัดราษฎร์มหานิกายนาแพง ม.2 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440103002 จันทราวาส(จันทราวาสอ้อยช้าง) 1/1/23752370วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440310001 จันทอุทัย 30/4/25222319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย
04440114001 จันทาริวาส(บ้านโนนมี้) 2331วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440912002 จำปาศรี 27/8/25262322วัดราษฎร์มหานิกายประแหย่ง ม.2 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
04440505004 จินดารมณ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.3 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
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04440113001 เจริญผล 22/10/25432430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440404003 เจริญผล 24/10/25212396วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04440306001 แจ้งใหญ่ 1/1/24652418วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย
04441106001 ฉนวน 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช
04440907002 ฉิมพลีดู่งิ้ว 1/1/24002372วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440314003 ชนะไพรี 2453วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.6 ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04440407007 ชมพูวนาราม 1/1/251924/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440406004 ชัยจุมพล 1/1/25012410วัดราษฎร์มหานิกายขามเรียง ม.1 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
04440305004 ชัยประสิทธิ์ 1/1/23702360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440507008 ชัยพิมล 2461วัดราษฎร์มหานิกายดอนโพธิ์ ม.5 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน
04440304003 ชัยภาษิต 2409วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440305005 ชัยมงคล 2362วัดราษฎร์มหานิกายแพง ม.13 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440302003 ชัยมงคล 2389วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย
04440405004 ชัยมงคล 1/1/25212440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440604008 ชัยมงคล 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนดู่ใหญ่ ม.9 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
04440402008 ชัยมงคล 14/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.3 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
04441104002 ชัยมงคล(บ้านกู่) 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช
04441103010 ชัยมงคลวนาราม 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.13 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช
04441301007 ชัยมงคลศรีสวัสดิ์ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายศรีสวัสดิ์ ม.2 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม
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04440610008 ชัยโย 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04441301001 ชัยศรี 2455วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม
04440302002 ชัยสุทธิ 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย
04440906002 ชาดน้อย 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440906003 ชาดใหญ่ 6/4/25422454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440705002 เชตวันหนองบึง(บ้านหนองบึง) 5/1/25522486วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก
04440501009 เชียงยืน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเชียงยืน ม.18 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04440316001 เชียงส่ง 2422วัดราษฎร์มหานิกายเชียงส่ง ม.8 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04440301008 โชคชัยวราราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440507007 ไชยสถานธรรม 2465วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัน ม.4 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน
04440610002 ซองแมว 16/2/25442369วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04440601002 ซำแฮด 1/1/24072397วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04440109002 ดงเค็ง 2413วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440602004 ดงเค็ง 1/1/25152460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04441103003 ดงแดน 1/1/25232461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช
04441009002 ดงน้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อย ม.4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน
04440805007 ดงบาก 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440820004 ดงบาก 15/1/255725/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดงบาก ม.1 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440605002 ดงมัน 1/1/25192235วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
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04441105002 ดงเมืองน้อย 1/1/25182457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช
04441007001 ดงยาง 2440วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.1 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน
04440803005 ดงยางน้อย 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงยางน้อย ม.5 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440301011 ดงรัง 27/12/254530/5/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตสังข์ทอง ม.12 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440805005 ดงศิลา(ดงสีลา) 10/2/25352458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440301004 ดอนกลอย 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440704004 ดอนกลอย(บ้านดอนกลอย) 8/8/25322364วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440303002 ดอนกลาง 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย
04441103006 ดอนกลาง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช
04440613002 ดอนกลางวนาราม 2417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
04440604001 ดอนก่อ 1/1/24742416วัดราษฎร์มหานิกายดอนก่อ ม.2 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
04440620001 ดอนงัว(บ้านดอนงัว) 1/1/25332305วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ
04440505007 ดอนเงิน 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนเงิน ม.5 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
04441006005 ดอนดู่ 2472วัดราษฎร์มหานิกายดอนดู่ ม.7 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน
04440108004 ดอนตูม 9/7/25452395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440309006 ดอนตูม 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนตูม ม.5 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย
04440104001 ดอนบม 1/1/23482330วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440610003 ดอนบม 1/3/25592390วัดราษฎร์มหานิกายดอนบมเหนือ ม.16 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04440608007 ดอนพยอม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
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04440402002 ดอนพระนอน(พุทธไสยาสน์) 2245วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
04440108013 ดอนพัฒนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนโด ม.9 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440404006 ดอนยม 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04440103007 ดอนเรือ 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440407006 ดอนศรีสะอาด 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440404009 ดอนสวน 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนสวน ม.12 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04440803001 ดอนหมี(บ้านดอนหมี) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440810001 ดอนหลี่ 1/1/24742460วัดราษฎร์มหานิกายดอนหลี่ ม.9 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440109003 ดอนหัน 2/7/25512416วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440904002 ดอนหัน(ท่าประทุมทอง) 16/4/25472481วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
04440112004 ดอนไฮ 26/8/25592471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440201002 ดาวดึงษ์แกดำ 10/7/25502400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
04441002001 ดาวประดิษฐ์ 25/9/25552320วัดราษฎร์มหานิกายด้ามขวาน ม.5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน
04440307010 ดู่เหนือ 16/10/25492471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04440606007 แดงน้อย 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
04441005003 แดงโพง 13/7/25522470วัดราษฎร์มหานิกายแดงโพ ม.1 ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน
04440908001 ตระคลอง 25/4/25232423วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
04440910007 ตลาด 2412วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440708004 ตลาดม่วง(บ้านตลาดม่วง) 22/1/25502469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
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04441106004 ตาพวน 2470วัดราษฎร์มหานิกายตาพวน ม.6 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช
04440403006 ตาลเรือง 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440304001 ตาลเรือง 1/1/23912320วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.10 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440804003 ตาลอก(บ้านตาลอก) 1/1/25292008วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440203002 ตาหลุง 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440405006 ตำแย 4/3/2442วัดราษฎร์มหานิกายตำแย ม.2 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440710003 ตำแย 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก
04440905002 ตำแย 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม
04440903001 ติกขมณีวรรณ 1/1/24652416วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440904005 ใต้(ใต้ดงใหญ่) 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
04440301003 ใต้โกสุม 1/1/24562410วัดราษฎร์มหานิกายคุ้มใต้ ม.11 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440104003 ใต้ดงน้อย 31/7/25492345วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อย ม.14 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440104004 ใต้แวงน่าง 15/1/25242414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440311006 ไตรมิตรวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ายาว ม.5 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
04440402007 ถิรญาณ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
04440710004 ทรงศิลา(บ้านปลาขาว) 1/1/25132411วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก
04440310002 ทรายคำ 12/2/25452432วัดราษฎร์มหานิกายโนนเนาว์ ม.5 ตำบลเขื่อน อำเภอโกสุมพิสัย
04440801001 ทองนพคุณ 2384วัดราษฎร์มหานิกายปะหลาน ม.2 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440201001 ทองนพคุณ(หมากค่า) 1/11/25342386วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
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04440314001 ทองมงคล 1/1/22842225วัดราษฎร์มหานิกายแห่ใต้ ม.2 ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04440313008 ทองรัตนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวเรียน ม.8 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย
04440915001 ทองหลาง 1/1/25192313วัดราษฎร์มหานิกายทองหลาง ม.1 ตำบลโคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม
04440701002 ทักษิณาราม 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440615008 ทัพช้าง 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาโด ม.7 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ
04440809001 ทัพป่าจิก 1/1/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04441303003 ท่าแก 1/1/25162445วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าดอกไม้ ม.8 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม
04440112002 ท่างาม 30/3/25582404วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440301006 ท่างาม 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440110005 ท่างาม 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่างาม ม.3 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440804006 ท่าชัยศรี 16/10/25492467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440311005 ท่าเดื่อ 2467วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.2 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
04440103005 ท่าตูม 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440107003 ท่าประทาย 1/1/25182417วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440410006 ท่าเรียบ 1/1/24652455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
04440407003 ท่าวารี 1/1/25182445วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440407012 ท่าสว่างอารมณ์ 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งเบา ม.9 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440109001 ท่าสองคอน 1/1/25102308วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440111006 ท่าสำราญธรรม 21/1/255427/10/2551วัดราษฎร์มหานิกายท่าสำราญ ม.7 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
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04440403008 ท่าสีดาบัวขาว 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440101005 ท่าเสมา 22/11/25312421วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440317004 ทิพโสต 31/3/25522473วัดราษฎร์มหานิกายทิพโสต ม.4 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440812001 ทุ่งเมืองเตา 23/4/25292473วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440802008 ทุ่งรวงทอง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายไทยเจริญ ม.12 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440906008 ทุ่งสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440709007 ทุ่งสว่าง 2453วัดราษฎร์มหานิกายอีโต้ ม.1 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก
04440704003 ทุ่งสว่าง(บ้านเห็ดไค) 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440605004 ทุ่งสว่างโนนม่วง 2345วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
04440306005 เทพนิมิต 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงน้อย ม.4 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย
04440506011 เทพนิมิตวิทยาราม 23/6/25536/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตบัวบาน ม.8 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440304007 เทพประดิษฐ์ 1/1/24982452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440305007 เทพรังสรรค์ 2406วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.7 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440113003 เทพวิหก 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440903007 เทพศิริหนองกุง 19/11/25362424วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440710001 ไทรทองป่าตอง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก
04440507004 ธรรมจริยา 2452วัดราษฎร์มหานิกายหนองเดิ่น ม.7 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน
04440405010 ธรรมนิมิต 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440410003 ธรรมมงคล 2285วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
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04440302006 ธรรมรังษี 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย
04441302002 ธรรมรังษี 7/3/25442472วัดราษฎร์มหานิกายกุดปลาดุก ม.1 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
04440507005 ธรรมวิเวก 15/1/25242454วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน
04440707006 ธรรมาภิระตาราม(บ้านหมากหม้อ) 2377วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04440101002 ธัญญาวาส 1/1/24962400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440305001 ธาตุโนนนคร 1/1/23292328วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440203011 นกกะโดก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04441103004 นกเหาะ 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช
04440109008 น้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม 27/8/25262479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440508007 นันทวนาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.5 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440101004 นาควิชัย 1/1/24932416วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441303006 นาคำน้อย 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาคำน้อย ม.1 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม
04440205005 นาคูน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
04440701003 นาเชือก 4/9/25342526วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440408001 นาดี 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04440601001 นาดีวราราม 23/6/25532370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04441001001 นาดูนพัฒนาราม 1/1/24782452วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.4 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน
04441001006 นาดูนศรัทธาธรรม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาดูน ม.1 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน
04440906009 นาฝาย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
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04441005002 นาฝาย 19/11/25362466วัดราษฎร์มหานิกายนาฝาย ม.6 ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน
04441202001 นาโพธิ์ 1/1/24692400วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง
04440201008 นาภู 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
04440307011 นาล้อม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04441102007 นาเลิง 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
04440405002 นาสีนวน 1/1/23822347วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440909007 น้ำเกลี้ยง(อัมพวันจันทราวาส) 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440316002 น้ำจ้อย 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04440204007 น้ำเที่ยง 2474วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเที่ยง ม.7 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ
04440408006 น้ำเที่ยง 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04440501001 นิคมสะอาด 1/1/25242418วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.6 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04440410004 นิมิตมงคล 1/1/24502440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
04440104009 เนรัญชรา 1/2/2503วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440604006 โนนเกษตร 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
04440913002 โนนเขวา 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม
04440902008 โนนงิ้ว 2/9/255319/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.2 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440902005 โนนจาน 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04441105003 โนนจาน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนจาน ม.8 ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช
04440812004 โนนจาน(โพธิ์ศรีนครราม) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
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04440104011 โนนเดื่อ 31/7/254910/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนเดื่อ ม.10 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440608009 โนนแดง 1/1/25082482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440902009 โนนแดงวนาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.7 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440107004 โนนตูม 9/1/25472435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440904003 โนนตูม 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
04440109007 โนนแต้ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440406007 โนนทอง 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
04440602007 โนนทอง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04440608003 โนนทอง 10/7/25502434วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440615001 โนนทองสามัคคีธรรม 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนทอง ม.1 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ
04440901008 โนนท่อน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440303004 โนนทัน 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย
04440615002 โนนทัน 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ
04440912005 โนนทัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
04440908009 โนนทัน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.12 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
04440304005 โนนพยอม 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440910006 โนนโพธิ์ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440304012 โนนภาษี 2463วัดราษฎร์มหานิกายหนองสระพัง ม.15 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440205004 โนนภิบาล 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
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04441003005 โนนมะเกลือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะเกลือ ม.3 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน
04440801005 โนนเมือง 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมือง ม.12 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440812011 โนนยูง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนยูง ม.3 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440613009 โนนรัง 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.9 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
04441104003 โนนรัง 1/1/25082464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช
04440304008 โนนราษี 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440607007 โนนราษี 1/1/25092475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
04440914006 โนนลานสามัคคีธรรม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนลาน ม.6 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม
04440607008 โนนสวรรค์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
04440307008 โนนสะอาด 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04441004004 โนนสะอาด 16/10/25282449วัดราษฎร์มหานิกายโนนเขวา ม.6 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
04440304018 โนนสะอาด 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.3 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04441202009 โนนสะอาด 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง
04440608014 โนนสะอาด 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.13 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440604007 โนนสำราญ 2476วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.7 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
04440205006 โนนสำราญสถิตย์ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.11 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
04440907005 โนนสีลา 23/6/25532418วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440317005 โนนสูง 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.3 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440307007 โนนสูง 23/6/25532455วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
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04440702009 โนนหมากเหลื่อม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนเหลี่ยม ม.7 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก
04441002005 โนนเห็ดได 2470วัดราษฎร์มหานิกายโนนเห็ดไค ม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน
04441104006 โนนแห่ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช
04440616004 บกพร้าว 2445วัดราษฎร์มหานิกายบกพร้าว ม.6 ตำบลยาง อำเภอบรบือ
04440601007 บรบือสราราม 2497วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04440408005 บวรมงคล 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04441203005 บ่อแก 1/1/25282470วัดราษฎร์มหานิกายบ่อแก ม.10 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง
04440114004 บัวค้อ(บ้านบัวค้อ) 1/1/24482444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440113002 บ้านกุดแคน 1/1/24822465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440506010 บ้านกู่ทอง 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายกู่ทอง ม.16 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440309001 บ้านเขวา 4/3/25292312วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย
04440610001 บ้านค้อ 19/11/25362260วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04440105002 บ้านโคกก่อ(โคกก่อ) 1/1/25132455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441006008 บ้านโคกงู 2452วัดราษฎร์มหานิกายโคกงู ม.8 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน
04440908002 บ้านงัวบา 10/1/25282480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
04440605005 บ้านงิ้ว 23/3/25332363วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
04440508009 บ้านจานสามัคคี 24/12/255531/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายจาน ม.1 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440407008 บ้านดอนเงิน 29/10/25522485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440107005 บ้านดินดำ(ดินดำ) 1/1/25272448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
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04440616002 บ้านแดง 16/4/25412415วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยาง อำเภอบรบือ
04440112001 บ้านโด 22/10/25432375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440307001 บ้านทัน 2384วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04440108006 บ้านท่าแร่(ท่าแร่คงคาราม) 8/11/25262458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440309004 บ้านแท่น 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย
04440902001 บ้านโนน 2192วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.4 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440902013 บ้านโนนงิ้ว 24/4/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.2 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440602009 บ้านบ่อใหญ่ 24/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อใหญ่ ม.5 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04440507009 บ้านแบก 11/5/255428/1/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน
04441103002 บ้านเปล่ง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช
04440910001 บ้านเปลือย 13/5/25282442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440619003 บ้านเปลือย 2452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเปลือย ม.5 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ
04440607005 บ้านฝาง 23/1/25422465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
04440906012 บ้านฝาง 20/6/25553/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายฝาง ม.5 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04441003002 บ้านโพนทอง(โพธิ์ทองสิริวนาราม) 1/1/25202464วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.1 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน
04440203013 บ้านยาง 2421วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440616001 บ้านยาง 1/1/23682339วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยาง อำเภอบรบือ
04440316003 บ้านเลิงใต้ 1/1/24932445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04440703004 บ้านวังหิน 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก
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04440608002 บ้านศาลา 4/3/25242419วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440105005 บ้านสมศรี(สมศรี) 31/10/25482458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440203004 บ้านเสือกินวัว 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440706005 บ้านหนองโน 1/1/24692460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
04441106009 บ้านหนองบัวน้อย 14/3/25102493วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวน้อย ม.4 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช
04441003001 บ้านหนองป้านพัฒนาราม 2462วัดราษฎร์มหานิกายหนองป้าน ม.14 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน
04441101003 บ้านหนองแปน(หนองแปน) 4/9/25342466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช
04440704001 บ้านหนองแสง 10/7/25502458วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.16 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440105013 บ้านหนองแสง 2409วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.6 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441202011 บ้านหนองแหน 2464วัดราษฎร์มหานิกายหนองแหน ม.7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง
04440812010 บ้านหนองฮี 1/1/25342471วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮี ม.5 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440818004 บ้านหนองฮู 29/6/25592478วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองฮู ม.11 ตำบลราษฏร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440102006 บ้านหมี่ 1/1/24202415วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441204002 บ้านห้วยแคน 1/1/24712440วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแคน ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง
04440910005 บ้านหวาย 16/12/25542408วัดราษฎร์มหานิกายหวายน้อย ม.11 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440102005 บ้านหัน 26/5/25512412วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440901027 บ้านหัวงัว 2480วัดราษฎร์มหานิกายหัวงัว ม.7 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440804005 บ้านเหล่า 1/1/23482339วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440706010 บ้านเหล่าคา 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าคา ม.9 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
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04440818002 บ้านอีเม็ง 2472วัดราษฎร์มหานิกายอีเม็ง ม.8 ตำบลราษฏร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440102010 บ้านเอียด 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440606005 บ้านฮ่องไผ่ 1/1/25182456วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
04440107008 บึงวังยาว 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังยาว ม.4 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441103001 บุ่งง้าว(บ้านบุ่งง้าว) 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช
04440501012 บุญศิลาลัย 2466วัดราษฎร์มหานิกายโนนหินแห่ ม.12 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04440702004 บุรารัฐโพธาราม(บ้านชุมแสง) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก
04440805003 บูรณะอาณาเขต 8/9/25312459วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440404007 บูรพา 21/12/25352434วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04441303005 บูรพา 8/11/25362455วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักแว่น ม.4 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม
04440905004 บูรพา 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม
04440506003 บูรพา 20/6/25552400วัดราษฎร์มหานิกายขามเปี้ย ม.3 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440706004 บูรพา(บ้านหนองบัว) 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
04440701007 บูรพา(บ้านหัวช้าง) 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440107007 บูรพาเกิ้งใต้ 15/1/25242475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440102008 บูรพาราม 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440101012 บูรพาราม 1/1/25132464วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440202005 บูรพาหนองบัว 23/3/25332453วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
04440607001 บูรพาหนองบัว 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
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04440704006 บูรพาห้วยหลาว 25/2/25572470วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหลาว ม.7 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440804007 บูระพา 2438วัดราษฎร์มหานิกายหารฮี ม.4 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440804016 บูระพา 2468วัดราษฎร์มหานิกายโคกจันทร์หอม ม.12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04441203013 ปทุมรัตนาราม 8/8/255622/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายบัวแก้ว ม.3 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง
04440401002 ปทุมวนาราม 3/2/25212351วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
04440114002 ปทุมวนาราม (หนองบัว) 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440408007 ปทุมวัน 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04440102012 ปรมัยยิกาวาส 1/1/24852480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440703008 ประชานิมิต 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนแฮด ม.3 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก
04440408012 ประชานิมิต 2480วัดราษฎร์มหานิกายดอนขมิ้น ม.12 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04440101014 ประชาบำรุง 1/1/25112479วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441003004 ประชาสามัคคี 22/1/25502467วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าจั่น ม.5 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน
04440907006 ประดู่ 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440906007 ประดู่ทรงธรรม 1/1/24432372วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04441302004 ประทุมทอง 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงใต้ ม.10 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
04440507002 ประทุมวราราม 26/11/25342422วัดราษฎร์มหานิกายทัพม้า ม.2 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน
04440102004 ปรางค์กู่ 1/1/24532405วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440901015 ปลาบู่ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04441203006 ปอแดง 2470วัดราษฎร์มหานิกายปอแดง ม.2 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง
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04440501002 ปัจจิมเชียงยืน 7/3/25442436วัดราษฎร์มหานิกายเชียงยืน ม.3 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04440101007 ปัจฉิมทัศน์ 24/6/25222429วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440508003 ปัพพานิสสัย 2445วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.4 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440608006 ป่ากุงหนา 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440110006 ป่ากุดศรีกลาง 5/1/25524/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าจั่น ม.16 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441007005 ป่าแก้วเจริญธรรม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหลุบควัน ม.10 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน
04440401012 ป่าแก้วธรรมวิเวก 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกพระ ม.2 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
04440203006 ป่าข่าง 19/11/25362467วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440410009 ป่าขามเฒ่าพัฒนา 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายขามเฒ่าพัฒนา ม.2 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
04440909009 ป่าคำผักกูด 29/10/25524/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเสียว ม.6 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440708007 ป่าคูขาด 29/10/25522/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวสระ ม.8 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
04440707010 ป่าโคกคินแดง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าเหนือ ม.14 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04440907013 ป่าโคกช้าง 3/11/25578/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกช้าง ม.11 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440707011 ป่าโคกดินแดง 30/3/255824/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าเหนือ ม.14 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04440114011 ป่าโคกพัฒนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโคก ม.3 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441102003 ป่าจิก 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
04441004005 ป่าจินดาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายยางสะอาด ม.2 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
04440403012 ป่าเจริญธรรม วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสีนวน ม.1 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440315005 ป่าชยวัน 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองสวรรค์ ม.2 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย
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04440611005 ป่าชัยมงคล 25/9/255524/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายกกกอก ม.5 ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ
04440203010 ป่าชาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440410008 ป่าดอนเปลือย 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนเปลือย ม.5 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
04440203015 ป่าแดง 4/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.15 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440109014 ป่าถาวนาราม 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขื่อนช้าง ม.13 ตำบลท่าสองคอน

อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440507010 ป่าทัพม้า 20/6/255525/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทัพม้า ม.6 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน
04440110010 ป่าท่าค้อ 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าค้อ ม.14 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440909014 ป่าธรรมเมธี 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนาข่า ม.1 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440606012 ป่าธรรมอุทยาน 26/8/255919/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ายาว ม.8 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
04440708009 ป่าโน 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายป่าโน ม.5 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
04440902012 ป่าโนนทอง 18/12/255731/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.14 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440104010 ป่าโนนแท่น 16/2/25443/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440703005 ป่าโนนสะอาด 18/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสะอาด ม.5 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก
04440305019 ป่าบะหลวง 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตบะหลวง ม.4 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440107015 ป่าบุญญาภิบาล 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนตูม ม.2 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440106006 ป่าบุปผาราม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.8 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440902014 ป่าประชาคมขามป้อม 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440909010 ป่าประชาเจริญธรรม 24/2/25588/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตประชาพิทักษ์ ม.12 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
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04440601019 ป่าประชาสามัคคีธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าโง้ง ม.5 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04440203014 ป่าประดู่ประชาสามัคคี 25/9/25557/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเสือกินวัว ม.3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440903017 ป่าพัฒนมงคล 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนสวรรค์ ม.15 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440705006 ป่าโพธิ์เงิน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เงิน ม.10 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก
04441202008 ป่าโพธิ์ชัย 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคูชัย ม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง
04440511001 ป่าโพธิ์สามต้น 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนพัฒนา ม.10 ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน
04440309010 ป่าภูดิน 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนหนองคู ม.7 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย
04440616006 ป่ามอดินแดง 4/12/255830/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.8 ตำบลยาง อำเภอบรบือ
04440405013 ป่าเมตตาธรรม 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตตำแย ม.2 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440901012 ป่ายาง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440302007 ป่ายางหัวช้าง 29/2/25556/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวช้าง ม.12 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย
04440403005 ป่ายางห่าง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440104012 ป่าร่วมใจ 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตร่วมใจ 1 ม.13 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440910023 ป่ารัตนพรชัย 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนน้ำมัน ม.13 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04441004002 ป่าเรไลย์ 1/1/24602224วัดราษฎร์มหานิกายหนองพอก ม.7 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
04441204007 ป่าวรกิจโสภณ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง
04440410015 ป่าวังน้ำเย็น 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตขามเฒ่าพัฒนา ม.2 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
04440404008 ป่าวังเลิง 1/1/254329/12/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวขัว ม.9 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04440401007 ป่าศรัทธาธรรมวิทยา 1/1/25172483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
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04440610011 ป่าศรีสว่างพัฒนา 23/6/255320/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตสว่าง ม.12 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04441101004 ป่าศรีสุโพธิ์วนาราม 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช
04440104006 ป่าศิลาขันธุ์วิเวก 29/2/25552475วัดราษฎร์ธรรมยุตหินตั้ง ม.7 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440101015 ป่าศุภมิตรสิทธาราม 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440103009 ป่าสโมสร 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440305009 ป่าสามัคคีธรรม 27/10/25232484วัดราษฎร์มหานิกายแพง ม.11 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440910021 ป่าสามัคคีธรรม 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหวายน้อย ม.11 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440305011 ป่าสารธรรม 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.6 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440106009 ป่าโสมภาส 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวหนอง ม.8 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440401008 ป่าหนองโก 5/1/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโก ม.12 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
04440709003 ป่าหนองคู 27/5/255814/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.6 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก
04440505009 ป่าหนองชาด 26/8/255930/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวหนอง ม.2 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
04440503011 ป่าหนองซอน 2/3/255325/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองซอน ม.2 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
04440305018 ป่าหนองหมู 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเมือง ม.12 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440602008 ป่าหนองหว้า 26/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหว้า ม.9 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04440911006 ป่าหนองไฮ 2/10/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
04440316005 ป่าอุดมธรรม 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนขอนทอย ม.1 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04440903010 ป่าอุดมประชาธรรม 8/8/25566/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตเสือโก้ก ม.11 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440901019 ป่าอุดมมงคล 6/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแสน ม.9 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม



27หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด มหาสารคาม

04441002003 ผลิวัน 2402วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน
04440607006 ผักหวาน 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
04440906011 ผำเหล่าหุ่ง 30/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัว ม.8 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440902006 ไผ่ล้อม 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440613008 ฝายป่าบัว 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
04440618005 พงโพด 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ
04440801003 พยัคฆภูมิวราราม 30/4/25225/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440505001 พรมพิชัย 10/1/25282365วัดราษฎร์มหานิกายผำ ม.1 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
04440912007 พรมมาพัฒนาราม 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายปรชาอาสา ม.7 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
04440304011 พรมเสรี 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.16 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440313007 พรสุริวนาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย
04440405005 พรหมประสิทธิ์ 1/1/24962441วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04441009005 พระธาตุนาดูน 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาหาด ม.3 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน
04441106010 พังคีศรีวนาราม 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายพังคี ม.9 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช
04440404005 พิไชยาราม 1/1/25242426วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04440107009 พิทักษ์สามัคคี 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโขงกุดหวาย ม.7 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440406003 พุทธไชยาราม 8/11/25362403วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
04440503001 พุทธประดิษฐ์ 1/1/21232023วัดราษฎร์มหานิกายโพน ม.11 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
04440402001 พุทธมงคล 1/1/25062245วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
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04440107014 พุทธวนาราม 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำเย็น ม.14 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441004003 โพธารมย์ 12/1/25492395วัดราษฎร์มหานิกายโกทา ม.2 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
04440406006 โพธาราม 22/9/25462441วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
04440911002 โพธาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
04441002004 โพธาราม 2466วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวคู ม.4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน
04441004001 โพธาราม 1/1/24512143วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.5 ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน
04440901011 โพธิ์ 16/4/25412332วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440303003 โพธิ์กลาง 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย
04440506005 โพธิ์ชัย 25/8/25412435วัดราษฎร์มหานิกายโจด ม.9 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440820001 โพธิ์ชัย 2447วัดราษฎร์มหานิกายภารแอ่น ม.3 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440706006 โพธิ์ชัย(บ้านปอพาน) 12/6/25402467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
04440801004 โพธิ์ชัยนิมิตร 21/12/25352446วัดราษฎร์มหานิกายเมืองเจีย ม.8 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440905001 โพธิ์ชัยศรี 1/1/24942424วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอวาปีปทุม
04440108007 โพธิไชยาราม(โพธิ์ชัยยารามหัวฝาย) 2460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440805002 โพธิ์ทอง 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440610009 โพธิ์ทอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.14 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04440703001 โพธิ์ทอง(บ้านโคกก่อง) 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก
04440816003 โพธิ์ทองชัยนิมิต 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายตะโงน ม.1 ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440405009 โพธิ์มี 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
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04440101006 โพธิ์ศรี 2425วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440408002 โพธิ์ศรี 1/1/24652431วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04441009003 โพธิ์ศรี 1/1/24152298วัดราษฎร์มหานิกายปอพาน ม.6 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน
04440607002 โพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีห้วยทราย) 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
04441303002 โพธิ์ศรีกระบาก 1/1/24392435วัดราษฎร์มหานิกายกระบาก ม.5 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม
04440201007 โพธิ์ศรีแกดำ 29/9/25582456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
04440106002 โพธิ์ศรีจินาราม 31/3/25492439วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441302001 โพธิ์ศรีเจริญ 27/10/25382441วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาไร่เดียว ม.6 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
04440102007 โพธิ์ศรีเชียงเหียน 1/1/24572435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440904001 โพธิ์ศรีดงใหญ่ 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม
04440705001 โพธิ์ศรีธาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก
04440312002 โพธิ์ศรีธาราม 5/1/25522420วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.1 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย
04440309002 โพธิ์ศรีนวล 10/8/25192320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย
04440602001 โพธิ์ศรีบ่อใหญ่ 1/1/24842426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04440508006 โพธิ์ศรีบ้านเข็ง 2475วัดราษฎร์มหานิกายเข็ง ม.7 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440508001 โพธิ์ศรีบ้านจาน 22/8/25572430วัดราษฎร์มหานิกายจานใต้ ม.11 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440102001 โพธิ์ศรีบ้านติ้ว 25/9/25332336วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441304001 โพธิ์ศรีบ้านผือ 15/5/25392410วัดราษฎร์มหานิกายผือ ม.7 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม
04440110001 โพธิ์ศรีบ้านลาด 1/1/24352423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
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04440407002 โพธิ์ศรีสว่าง 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440608008 โพธิ์ศรีสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440501005 โพธิ์ศรีสว่าง 4/9/25342465วัดราษฎร์มหานิกายหนองศิริราษฎร์ ม.10 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04440702010 โพธิ์ศรีสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.3 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก
04440703003 โพธิ์ศรีสว่าง(บ้านหนองแดง) 18/4/25552468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก
04440203001 โพธิ์ศรีสะอาดพัฒนาราม 4/3/25292163วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440111001 โพธิ์ศรีหนองคู(บ้านหนองคู) 1/1/24502369วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440111002 โพธิ์ศรีหนองปลิง(บ้านหนองปลิง) 27/2/25472425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440102009 โพธิ์สระแก้ว 6/4/25422457วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440809002 โพธิสว่าง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440506006 โพธิ์หนองบุญชู 16/10/25492442วัดราษฎร์มหานิกายหนองบุญชู ม.5 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440305003 โพธิ์เหนือ 1/1/23342331วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440702001 โพนทราย(บ้านโพนทราย) 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก
04440402005 โพนพิพัฒน์ 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
04440204003 โพนละออม 1/1/25132465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ
04440204006 โพนสว่าง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ
04440613007 ไพรวัลย์(มณีวรรณ) 2477วัดราษฎร์มหานิกายไพรวัลย์ ม.10 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
04440507003 ไพรสุวรรณ 2440วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าบัวบาน ม.4 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน
04440105001 ภูดิน 15/5/25392449วัดราษฎร์มหานิกายภูดิน ม.5 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
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04440302001 มงคลชัยศรี 9/1/25442369วัดราษฎร์มหานิกายยางใหญ่ ม.5 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย
04440311004 มงคลเทพประสิทธิ์ 2465วัดราษฎร์มหานิกายโนนสังข์ ม.4 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
04440620003 มงคลสามัคคี 2482วัดราษฎร์มหานิกายแสบง ม.8 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ
04440605006 ม่วง(บ้านม่วง) 8/11/25362395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
04440312001 ม่วงใหญ่ 1/1/24842362วัดราษฎร์มหานิกายม่วงใหญ่ ม.6 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย
04440101003 มหาชัย 1/1/24732408พระอารามหลวงมหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440404001 มหาผล 1/1/24032323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04440910022 มหาเวตคาม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหวาย ม.4 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440608005 มะขามหวาน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440805004 มะชม 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440910008 มะแซว(โพธิ์ชัย) 2443วัดราษฎร์มหานิกายมะแซว ม.9 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440615003 มังคลาราม 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ
04440907012 มุจลินทร์ 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายป่าจิก ม.13 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440503010 มุจลินทราวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.8 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
04440804002 เม็กดำ(กลางเม็กดำ) 1/1/23662355วัดราษฎร์มหานิกายดอนไผ่งาม ม.1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440108001 เม่นใหญ่ 1/1/23412308วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440819003 เมืองเสือ(เมืองเสือสุขุมาราม) 10/2/25352484วัดราษฎร์มหานิกายเมืองเสือ ม.6 ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440906005 ยางไก่เฒ่า 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440309003 ยางสินไชย 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย
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04441101005 ยางสีสุราช 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายยางสีสุราช ม.1 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช
04441008001 ยางอิไล 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน
04440114003 ยุวราช(บ้านโคก) 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440906001 รังษี 25/2/25572420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440802003 รัตนมานิตย์ 1/1/24802458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440818001 รัตนวัน 1/1/24902465วัดราษฎร์มหานิกายสระแคน ม.6 ตำบลราษฏร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440908006 รัตนโสภา 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
04440704007 รัมณียาราม(บ้านเขวาไร่) 1/1/25182464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440202003 ราชพฤกษ์สิงขร 27/8/25442437วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
04440815002 ราษฎร์เจริญ 1/1/24912432วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440503005 ราษฎร์นิคม 2201วัดราษฎร์มหานิกายหนองไห ม.10 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
04440816001 ราษฎร์บำรุง 21/2/25232483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเวียงชัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440802001 ราษฎร์บูรณะ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440801006 ราษฎร์ประชาสามัคคี 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายดงเค็ง ม.11 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440102002 ราษฎร์ประดิษฐ์ 2378วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440802005 ราษฎร์ประดิษฐ์ 21/11/25322475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440503007 ราษฎร์พิสัย 15/1/25242401วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.7 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
04440503002 ราษฎร์สังคม 11/11/25202113วัดราษฎร์มหานิกายหนองซอน ม.5 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
04440401006 ราษฎร์สามัคคี 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย



33หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด มหาสารคาม

04440707005 ราษฎร์สามัคคี(บ้านหนองแฮ) 1/1/24732473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04440903016 เรไรวนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายเรไร ม.14 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440909002 ลัฎฐิวัล 3/7/25282402วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440316004 เลิงบัว 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04441203004 เลิงแฝก 1/1/24742470วัดราษฎร์มหานิกายเลิงแฝก ม.1 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง
04440205012 วงศ์พัฒนา 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายวงศ์พัฒนา ม.12 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
04440618001 วรินทราวาส(หนองโดน) 26/11/25342296วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ
04440304009 วังกุง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440307012 วังขอนจิก 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04440317001 วังแคน 2416วัดราษฎร์มหานิกายวังแคน ม.7 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440317002 วังจาน 13/7/25522439วัดราษฎร์มหานิกายวังจาน ม.6 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย
04441205002 วังโจดโสภาราม 2459วัดราษฎร์มหานิกายวังโจด ม.3 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง
04440508010 วังน้ำขาว 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.4 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440615004 วังปลาโด 1/1/24992464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ
04440107006 วังยาว(วังยาววารี) 26/8/25592457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440604004 วังหิน 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
04440103004 วารินทราวาส(ท่าตูมวารินทร์) 1/1/24402375วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440505002 วิไลธรรมาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.8 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
04440505003 วิเศษสมบูรณ์ 15/5/25392364วัดราษฎร์มหานิกายแฝก ม.12 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
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04440903008 วีรธรรมาราม 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายเสื้อโก้ก ม.10 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440312003 วุฒิวราราม 9/1/25472425วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.3 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย
04440618004 เวฬุวนาราม 23/3/25332415วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ
04440403004 เวฬุวัน 1/1/24502430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04441002006 เวฬุวัน 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายอีเลิ้ง ม.7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน
04440911003 เวฬุวาศรี 21/12/25352450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
04440907004 แวงชัยวนาราม 5/1/25522415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440409004 ศรีเจริญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
04440302004 ศรีชุมพร 1/1/24962401วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย
04440901005 ศรีชุมพล 16/12/25542427วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440405007 ศรีไชยาราม 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440812005 ศรีนครเตา 20/6/255524/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายเมืองเตา ม.11 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440304006 ศรีบุญเรือง 17/1/25512444วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04441302014 ศรีบุญเรือง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนสวรรค์ ม.7 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
04440403002 ศรีมงคล 27/5/25262422วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440805012 ศรีมงคล 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวล ม.1 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440402003 ศรีมหาโพธิ์ 9/9/25592327วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
04440903009 ศรีมุนีวรรณ 2440วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อย ม.6 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440912006 ศรีวิชัย 26/8/25592479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
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04441302006 ศรีวิลัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายคำเกิ่ง ม.9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
04440912009 ศรีวิลัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
04440107001 ศรีเวฬุวัน 25/3/25542269วัดราษฎร์มหานิกายวังไผ่ ม.7 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440404004 ศรีเวียงชัย 1/1/24752422วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04440407001 ศรีสง่า 1/1/22672249วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04440401003 ศรีสมบูรณ์ 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
04440507001 ศรีสมพร 3/11/25572348วัดราษฎร์มหานิกายแบกสามัคคี ม.8 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน
04440101013 ศรีสวัสดิ์ 1/1/25042475วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441304007 ศรีสว่าง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกอินทนิล ม.2 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม
04440305008 ศรีสว่างม่วงน้อย 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440410005 ศรีสวาสดิ์ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
04440301009 ศรีสุข 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440406002 ศรีสุข 1/1/24292387วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
04440408003 ศรีสุข 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04440512001 ศรีสุทธาราม 1/1/25162463วัดราษฎร์มหานิกายหนองล่าม ม.6 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน
04440407004 ศรีสุธรรมาราม 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย
04441107003 ศรีสุราษฎร์ 22/8/255717/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองขุ่น ม.6 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
04440302005 ศรีโสภณ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลยางน้อย อำเภอโกสุมพิสัย
04440410001 ศรีโสภณ 2317วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
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04440304004 ศรีอรัญญาวาส 4/6/25432435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04441204005 ศรีอรุณ 9/7/25452481วัดราษฎร์มหานิกายศรีอรุณ ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง
04441302003 ศรีอินทราวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาฝาย ม.5 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
04440315002 ศาลา 1/1/25292454วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย
04440903003 ศาลา 7/5/25572470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04441102005 ศาลา(บ้านศาลา) 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
04440615007 ศาลาทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายศาลาทอง ม.3 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ
04440105003 ศิริชัย 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440202004 ศิริบุรีวังแสง 1/1/24802450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
04440908004 ศิริมงคล 9/9/25592430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
04440906010 ศิลา 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440812002 สง่าสามัคคี 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440111005 สถานสงเคราะห์คนชรา 18/12/254426/9/2534วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสี ม.5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440901013 สมณคุตประดิษฐ์ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440506002 สระเกตุหนองมันปลา(สว่างหนอง 3/2/25402328วัดราษฎร์มหานิกายหนองมันปลา ม.7 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04441002002 สระเกษ 13/1/25372336วัดราษฎร์มหานิกายลิ้นฟ้า ม.2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอนาดูน
04440312004 สระแก้ว 18/12/25442450วัดราษฎร์มหานิกายดอนน้อย ม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย
04440406001 สระแก้ว 2373วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
04440615006 สระแก้ว 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซง ม.2 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ
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04440401004 สระแก้วบุบผาราม 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
04441303004 สระแก้วหนองคู 2445วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.6 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม
04440907001 สระแคน 2373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440810006 สระแคนใต้ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440909001 สระจันทร์ 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440304002 สระทอง 2335วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขื่อน ม.2 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440405003 สระทองบ้านทัน 1/1/24202415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทัน ม.5 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440805001 สระธาตุ 2/7/25512398วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440912003 สระบัว 2386วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
04441008003 สระบัว 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน
04440303006 สระบัวทอง 29/6/25592482วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.9 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย
04440818003 สระบาก(บ้านสระบาก) 2484วัดราษฎร์มหานิกายสระบาก ม.10 ตำบลราษฏร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04441006002 สระศิลา 2441วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.10 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน
04441106003 สร้างแช่ง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช
04440307005 สวนกล้วย 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04440804004 สวนตาลบ้านแก่นท้าว(แก่นท้าว) 1/1/23402330วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440618006 สวนเวฬุวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาใกล้ ม.4 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ
04441102004 สวอง(บ้านสวอง) 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
04440908005 สว่าง 7/11/25542460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
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04440104007 สว่าง(สว่างโนนเพ็ก) 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441301002 สว่างจอมศรี 2460วัดราษฎร์มหานิกายจอมศรี ม.5 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม
04440203007 สว่างแจ้งกอก 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440314002 สว่างชัยศรี 1/1/24552345วัดราษฎร์มหานิกายดอนอิเอ็น ม.10 ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04440401001 สว่างดุสิต 1/1/24632348วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
04441102001 สว่างนาภู(บ้านนาภู) 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
04440313003 สว่างนิคม 25/8/25412460วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมือง ม.5 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย
04440409002 สว่างโนนจาน 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
04440611001 สว่างโนนทัน 16/5/25402396วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ
04440205007 สว่างโนนศรี 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรี ม.2 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
04440506001 สว่างโพธิ์ชัย 1/1/25002401วัดราษฎร์มหานิกายเมืองเพ็ง ม.2 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04441202010 สว่างรังษีโนนสมบูรณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง
04440914005 สว่างวนาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.4 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม
04440804008 สว่างวราราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวกาเหรียญ ม.1 ตำบลหนองบัว

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440404002 สว่างวารี 16/4/25472389วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย
04440506004 สว่างวิจารณ์ 1/1/25132475วัดราษฎร์มหานิกายขามเปี้ย ม.4 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440704010 สว่างวิเวกจิต 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440508002 สว่างศรีบุญเรือง 2471วัดราษฎร์มหานิกายโคกข่า ม.2 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
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04440308001 สว่างศรีวิลัย 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
04440508005 สว่างศรีวิลัย 2460วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีสวัสดิ์ ม.9 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440501004 สว่างสร้างแก้ว 2456วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแก้ว ม.8 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04440618002 สว่างสามัคคี(หอกลอง) 2399วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ
04440303012 สว่างสามัคคีธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย
04440506007 สว่างหนองชาด 2441วัดราษฎร์มหานิกายหนองชาด ม.6 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440410007 สว่างอรุณ 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
04440103006 สว่างอารมณ์ 1/1/24202400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440312005 สว่างอารมณ์ 12/6/25402453วัดราษฎร์มหานิกายดอนจำปา ม.7 ตำบลโพนงาม อำเภอโกสุมพิสัย
04440403007 สว่างอารมณ์ 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440505006 สว่างอารมณ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.4 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
04441302005 สว่างอารมณ์ 2472วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.8 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม
04440803002 สว่างอารมณ์ 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04441105001 สว่างอารมณ์ 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงเมือง อำเภอยางสีสุราช
04440909008 สว่างอารมณ์ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440505013 สว่างอารมย์ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ตาย ม.9 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
04440812003 สว่างอารุณ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440706007 สหพัฒนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนแร่ ม.4 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
04440606004 สองห้อง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
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04440810002 สองห้อง(บ้านสองห้อง) 6/2/25562470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440901018 สองห้องใต้ 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสองห้องใต้ ม.22 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440901007 สองห้องเหนือ 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.21 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440101011 ส่องเหนือ 25/9/25332455วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441102009 สะเดาหวาน 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสะเดาหวาน ม.13 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
04440505005 สะอาดเจริญศิลป์ 2405วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.7 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
04440308002 สะอาดนครชัย 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
04440301002 สังข์ทองวนาราม 1/1/25032392วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440903006 สังวรณ์ 5/1/25522465วัดราษฎร์มหานิกายไก่ฟ้า ม.17 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440203009 สังวารคำ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440906015 สันติวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวทอง ม.19 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440109009 สันติวัน 31/10/254830/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายท่าสองคอน ม.12 ตำบลท่าสองคอน

อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440101009 สามัคคี 2440วัดราษฎร์มหานิกายถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440914004 สามัคคีธรรม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม
04440701012 สามัคคีธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลม ม.17 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440619002 สารญาณมุณี 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ
04441205004 สำโรง 2476วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.10 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง
04440804001 สำโรง(บ้านสำโรง) 2338วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
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04440702003 สำโรงรัตนาราม(บ้านสำโรง) 27/12/25262459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก
04440313002 สำโรงวราราม 2456วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.1 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย
04440503009 สิทธาราม 1/1/24692465วัดราษฎร์มหานิกายสีดา ม.4 ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน
04440102003 สีชมพู(สีชมพูหนองตื่น) 2397วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440606003 สีมาวดี(บ้านเป้า) 1/1/24482443วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
04440304019 สีแสงสิงห์มีพร 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองสิม ม.11 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440810012 สี่เหลี่ยม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายสี่เหลี่ยม ม.1 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440701008 สุกาวาส(บ้านหินตั้ง) 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440308004 สุคันธาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
04440615005 สุคันธาราม 2472วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.1 ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ
04440503004 สุทธรังสิทธิ์ 1/1/25292465วัดราษฎร์มหานิกายมะโม ม.9 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
04440303005 สุทธาวาส 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย
04440103008 สุทธาวาส(สุทธาวาสหนองข่า) 1/1/25132469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440202007 สุเนตชัชวาลย์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายกกเหลี่ยม ม.9 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
04440313004 สุวรรณคงคา 2463วัดราษฎร์มหานิกายปลามัด ม.3 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย
04440901002 สุวรรณพัตร์ 16/4/25412370วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440402004 สุวรรณมงคล 1/1/24942363วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
04440313005 สุวรรณมัจฉา 2463วัดราษฎร์มหานิกายปลาเดิด ม.2 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย
04440507006 สุวรรณรังษี 2/9/25532461วัดราษฎร์มหานิกายนาทอง ม.3 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน
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04440308007 สุวรรณาราม 1/1/25132475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย
04440108005 สุวรรณาวาส 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440303001 สุวรรณาวาส 1/1/24742366วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย
04440401005 สุวรรณาวาส 1/1/24592442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
04440410002 เสนานิคม 2358วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย
04440403003 เสนาวารี 2424วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440403009 เสริมสุขคงคา 22/8/25572472วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440903018 เสือโก้ก 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกายรักษ์พัฒนา ม.20 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440305012 แสงทองสุทธาวาส 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.8 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440110003 แสงสว่างบุ่งคล้า(บุ่งคล้า) 24/6/25222467วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440601005 แสงสว่างอารมณ์ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04440313001 แสงสุวรรณ 22/1/25502445วัดราษฎร์มหานิกายยางท่าแจ้ง ม.7 ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย
04440313006 แสงอรุณ 2483วัดราษฎร์มหานิกายตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย
04440402006 แสงอุทัย 1/1/24542450วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย
04441203002 โสกกาว 2441วัดราษฎร์มหานิกายโสกกาว ม.6 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง
04441203001 โสกคลอง 13/1/25372435วัดราษฎร์มหานิกายโสกคลอง ม.9 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง
04440205001 โสกแดง 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
04440613004 โสกภารา 12/9/25292435วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
04440802004 โสมนัส 27/8/25262470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
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04440901001 โสมนัสประดิษฐ์ 1/1/24402432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04441009001 หงษาราม 1/1/24102348วัดราษฎร์มหานิกายนาหาด ม.3 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน
04440315004 หญ้าขาว 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย
04440819002 หนองกก(บ้านหนองกก) 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองกก ม.1 ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440708008 หนองกลางโคก 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองกลางโคก ม.7 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
04441001002 หนองกลางโคก 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองกลางโคก ม.3 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน
04440204001 หนองกุง 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ
04440315001 หนองกุง 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย
04441202002 หนองกุง 2462วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง
04440604009 หนองกุง 1/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงสว่าง ม.8 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
04440709001 หนองกุง(บ้านหนองกุง) 9/1/25472485วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก
04440109004 หนองกุงเต่า 1/1/24442430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440306002 หนองกุงน้อย 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย
04440610004 หนองแก 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04440815001 หนองแก 1/1/24672400วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.5 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440906004 หนองแก 12/6/25402450วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.11 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440805008 หนองแก(บ้านหนองแก) 8/11/25362531วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลนาสีนวล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440619001 หนองโก 1/1/24672400วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.1 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ
04440616003 หนองขาม 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยาง อำเภอบรบือ
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04440620002 หนองขาม 1/1/24732442วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.5 ตำบลดอนงัว อำเภอบรบือ
04440901004 หนองขาม 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440802007 หนองขาม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.9 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440909004 หนองขี 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04440203005 หนองขุ่น 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04441201006 หนองคลอง 2476วัดราษฎร์มหานิกายหนองคลอง ม.6 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
04440619006 หนองคลอง 2437วัดราษฎร์มหานิกายหนองคลอง ม.7 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ
04440910002 หนองคลอง 14/12/25382464วัดราษฎร์มหานิกายหนองคลอง ม.5 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440114006 หนองค้อ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440405008 หนองคู 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440613003 หนองคูขาด 1/1/25232430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
04440901003 หนองคูไชย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440114005 หนองคูณ(บ้านหนองคูณ) 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440601018 หนองคูณวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคูณ ม.10 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04440810011 หนองคูธรรมคุณ 18/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.8 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440704016 หนองคูน้อย 2465วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูน้อย ม.8 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440911009 หนองคูพัฒนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคูม่วง ม.8 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
04440911005 หนองคูม่วง 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
04440613001 หนองคูใหญ่ 1/1/24412417วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
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04440309005 หนองแคน 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย
04440408004 หนองแคน 1/1/24652431วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย
04441205001 หนองแคน 2435วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.4 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง
04440803007 หนองแคน 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.12 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440819001 หนองแคน(บ้านหนองแคน) 2469วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.4 ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440710002 หนองงู 2462วัดราษฎร์มหานิกายหนองงู ม.3 ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก
04440910009 หนองโง้ง 22/8/25572448วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04440803006 หนองจาน 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.3 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440610007 หนองจิก 3/7/25352435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04441009004 หนองจิก 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.7 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน
04441104005 หนองจิก 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช
04440201004 หนองเจริญ 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
04440105006 หนองโจด 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440907011 หนองโจด 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองโจด ม.4 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04441006006 หนองซำข่าสามัคคี 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองซำ ม.2 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน
04440203003 หนองดุก 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440901014 หนองเดิ่น 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440709002 หนองแดง(บ้านหนองแดง) 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก
04440103001 หนองโดน 1/1/24002308วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม
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04441103005 หนองโดน(บ้านโดน) 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแวงดง อำเภอยางสีสุราช
04441202003 หนองโดน(สว่างอารมณ์หนองโดน) 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง
04440913003 หนองตาไก้ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม
04440820003 หนองตาเต็น 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเต็น ม.8 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440611002 หนองตุ 8/11/25362419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ
04440611004 หนองตุหนองแวง 25/3/25412533วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.3 ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ
04440619004 หนองตูบ 29/6/25592458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองโก อำเภอบรบือ
04440910003 หนองแต้ 26/8/25592406วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04441003003 หนองแต้น้อย 2465วัดราษฎร์มหานิกายหนองแต้น้อย ม.2 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน
04440902007 หนองใต้ 12/2/25452530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440602005 หนองทุ่ม 1/1/25092465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04440913001 หนองทุ่ม 3/2/25402366วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม
04441008004 หนองทุ่ม 15/5/25392482วัดราษฎร์มหานิกายหนองทุ่ม ม.5 ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน
04440608011 หนองทุ่มวราราม 12/6/25462485วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440902003 หนองบก 21/6/25562359วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440311002 หนองบอน 1/1/24592453วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.7 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
04441203003 หนองบอน 10/8/25192456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง
04440204004 หนองบัว 29/6/25592468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ
04441201001 หนองบัว 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
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04440817006 หนองบัว 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาใน ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440906006 หนองบัว(คันธบุบผาราม) 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม
04440810004 หนองบัวแก้ว 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04441102002 หนองบัวชุม(บ้านหนองบัวชุม) 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
04440203012 หนองบัวดง 2411วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวดง ม.4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440704009 หนองบัวแดง(บ้านหนองบัวแดง) 20/6/25552438วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04441107002 หนองบัวใต้ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
04440810003 หนองบัวน้อย 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04441005004 หนองบัวน้อย 2477วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวน้อย ม.2 ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน
04441106002 หนองบัวแปะ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช
04441107004 หนองบัวพัฒนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองรูแข้ใต้ ม.5 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
04441107001 หนองบัวสันตุ 9/1/25472331วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
04440708006 หนองปอ(บ้านหนองปอ) 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
04441201008 หนองป้าน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
04441007003 หนองผง 15/5/25392465วัดราษฎร์มหานิกายหนองผง ม.8 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน
04440903005 หนองผือ 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440802002 หนองผือ(บ้านหนองผือ) 1/1/25302475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลก้ามปู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440201006 หนองไผ่ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
04440205003 หนองไผ่ 25/2/25572473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ
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04440815004 หนองไผ่ 12/6/25408/8/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่ ม.2 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440910004 หนองไผ่ 3/11/25572433วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม
04441107005 หนองพุก วัดราษฎร์มหานิกายหนองพุก ม.9 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
04440104013 หนองโพด 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพด ม.10 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440501008 หนองมะเม้า 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเม้า ม.7 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04440506009 หนองมันปลา 6/11/255010/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองมันปลา ม.10 ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน
04440405011 หนองเม็ก 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเม็ก ม.7 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
04440707004 หนองเม็ก(บ้านหนองเม็ก) 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04440301005 หนองยาง 1/1/24402421วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440803008 หนองยาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.7 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440815003 หนองยาง(บ้านหนองยาง) 2465วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.10 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440708003 หนองเรือ(บ้านหนองเรือ) 26/11/25342465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
04440401009 หนองไร่สามัคคี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไร่ ม.7 ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย
04440707003 หนองเลา(บ้านหนองเลา) 1/1/24482435วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04440305002 หนองแวง 22/6/25372331วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440501007 หนองแวง 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.9 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04441204003 หนองแวง 1/1/25182470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง
04440608004 หนองแวง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440611003 หนองแวง 1/1/24692430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวมาศ อำเภอบรบือ
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04441107006 หนองแวง 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงใต้ ม.8 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
04440902002 หนองแวง(บ้านหนองแวง) 1/1/25242357วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม
04440307003 หนองแวงใต้ 25/12/25252420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04440912004 หนองสระ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
04440508008 หนองสระพัง 8/11/25362480วัดราษฎร์มหานิกายหนองสระพัง ม.8 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440618003 หนองสิมใหญ่ 1/1/24082407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ
04440909005 หนองเสียว(ดาวเรือง) 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
04441205003 หนองแสง 1/1/24992470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง
04440914001 หนองแสนใต้ 10/1/25282405วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม
04440914002 หนองแสนเหนือ 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม
04440602006 หนองหญ้าปล้อง 2468วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.4 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04441104004 หนองหญ้าปล้อง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช
04440307002 หนองหญ้าม้า 4/4/25322410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04441101001 หนองหน่อง 29/9/25412457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช
04440106003 หนองหล่ม(ศรีบุญเรือง) 10/1/25282449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440602003 หนองหว้า 18/6/25362450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหว้า ม.9 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04440616005 หนองหว้า 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยาง อำเภอบรบือ
04440817004 หนองหว้า(หนองหว้าเฒ่า) 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440801002 หนองห้าง(บ้านหนองห้าง) 4/9/25342467วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้าง ม.3 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
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04440105004 หนองหิน 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440203008 หนองหูลิง 22/8/25572476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ
04440307006 หนองเหล็ก 16/8/25372446วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย
04441202007 หนองแหน 1/1/25172463วัดราษฎร์มหานิกายหนองแหน ม.13 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง
04440108002 หนองใหญ่ 10/7/25502312วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440105007 หนองอีดำ 2/2/253829/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีดำ ม.3 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440911001 หนองไฮ(ปากน้ำ) 21/2/25392480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม
04440112003 หมากหญ้า 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441303001 หมุ่นชัยศรี 2410วัดราษฎร์มหานิกายส้มกบ ม.2 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม
04441007004 หลุบควัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายหลุบควัน ม.10 ตำบลดงยาง อำเภอนาดูน
04441304002 หลุบแซง 2410วัดราษฎร์มหานิกายหลุมแซง ม.3 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม
04440701009 ห้วยทราย 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.6 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440708005 ห้วยทราย(บ้านโคกล่าม) 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
04440708001 ห้วยทราย(บ้านหัวเข่าแตก) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
04440701006 ห้วยหิน(บ้านห้วยหิน) 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก
04440201005 หัวขัว 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
04440306004 หัวขัว 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย
04440607009 หัวขัว 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
04441201007 หัวขัว 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
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04440901017 หัวงัว 3/11/25572526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04441201002 หัวช้าง 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง
04440804009 หัวช้าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04441104001 หัวช้าง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช
04441006001 หัวดง 14/10/25252360วัดราษฎร์มหานิกายหัวดง ม.1 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน
04440803003 หัวดงนาค่าย 1/1/25252479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440908008 หัวทำนบ 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวทำนบ ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
04440610005 หัวนา 2394วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ
04441205005 หัวนา 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.17 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง
04440111004 หัวนาคำ 1/1/25182429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440204008 หัวนาคำ 2480วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.9 ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ
04440613006 หัวนาทัย 29/9/25412472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ
04440907016 หัวนาไทย 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาไทย ม.14 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม
04440903004 หัวฝาย 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม
04440708002 หัวสระ(บ้านหัวสระ) 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก
04440106005 หัวหนอง 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440311003 หัวหนอง 2460วัดราษฎร์มหานิกายหัวหหนอง ม.3 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
04440505008 หัวหนอง 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.2 ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน
04440604003 หัวหนอง 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
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04440704005 หัวหนองคู 8/8/25562458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440109005 หินลาด 1/1/25262438วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440317003 หินแห่ 2463วัดราษฎร์มหานิกายหินแห่ ม.8 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย
04440104002 เหนือดงน้อย 27/10/25382345วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440104005 เหนือแวงน่าง 2/1/24522428วัดราษฎร์มหานิกายแวงน่าง ม.8 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440702002 เหล่ากว้าง(บ้านเหล่ากว้าง) 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก
04440606006 เหล่ากา 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
04440706001 เหล่าค้อ(บ้านเหล่าค้อ) 1/1/24302420วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
04441107008 เหล่างิ้วบุญญาวาส 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายเหล่างิ้ว ม.10 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
04441107007 เหล่างิ้ววนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเหล่างิ้ว ม.10 ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช
04440601003 เหล่าโง้ง 1/1/25182454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ
04440201003 เหล่าจั่น 2406วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าจั่น ม.11 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ
04440608010 เหล่าตามา 1/1/25192484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440315003 เหล่าโพธิ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย
04440606001 เหล่ายาว 1/1/25192372วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ
04441005005 เหล่าส้มลม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าส้มลม ม.7 ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน
04440106004 เหล่าหนาด 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440501006 เหล่าหนาดโนนงิ้ว 16/10/25492475วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.2 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน
04441102006 เหล่าหมากคำ 17/1/25412474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช
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04440607004 เหล่าใหญ่ 23/8/25452456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
04440707007 เหล่าอีหมัน(ธาตุเหล่าอีหมัน) 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04440311001 แห่เหนือ 13/7/25592416วัดราษฎร์มหานิกายแห่เหนือ ม.8 ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย
04440102011 ใหม่ขุนเขวา 1/1/24822472วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441205006 ใหม่ชัยทวี 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายจันทร์หอม ม.8 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง
04441003006 ใหม่ชัยประสิทธิ์ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายขี้เถ้า ม.8 ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน
04440704015 ใหมชัยมงคล 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายบุตรตะโคตร ม.11 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก
04440809004 ใหม่พัฒนา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.6 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440305010 ใหม่หนองเหนือ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหนือ ม.4 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440702006 อภิธรรมวนาราม 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายขี้ตุ่น ม.10 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก
04440101010 อภิสิทธิ์ 1/1/24672445วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440912001 อรัญญา 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
04440608001 อรัญญาวาส 1/1/24542410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ
04440304010 อรัญญิการาม 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนราษี ม.4 ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย
04440820002 อรัญญิกาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440202006 อรัญญิกาวาส 25/9/255514/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเขวา ม.4 ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ
04440305006 อัมพวนาราม 2370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย
04440604005 อัมพวนาราม(โนนม่วง) 18/6/25362470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนม่วง ม.6 ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ
04440314004 อัมพวัน 2465วัดราษฎร์มหานิกายห้วยม่วง ม.13 ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
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04440409001 อัมพวัน 1/1/24222412วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย
04440602002 อัมพวัน 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ
04441301003 อัมพวัน 2476วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.7 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม
04440809003 อัมพวัน 1/1/24822460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440908003 อัมพวัน 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลงัวบา อำเภอวาปีปทุม
04440403013 อัมพวัน 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.14 ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย
04440110002 อัมพวัน(อัมพวันบ้านม่วง) 22/1/25502447วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440913004 อัมพวันสุทธาวาส 2440วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.4 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม
04440314005 อินทรวิชัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนคัดเค้า ม.7 ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย
04440901010 อินทราราม 1/1/24652453วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม
04440508004 อิสาณเสือเฒ่า 1/1/25162450วัดราษฎร์มหานิกายเสือเฒ่า ม.6 ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน
04440503008 อุดมวิทยา 2203วัดราษฎร์มหานิกายหนองซอน ม.2 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
04440706003 อุดร(บ้านหนองสระ) 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก
04441101002 อุตตาราม(บ้านแวงยาง) 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช
04440104015 อุทกวราราม 2456วัดราษฎร์มหานิกายหนองเส็ง ม.9 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม
04441301004 อุทกวารินทร์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายน้ำจั้น ม.6 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม
04440101001 อุทัยทิศ 2336วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
04440805006 อุทัยทิศ 8/11/25262483วัดราษฎร์มหานิกายเขวาทุ่ง ม.4 ตำบลภารแอ่น อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
04440503006 อุทัยโพธิ์ทอง 2350วัดราษฎร์มหานิกายขี ม.6 ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน
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04440707002 อุปโป(บ้านอุปโป) 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก
04440606008 ฮ่องน้อย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ

รวมทั้งสิ้น วัด1,022
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04490403005 กกกอก 2481วัดราษฎร์มหานิกายกกกอก ม.2 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490403002 กกตูม 2/11/25302473วัดราษฎร์มหานิกายกกตูม ม.1 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490706001 กลางสนาม 4/3/25292483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสูง ม.8 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง
04490106002 กาญจนประดิษฐ์ 24/1/25062384วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.5 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490704003 การุณทราวาส 1/2/24952469วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเป้า ม.3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
04490113004 กุดแข้ 9/1/254710/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดแข้ ม.5 ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101007 กุดโง้งน้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายกุดโง้งน้อย ม.4 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101014 กุดโง้งน้อย 2531วัดราษฎร์มหานิกายคำตุนาง ม.5 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101003 เกษมสุข 12/6/25402346วัดราษฎร์มหานิกายกุดโง้งใหญ่ ม.5 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490306006 เกษมสุข 24/2/25582438วัดราษฎร์มหานิกายโคกพัฒนา ม.5 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล
04490403004 แก้งนาง 2480วัดราษฎร์มหานิกายแก้งนาง ม.7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490205006 ขอนแก่น 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายขอนแก่น ม.2 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
04490512002 ขัวสะพานภู 2470วัดราษฎร์มหานิกายบาก ม.1  ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
04490403006 ขัวสูง 2482วัดราษฎร์มหานิกายขัวสูง ม.5 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490204003 ไขแสง 1/1/25132453วัดราษฎร์มหานิกายกกแดง ม.1 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490504005 คัมภีร์โรอนุสรณ์ 4/3/25292482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490203003 คามวาสี 1/1/25242477วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
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04490305002 คามวาสี 2445วัดราษฎร์มหานิกายนายาง ม.5 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล
04490202003 คามวาสี 4/3/25292480วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดโง้ง ม.2 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
04490110006 คำเขือง 2474วัดราษฎร์มหานิกายคำเขือง ม.3 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101022 คำตุนาง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายคำตุนาง ม.1 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490206005 คำบง 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำบง ม.4 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490110007 คำเม็ก 18/3/25302475วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเม็ก ม.6 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101011 คำสายทอง 29/4/25111/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนคำสายทอง ม.13 ตำบลมุกดาหาร

อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490201007 คำแสนสุข 14/8/25512531วัดราษฎร์มหานิกายคำแสนสุข ม.13 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490110005 คำอาฮวน 2471วัดราษฎร์มหานิกายคำอาฮวน ม.1 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490514005 โคกป่าหวาย 2532วัดราษฎร์มหานิกายโคกป่าหวาย ม.7 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
04490106007 จอมมณีไพบูลย์ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายจอมมณีใต้ ม.7 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490401003 จอมศรี 2450วัดราษฎร์มหานิกายเบียด ม.2 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง
04490111007 จันทรประดิษฐาราม 1/1/25282483วัดราษฎร์ธรรมยุตป่งโพน ม.3 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490705009 จันทราราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.2 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490507003 จันโทวาส 2458วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
04490504006 จิตตสามัคคี 4/3/25292482วัดราษฎร์ธรรมยุต.ศรีมงคล ม.8 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490503001 จุฬาวิเวก 22/10/25432301วัดราษฎร์มหานิกายซ่ง ม.2 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
04490101005 แจ้ง 1/1/24352316วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนนาโปใหญ่ ม.7 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง
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มุกดาหาร
04490506001 แจ้ง 1/1/24552320วัดราษฎร์มหานิกายแข้ ม.5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
04490702002 ฉิมพลีวัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายงิ้ว ม.4 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง
04490106001 เฉลิมชัย 12/6/25402265วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490506002 ชัยภูมิ 1/1/24892363วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
04490506004 ชัยเสก (ชัยเสกมงคล) 4/3/25322475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
04490111004 ไชยวาส 2/7/25512479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490405004 ดอนชาด 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายดอนชาด ม.4 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง
04490205004 ดอนสวรรค์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
04490701005 ดอยสิงห์ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง
04490114001 ด่านฆ้องมุกดาวาส 18/3/25302480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490207007 ดานพระอินทร์ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายร่มเกล้า ม.1 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490701003 ไตรภูมิ 1/1/24672438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง
04490701001 ถ้ำจำปากันตสีลาวาส 4/3/25292462วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง
04490207006 ถ้ำปู่จารย์ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทร ม.7 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490504013 ถ้ำผาแดงพุทธคุณ 29/6/255930/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตชุมชนหนองฮี ม.10 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490107010 ถ้ำผามอง 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาโสก ม.14 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490403012 ถ้ำผาหยาด 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายสานแว้ ม.4 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490103008 ทรงธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.8 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
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04490603001 ทรายทอง 1/1/23912360วัดราษฎร์มหานิกายบางทรายน้อย ม.1 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่
04490205001 ทรายไหลแล้ง 2482วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.2 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
04490301002 ท่าดอนตาล 20/9/25422358วัดราษฎร์มหานิกายดอนตาล ม.2 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490304005 ท่าห้วยคำ 2482วัดราษฎร์มหานิกายท่าห้วยคำ ม.7 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล
04490108009 ทุ่งเว้า 1/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่าไค้ ม.6 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490301003 ทุ่งสว่างวัฒนาราม 1/1/25282482วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนตาล ม.3 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490301007 เทพชุมนุม 22/6/25372484วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.5 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490103002 เทพนิมิตร 13/7/25362385วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490106009 เทพนิมิตร 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองแล้ง ม.10 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490112003 ธรรมบาล 1/1/25232442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490304007 ธรรมรังษี 2481วัดราษฎร์มหานิกายป่าพยอม ม.3 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล
04490703003 ธรรมรังษี 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง
04490702003 นรวราราม 1/1/24712455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง
04490113005 นันทวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายนันทวัน ม.6 ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490205008 นาขามวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.8 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
04490101008 นาคำน้อย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490111002 นาจาน 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490301008 นาตาลศีลาวาส 18/3/25302481วัดราษฎร์ธรรมยุตนาตาล ม.8 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490104008 นาติ้ว 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
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04490303005 นาทามวนาวาส 18/3/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตนาทาม ม.8 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล
04490303007 นามนวราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายนามน ม.4 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล
04490108008 นาสีนวน 24/2/255817/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวน ม.2 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490204010 นาหลวงอุดมธรรม 4/3/25292483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490306010 นาหว้าสามัคคีธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.9 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล
04490205002 นาอุดมวนาราม 1/1/25162483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
04490605001 นิคมเกษตร 24/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายนิคมทหารผ่านศึก3 ม.3 ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่
04490101015 นิรมิตร(ตาดแคน) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490602001 นิเวศวิหาร 1/1/25182470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
04490204011 โนนเจริญ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.13 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490108007 โนนศรี 1/3/25592531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490111012 โนนสวรรค์เจริญสุข 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.11 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490202006 โนนสว่าง 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.3 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
04490303003 โนนสวาท 18/6/25362527วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาท ม.6 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล
04490111009 โนนสะอาด 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490402005 โนนสะอาดสามัคคี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง
04490705004 บรรพตคีรี 1/1/25282475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490102004 บรรพตมโนรมย์ 25/9/253311/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490504014 บรรพตศรีสุวรรณาราม 2472วัดราษฎร์มหานิกายนาปุ่ง ม.7 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
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04490601004 บวรพินิจชัย 24/2/25582480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
04490104006 บางทรายใหญ่ 24/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490401004 บ้านใหม่ 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.7 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง
04490108006 บุ่งอุทัย 2531วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งอุทัย ม.10 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490402004 บุบผาราม 25/3/254112/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายน้ำบ่อ ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง
04490107006 บุปผาลี 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490301006 บูรพานอก 2475วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกอก ม.4 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490602004 เบญจพรรณวนาราม 2534วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
04490207002 ปทายวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490103001 ประดิษฐาราม 1/10/25272365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคก ม.2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490505004 ประดิษฐาราม 2469วัดราษฎร์มหานิกายหนองบง ม.5 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
04490705002 ประสิทธิ์ทรงธรรม 4/3/25292482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490403003 ปากช่อง 2478วัดราษฎร์มหานิกายปากช่อง ม.9 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490504012 ป่าแก้งวังนอง 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตคำชะอี ม.14 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490204008 ป่าแก้ว 10/7/25272480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490206006 ป่าข่า 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายป่าข่า ม.6 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490109016 ป่าคำตาสิม 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตสามขา ม.2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490109008 ป่าคำน้ำบุ้น 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายสามขา ม.9 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490201004 ป่าคำสร้อย 1/1/25282481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
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04490207005 ป่าถ้ำกะพุงธาราคีรีเขต 26/8/255820/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ไทร ม.7 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490104012 ป่าถ้ำตาดา 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหอย ม.6 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490403007 ป่าถ้ำผาภูธรรม 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตคำผักกูด ม.6 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490103009 ป่าถ้ำศิลาธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกหินตั้ง ม.11 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490109014 ป่าถ้ำสูง 13/7/25591/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายคำป่าหลาย ม.16 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490106008 ป่านาคำ 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำ ม.5 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490107011 ป่านาน้อย 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตนาโด่น้อย ม.12 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490504016 ป่านาปุ่ง 29/9/255831/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนาปุ่ง ม.7 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490301005 ป่านิคมฤทธานุสรณ์ 18/3/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนตาล ม.7 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490105010 ป่าบ้านคำฮี 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคำฮี ม.7 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101009 ป่าบำเพ็ญธรรม 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสุวรรณ ม.2 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490110015 ป่าบุญญาเขตเชียงคำ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเม็ก ม.6 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490602003 ป่าป่งขาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
04490202008 ป่าพุทธธรรมสีลคุณ 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสองเหมือง ม.4 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
04490108011 ป่าภูเกิ้ง 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายส้มป่อย ม.2 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490512007 ป่าภูเขากวาง 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยลำโมง ม.3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
04490406003 ป่าภูถ้ำนก 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตพังแดง ม.1 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง
04490207004 ป่าภูผาขาม 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตคำนางโอก ม.5 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490403009 ป่าภูผาผึ้ง 26/5/25517/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตนาโคกกุง ม.3 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
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04490207008 ป่าภูยางเดี่ยว 26/8/255912/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคมร่มเกล้า ม.2 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490203009 ป่าภูฮัง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเตาถ่าน ม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490108010 ป่ามโนธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งอุทัย ม.10 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490601005 ป่าวิเวก 1/1/25082482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
04490504003 ป่าวิเวกวัฒนาราม 1/1/25282478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490101019 ป่าศรัทธาธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาลมโชย ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490109015 ป่าศรัทธาธรรม วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนคำ ม.13 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490102003 ป่าศิลาวิเวก 1/1/24922472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490110012 ป่าสามัคคี 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101021 ป่าสุนันทาวัน 3/11/255724/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตดานคำ ม.6 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490504009 ป่าสุภัททาราม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายคำชะอี ม.1 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490512005 ป่าแสนวิไล 4/3/25292479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
04490305004 ป่าหนองบอน 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.3 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล
04490105009 ป่าหนองบุดดา 27/8/254510/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตม่วงหัก ม.8 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490302008 ป่าหนองหล่ม 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหล่ม ม.3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล
04490504015 ป่าห้วยทราย 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยทราย ม.3 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490504008 ป่าห้วยสิริขันธ์ 4/3/25292483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490104007 ป่าหวาย 1/3/255910/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายป่าหวาย ม.8 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490201002 ปุญญานุสรณ์ 1/1/25282475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
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04490705001 ผาน้ำหยาดทิพยาราม 4/3/25292481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490705005 ผาพยอม 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490109002 ไผ่ล้อม 1/1/25112465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490406005 พระพุทธบาทดงหลวง 2425วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนสว่าง ม.6 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง
04490601001 พระศรีมหาโพธิ์ 1/1/24622450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
04490702004 พิจิตรสังฆาราม 13/1/25382483วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.1 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง
04490704006 พุทธคีรี 15/1/255730/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายภู ม.2 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
04490514003 พุทธนคราภิบาล 16/4/25412461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
04490701004 พุทธรูปโพธิ์ศรี 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง
04490206003 พุทโธธัมมธโร 1/1/25232483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490301010 โพธิ์คำ 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสีทอง ม.9 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490402003 โพธิ์ชัย 1/1/24592439วัดราษฎร์มหานิกายหนองหนาว ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง
04490401002 โพธิ์ชัย 25/8/25412446วัดราษฎร์มหานิกายโพนแดง ม.1 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง
04490104001 โพธิ์ไทร 1/1/23552315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490107002 โพธิ์ไทร 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490504007 โพธิ์ไทร 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490108001 โพธิ์ศรี 17/1/25512335วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490514002 โพธิ์ศรี 1/1/24322333วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
04490401001 โพธิ์ศรี 1/1/24742408วัดราษฎร์มหานิกายดงหลวง ม.3 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง
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04490402001 โพธิ์ศรี 12/6/25462375วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าดง ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง
04490107001 โพธิ์ศรีแก้ว 1/1/25092407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490504001 โพธิ์ศรีแก้ว 30/12/25292415วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490404001 โพธิ์ศรีแก้ว 27/12/25452438วัดราษฎร์มหานิกายก้านเหลืองดง ม.1 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง
04490101004 โพธิ์ศรีแก้ว 1/1/24452425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490108003 โพธิ์ศรีแดง 12/6/25402470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490703002 โพธิ์ศรีพันธ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายนาตะแบง ม.6 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง
04490514001 โพธิ์ศรีวิทยาลัย 1/1/24272319วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
04490110003 โพธิ์ศิลา 20/5/25272445วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490705008 โพธิ์สว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490105005 โพนทอง 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490603002 โพนทอง 13/3/25282465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่
04490304004 โพนสว่าง 2468วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.6 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล
04490505005 โพนสว่าง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
04490702001 โพนสว่าง 14/12/25382475วัดราษฎร์มหานิกายคำพอก ม.5 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง
04490404003 โพนไฮพัฒนาราม 8/8/255628/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพนไฮ ม.3 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง
04490406004 ภูกำพร้า 13/1/25382476วัดราษฎร์มหานิกายมะนาว ม.2 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง
04490201009 ภูเก้า 3/11/255719/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตคำนางโอก ม.5 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490506003 ภูเขาวง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี
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04490202005 ภูคำผักกูด 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายด่านยาว ม.8 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
04490107008 ภูถ้ำช้าง 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าป่าเป้ด ม.4 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490512006 ภูผากูด 16/10/25499/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตบาก ม.1 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
04490403008 ภูผาผึ้ง 31/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490306005 ภูผาหอมถาวราราม 1/1/25302481วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสะเม็ง ม.8 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล
04490201006 ภูแผงม้า 2528วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490110010 ภูมุกดาวาส 1/1/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490305003 ภูล้อม 2476วัดราษฎร์มหานิกายภูล้อม ม.6 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล
04490307006 ภูวงสายนิมิตรไมตรี 9/1/25472479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก้ง ม.5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล
04490207003 ภูหล่มขุม 4/6/25432483วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490102006 ภูหินเรือ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายภูหินเรือ ม.1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490102005 มงคลจินดาราม 3/12/254712/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490203002 มงคลนิมิต 1/1/25132431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490105008 มงคลโสภา 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490112001 มณีรัตนาราม 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490604001 มโนภิรมย์ 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่
04490601003 มโนศิลา 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
04490113002 มหาวนาราม 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490406002 มะนาว 2480วัดราษฎร์มหานิกายมะนาว ม.2 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง
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04490705003 มัชฌันติการาม 1/1/25282482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490301001 มัชฌิมาวาส 1/1/24002100วัดราษฎร์มหานิกายดอนตาล ม.2 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490110002 มาลัยวัลย์ 1/1/24572390วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490103006 มาลา 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490109006 มุจจลินทร์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490302004 มุจลินทร์ 1/1/24702460วัดราษฎร์มหานิกายหนองหล่น ม.3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล
04490105001 มุณีศรีเจริญ 2427วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490203005 โมลีมงคลวนาวาส 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490511003 ยอดแก้ว 30/12/25292469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
04490101002 ยอดแก้วศรีวิชัย 1/1/25132315วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490405003 ย้อมพัฒนา 2480วัดราษฎร์มหานิกายย้อมพัฒนา ม.7 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง
04490102007 รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายเขามโนรมย์ ม.9 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490112002 ราษฎร์บำรุง 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490105006 ราษฎร์สามัคคี 1/1/24582456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490109004 ราษฎร์สามัคคี 1/1/25142472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490704002 ราษฎร์สามัคคี 1/1/25272480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
04490109003 ราษฎร์อำนวย 9/1/25472471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490703005 ราษฎร์อุทิศ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเป้า ม.3 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
04490307002 รุกขวนาราม 1/1/25192455วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล
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04490701006 ละดาวัลย์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง
04490604002 ลัฎฐิกวัน 1/1/24682466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่
04490507004 วรวิหาร 29/9/25412466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
04490701007 วารีวรวิหาร 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง
04490704004 วิศิษฐ์ชยาราม 12/6/25402471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
04490113003 เวฬุวนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101020 เวฬุวนาราม 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดโง้ง ม.5 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490106005 เวฬุวัน 20/5/25272475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490507005 เวฬุวัน 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
04490205003 เวฬุวัน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
04490110014 เวฬุวัน 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโค้งสำราญ ม.10 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490301004 เวินไชยมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายตาลรุ่ง ม.12 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490108002 ศรีไคร 1/1/24792437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490108005 ศรีไครทุ่ง 25/8/25412476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490512003 ศรีจอมแก้ว 18/5/25252475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
04490504002 ศรีจอมพล 29/5/25502440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490508003 ศรีจอมมณี 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
04490304003 ศรีจันทร์ 13/1/25372482วัดราษฎร์มหานิกายนายอ ม.5 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล
04490105004 ศรีจันทราวาส 31/7/25492437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
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04490405002 ศรีจำปา 16/8/25372470วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.6 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง
04490604003 ศรีเจริญ 1/1/25142473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่
04490110001 ศรีชมชื่น 1/1/24592380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490111008 ศรีชมชื่น 10/2/25352483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490507006 ศรีชมภู 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
04490505003 ศรีฐาน 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
04490304002 ศรีฐานธรรมิการาม 1/1/25152483วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าหมี ม.1 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล
04490304001 ศรีดาจันทร์ 13/7/25592470วัดราษฎร์มหานิกายนาซิง ม.4 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล
04490111011 ศรีทองธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490104011 ศรีทองบุ่น 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสูง ม.3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490202002 ศรีทองปาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
04490511004 ศรีนวนบุปผาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
04490704005 ศรีนันทาราม 14/6/25332450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
04490204001 ศรีนาราม 1/1/25132434วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490109001 ศรีบัวบาน 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490102001 ศรีบุญเรือง 1/1/25132302วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490512001 ศรีบุญเรือง 18/5/25252462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
04490404002 ศรีบุญเรือง 15/1/25572483วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.2 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง
04490405001 ศรีบุญเรือง 1/1/25162430วัดราษฎร์มหานิกายชะโนด ม.1 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง
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04490303001 ศรีบุญสงฆ์ 18/6/25362478วัดราษฎร์มหานิกายนาป่ง ม.5 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล
04490101013 ศรีประทุม 3/9/25358/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนศรีประทุม ม.13 ตำบลมุกดาหาร

อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490505001 ศรีโพธิ์ไทร 2300วัดราษฎร์มหานิกายหนองเอี่ยน ม.2 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
04490503002 ศรีโพธิ์ไทร 22/9/25462463วัดราษฎร์มหานิกายโนนสังข์ศรี ม.3 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
04490508004 ศรีโพนทอง(วัดศรีโพธิ์ทอง) 17/4/25382473วัดราษฎร์มหานิกายตูมหวาน ม.3 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
04490402002 ศรีมงคล 13/1/25372437วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง
04490106003 ศรีมงคล 11/2/25522442วัดราษฎร์มหานิกายโนนตูม ม.3 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101001 ศรีมงคลใต้ 1/1/23312285พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101006 ศรีมงคลเหนือ 1/1/24612453วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490105003 ศรีมณฑา 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490303004 ศรีมณี 10/1/25282482วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.3 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล
04490101012 ศรีมุกดาหาร 30/12/25296/8/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490507002 ศรีรัตนาราม 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
04490201005 ศรีลาวิเวก 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490204002 ศรีวิชัย 13/3/25282450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490503004 ศรีวิธัญญา 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
04490505002 ศรีษะตะพาน 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
04490108004 ศรีสว่าง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
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04490306007 ศรีสว่างธรรมาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.7 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล
04490508002 ศรีสว่างอารมณ์ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
04490107004 ศรีสวาสดิ์ 13/7/25362437วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490104002 ศรีสะอาด 1/1/24402415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490511002 ศรีสะอาด 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
04490406001 ศรีสะอาด 2463วัดราษฎร์มหานิกายนาหลัก ม.4 ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง
04490111003 ศรีสะอาด 1/1/25322479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490111001 ศรีสะอาด 4/4/25322447วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.1 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490601002 ศรีสะอาด 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
04490503006 ศรีสะอาดสงคราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
04490504004 ศรีสำราญ 29/10/25522480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
04490511001 ศรีสุมังค์ 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี
04490102002 ศรีสุมังค์วนาราม 1/1/24132329วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490302005 ศรีสุริยาราม 27/5/25312475วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล
04490101018 ศรีสุวรรณมงคล 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสุวรรณ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490703004 ศรีสุวรรณาราม 1/1/24602449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง
04490512004 ศรีอ้อมแก้ว 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี
04490505006 ศรีอุบล (ศรีอุบลวนาราม) 31/7/25492483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี
04490306002 ศาลาดวิหาร 27/5/25312464วัดราษฎร์มหานิกายนาสะโน ม.3 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล
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04490204007 ศิลาลัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490307004 ศิลาวิเวก 1/1/25092482วัดราษฎร์มหานิกายแก้ง ม.1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล
04490101016 ศูนย์ไหม 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายศูนย์ไหม ม.3 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490105011 สง่าอุดมพร 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายนาถ่อนน้อย ม.10 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490302002 สมดีนอก 2483วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทร ม.1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล
04490302001 สมดีใน 1/1/24552424วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทร ม.2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล
04490109009 สมสนุก 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนาเสือหลาย ม.3 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490603003 สมสะอาด 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่
04490203008 สมานสังฆวิเวก 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนก่อ ม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490106004 สระบัว 9/5/25342443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490307005 สระบัว 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล
04490204006 สระพังทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490104003 สระพังทอง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490302003 สวนตาล 11/4/25482400วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล
04490403010 สวนป่าริมธาร 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าไม้พัฒนา ม.10 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490107003 สว่าง 2427วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490204005 สว่าง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490104005 สว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490109005 สว่าง 2474วัดราษฎร์มหานิกายนาแพง ม.11 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่



18หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด มุกดาหาร

04490109007 สว่างชมพู 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490103007 สว่างนิเวศน์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.12 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490112004 สว่างบุรมณ์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490601006 สว่างป่งเชือก 25/6/2534วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.10 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
04490206001 สว่างวงศ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490306004 สว่างวราราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระยัง ม.6 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล
04490503005 สว่างเวฬุวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
04490105002 สว่างอารมณ์ 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490303002 สว่างอารมณ์ 1/1/25142447วัดราษฎร์มหานิกายป่าไร่ ม.2 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล
04490203001 สว่างอารมณ์ 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490107007 สังวรณ์ 11/2/25522480วัดราษฎร์มหานิกายนาบอน ม.5 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490403013 สานแว้เจริญธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายสานแว้ ม.4 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490508005 สามัคคี(สามัคคีธรรม) 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
04490503003 สามัคคีธรรม 2468วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี
04490702005 สามัคคีธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง
04490111005 สิงห์คีรีวัน 18/3/25302480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490204009 สุทธารมณ์ 4/3/25292483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490206004 สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ 4/3/25292483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490202004 สุนทราราม 7/12/25492481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
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04490201001 สุภากรณ์นิคมธรรมาราม 1/1/25172460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490201003 สุรัตนาราม 4/3/25292480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490207001 สุริโยวาท 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย
04490205005 สุวรรณธาราม 4/3/25292483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย
04490204004 สุวรรณประดิษฐ์ 1/1/25132455วัดราษฎร์มหานิกายคำแฮดใหญ่ ม.4 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490307001 สุวรรณาราม 7/12/25492451วัดราษฎร์มหานิกายนาคำน้อย ม.4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล
04490704001 สุวรรณาราม 1/1/25292475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง
04490105007 เสียวสวาสดิ์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490202001 แสงสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
04490111010 โสภาราม 16/6/25492483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490103005 โสมนัสวิหาร 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490705006 โสมมนัสสถาน 1/1/25252474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490203004 หนองกระโซ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490111006 หนองแคน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490206007 หนองลำดวน 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองลำดวน ม.9 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490202007 ห้วยกอก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกอก ม.7 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย
04490303006 ห้วยทราย 2472วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.7 ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล
04490403001 หินกอง 2456วัดราษฎร์มหานิกายนาหินกอง ม.8 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง
04490110011 หินขัน 18/3/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
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04490110004 เหมืองป่า 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490304006 เหล่าแขมทองวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าแขมทอง ม.8 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล
04490203007 เหล่าต้นยม 2/2/253818/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าต้นยม ม.9 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490203006 เหล่าหลวง 13/1/25372524วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย
04490307003 อนุกชาติ 25/3/25542473วัดราษฎร์มหานิกายคำดู่ ม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล
04490206002 อรัญญวาสี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย
04490703001 อรัญญวาสี 4/3/25292482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง
04490113001 อรัญญะวาสี 4/4/25322457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490306003 อรัญญาวาส 1/1/24232481วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.4 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล
04490107005 อรัญญิกาวาส 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490110009 อรัญญิกาวาส 1/1/25282482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490112005 อรัญญิกาวาส 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490101010 อรุณรังษี 18/3/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.17 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490301009 อรุณรังษี 2464วัดราษฎร์มหานิกายนาม่วง ม.6 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล
04490103004 อรุณรัศมี 2404วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490705007 อรุณสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง
04490110008 อัมพวัน 1/1/25282475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490514004 อัมพวัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
04490306001 อัมพวัน 31/7/25492447วัดราษฎร์มหานิกายนาสะเม็ง ม.1 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล
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04490104009 อัมพวัน 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคำผักหนอก ม.7 ตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร

04490106006 อัมพวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490602002 อัมพวัน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่
04490701002 อัมพวันทอง 4/3/25292481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง
04490508001 อัมมิกาวาส 23/2/25422456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี
04490104004 อาภิรมย์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
04490305001 อินทรนิมิตร 13/7/25362460วัดราษฎร์มหานิกายบาก ม.1 ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล
04490507001 อินทสวาสดิ์ 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี
04490103003 อุดมธรรมคุณ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร

รวมทั้งสิ้น วัด384
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02260307001 กระดาน 1/1/22922287วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
02260407004 กลางคลอง 30 24/6/25412534วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
02260107004 กลางดอน 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
02260206002 กลางโสภา 1/1/23072297วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260304004 กุฎีเตี้ย 1/1/24242310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา
02260105004 กุฏิการาม 1/1/24512450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก
02260112003 กุดตะเคียน 1/1/24652372วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260112005 เกาะกระชาย 5/11/24732423วัดราษฎร์มหานิกายเกาะกระชาย ม.3 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260205001 เกาะกา 23/3/25332424วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
02260110003 เกาะทอง 1/1/25052371วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260310001 เกาะพิกุลศรีโสภณ 1/1/25212481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
02260202003 เกาะโพธิ์ 16/10/252829/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี
02260201003 เกาะหวาย 1/1/25012376วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
02260206003 ขุมข้าว 1/1/24962337วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260405005 เข็มทอง 10/3/25252475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
02260310006 เขาคอก 2477วัดราษฎร์มหานิกายเขาคอก ม.5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
02260113006 เขาชะโงก 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
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02260110007 เขาแดง 1/1/24822403วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260112008 เขาทุเรียน 6/11/25392393วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260113003 เขาน้อย 1/2/25332433วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
02260110018 เขาน้อยหินกอง 7/5/255728/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนบก ม.12 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260110004 เขานางบวช 1/1/25052379วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260112001 เขาพระ 16/10/25292323วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260309004 เขาเพิ่มศรีสว่าง 15/5/253919/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาเพิ่ม ม.1 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
02260110014 เขาราชสีห์ 18/1/25312529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260309002 เขาส่องกล้อง 20/9/25422527วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
02260308004 เขาสามหลั่น 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาสามหลั่น ม.5 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
02260309003 เขาหัวนา 25/3/254125/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายเขาหัวนา ม.9 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
02260205002 แขมโค้ง 17/7/24862462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
02260411001 คลอง 14 14/12/253818/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์
02260406004 คลอง ๑ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลอง ๑ ม.2 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
02260403003 คลอง 24 (สามัคคีธรรม) 4/7/252916/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง 24 ม.9 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์
02260303007 คลอง 31 24/2/255811/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลอง 31 ม.12 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
02260201001 คลองตะเคียน 1/1/25012360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
02260408004 คลองเทพโลก 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
02260108002 คลองโพธิ์ 1/1/24722423วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
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02260405006 คลองสาม 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองสาม ม.5 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
02260204005 คลองใหม่ 28/6/25482530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
02260109004 คีรีวัน 1/1/24562435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260109008 โคกกรวด 9/9/25592465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260113010 โคกลำดวน 5/9/25212521วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
02260207001 โคกสว่าง 7/11/25222472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี
02260303005 โคกสว่าง 30/12/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
02260205005 โคกสำโรง 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
02260403008 จรูญเวสม์ธรรมาราม 16/12/255410/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองซอยที่ ๒๓ ฝั่งใต้ ม.3 ตำบลศีรษะกระบือ

อำเภอองครักษ์
02260405004 จันทร์เรือง 1/1/25172480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
02260202001 จินดาราม 1/10/25272368วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี
02260102001 เจดีย์ทอง 1/1/25102373วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
02260303009 เจริญสุข 13/7/255923/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลอง 33 ม.10 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
02260301002 ช้าง 1/1/23232273วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
02260110015 ชำนาญรังสรรค์ 1/1/25142399วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260409002 เชี่ยวโอสถ 16/1/25182466วัดราษฎร์มหานิกายอุโมงค์ ม.9 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
02260103005 ดง 1/1/25122396วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
02260201006 ดงแขวน 8/7/25262479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
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02260108007 ดงละคร 12/6/25462531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
02260104001 ดอนเจริญธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเจริญ ม.1 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก
02260307005 ดอนเปร็ง 12/1/254911/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนเปร็ง ม.12 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
02260106001 ดอนยอ 1/1/24792458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก
02260206008 ตะเคียนทอง 1/1/25012440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260110012 ตำหนัก 1/1/251830/4/2496วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260110006 ตุมภรณ์รังษี 15/9/25302402วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260405001 เตยน้อย 23/6/25202476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
02260110016 ถ้ำสาริกา 18/6/25362453วัดราษฎร์ธรรมยุตสาริกา ม.3 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260406002 ทวีพูลรังสรรค์ 1/1/25105/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
02260301005 ทองจรรยา 1/1/25052452วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
02260301001 ทองย้อย 1/1/21752125วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
02260305001 ทองหลาง 1/1/24692200วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
02260103003 ท่าข่อย 16/10/25292370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
02260302002 ทางกระบือ 1/1/25152448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
02260111001 ท่าชัยศรีสุทธาวาส 4/3/24712412วัดราษฎร์มหานิกายท่าชัย ม.9 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
02260102005 ท่าช้าง 16/10/25282310วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
02260109001 ท่าซุง 1/1/23712323วัดราษฎร์มหานิกายท่าซุง ม.8 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260111003 ท่าด่าน 3/2/25462479วัดราษฎร์มหานิกายท่าด่าน ม.2 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
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02260201002 ท่าแดง 1/1/25162369วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
02260105001 ท่าทราย 2/3/25272352วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก
02260305002 ท่าทราย 1/1/23702320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
02260205004 ท่าประดิษฐ์ 1/1/25032482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
02260207002 ท่ามะปราง 1/1/25132474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี
02260113004 ธรรมปัญญา 1/1/25432444วัดราษฎร์มหานิกายปากกระทุ่ม ม.7 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
02260402001 ธรรมสโรชวนาราม 3/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตบึงศาล ม.4 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์
02260111008 นางรอง 8/11/25142475วัดราษฎร์มหานิกายนางรอง ม.3 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
02260102004 นางหงษ์ 1/1/24912454วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
02260109005 นาบุญ 1/1/25002464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260207003 นาหินลาด 24/10/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี
02260204004 เนินสะทอน 25/3/253613/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเนินสะทอน ม.3 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
02260308003 เนินสะอาด 1/1/25192476วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
02260207004 เนินสูงสามัคคี 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเนินสูง ม.4 ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี
02260206006 เนินหินแร่ 15/1/25242405วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260107003 บางปรัง(นางปรัง) 3/11/25382463วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
02260407005 บางปลากด 14/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตบางปลากด ม.4 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
02260107002 บางหอย 1/1/24692458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
02260306001 บางอ้อใน 1/1/25122354วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา
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02260112004 บ้านขาม 1/3/25592399วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260305004 บ้านคลอง 30 13/1/253727/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายคลอง 30 ม.6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
02260110010 บ้านดง 7/11/25222482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260110001 บ้านบุ่ง 1/1/25162323วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260302001 บ้านพร้าว 22/6/25372370วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
02260303002 บ้านพริก 1/1/24772442วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
02260112009 บ้านวังรี(วังทิพย์พันธาราม) 24/2/25262525วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260110005 บ้านใหม่ 1/1/25192393วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260103004 บุ่งกระเบา 23/6/25202373วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
02260111004 บุ่งเข้สุขาราม 23/6/252021/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
02260408001 บุญเขตร์ 1/1/25082477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
02260101004 บุญนาครักขิตาราม 1/1/25132423วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
02260112002 บุหย่อง 1/1/24572337วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260310005 บุหัวแหวน 29/6/25592531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
02260203002 เบญจภาศ 16/5/25402420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
02260102002 โบสถ์การ้อง 22/10/25432400วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
02260305003 โบสถ์เจริญธรรม 1/1/24542400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา
02260201004 ปทุมวงษาวาส 1/1/24382380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
02260302004 ประชานิมิต 25/3/254113/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
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02260310004 ประชาราษฎร์บำรุง(หนองแฟบ) 2529วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
02260407001 ประสิทธิเวช 21/11/25322223วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
02260405003 ปากคลองพระอาจารย์ 10/3/25252464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
02260308002 ป่าขะ 1/1/25042471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
02260112011 ป่าจิตติพลังศรี 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายเขาสลักหิน ม.3 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260206009 ป่าศรีถาวรนิมิต 16/4/254718/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งเข้ ม.8 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260201005 ฝั่งคลอง 1/1/24572424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
02260204001 พรหมเพชร 1/1/25052456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
02260106002 พรหมมหาจุฬามณี 29/11/25402527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก
02260304002 พระโต 1/1/23072300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา
02260108008 พระธรรมจักร 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงละคร ม.1 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
02260110009 พราหมณี 1/1/24462439พระอารามหลวงมหานิกายม.9 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
02260405002 พลอยกระจ่างศรี 21/2/25232476วัดราษฎร์มหานิกายปากคลอง ม.11 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์
02260307002 พิกุลแก้ว 1/1/24312311วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
02260303004 โพธิ์แก้วเบญจธาราม 1/1/24952455วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
02260110011 โพธิ์งาม 11/11/25202484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260206005 โพธิ์ทอง 1/1/24982387วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260404001 โพธิ์แทน 1/1/24922450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์
02260103001 โพธิ์ไทร 31/3/25522300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
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02260101002 โพธินายก 1/1/24042392วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
02260203001 โพธิ์ปากพลี 1/1/24822280วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
02260206001 โพธิ์ศรี 1/1/25132297วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260105003 มงคลถาวร 1/1/25162444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก
02260108004 มณีวงค์ 1/1/24912446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
02260408005 มาลัยรัตนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายบางลูกเสือ ม.6 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
02260301004 ไม้รวก 1/1/23532323วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
02260113007 โยธีราษฎร์ศรัทธาราม 1/1/249730/4/2496วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
02260103007 รังษีโสภณ 23/6/25202448วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
02260310003 รางตะเคียน 9/5/25342527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
02260403002 ราษฎร์ประดิษฐ์ 29/4/23352478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์
02260410001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1/1/25152462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์
02260205003 ลำบัวลอย 24/10/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
02260306002 เลขธรรมกิตติ์ 1/1/25112413วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา
02260204003 เลาคา 30/12/25182480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
02260102003 วังกระโจม 1/1/25022453วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
02260110002 วังดอกไม้ 18/5/25252369วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260112006 วังตูม 23/6/25202446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260103008 วังไทร 12/6/25402460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
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02260307004 วังบัว 1/1/25112449วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
02260113009 วังปลาจีด 1/1/25114/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
02260111002 วังยายฉิม 1/1/24672442วัดราษฎร์มหานิกายวังยายฉิม ม.6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
02260304003 วิหารขาวเจติยาราม 1/1/23602310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา
02260309005 ศรีกระอาง 6/11/253931/1/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีกระอาง ม.9 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
02260107001 ศรีจุฬา 10/3/25252448วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
02260109003 ศรีนาวา 1/1/24732423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260206004 ศรีมงคล 1/1/24712387วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260101005 ศรีเมือง 1/1/24722470วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
02260303003 ศรีสุวรรณ 13/3/25282469วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพริก ม.8 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
02260109009 สบกเขียว 19/5/25472200วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260112007 สมบูรณ์สามัคคี 13/1/25382456วัดราษฎร์มหานิกายปากช่อง ม.10 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก
02260101003 ส้มป่อย 1/1/25132400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
02260301003 สมอบุญคง 1/1/25132323วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
02260110013 สวนหงษ์ 23/3/25332515วัดราษฎร์มหานิกายสวนหงษ์ ม.2 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260409003 สว่างอารมณ์ 1/1/25132378วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
02260202002 สะแกซึง 1/1/25052422วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี
02260304001 สะพาน 1/1/21322122วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา
02260113005 สันตยาราม 1/1/25052476วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
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02260407002 สันติธรรมราษฎร์บำรุง 10/8/251930/1/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
02260108006 สันติวัฒนาราม 1/1/251125/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
02260104002 สำเร็จพัฒนาราม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.5 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก
02260309001 สีนวนประชาราม 27/8/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
02260113008 สุตธรรมาราม 1/1/25134/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
02260308006 สุเทพเจริญธรรม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองผักหนาม ม.2 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
02260401001 สุนทรพิชิตาราม 3/10/25432460วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์
02260110008 สุวรรณ 1/1/24972427วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก
02260108003 สุวรรณศิริ 1/1/24922431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
02260109006 โสภาประชาสรรค์ 1/1/251817/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260303001 หนองคันจาม 1/1/24562440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
02260308001 หนองเคี่ยม 1/1/25112450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา
02260109007 หนองจิก 2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260113001 หนองเตย 3/7/25352330วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตย ม.6 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
02260108001 หนองทองทราย 1/1/25012373วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
02260203003 หนองบัวขอน 18/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวขอน ม.7 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี
02260109002 หนองโพธิ์ 1/1/25082323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก
02260302005 หนองแฟบ 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฟบ ม.5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
02260302003 หนองรี 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา
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02260204002 หนองสองห้อง 1/1/24802480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี
02260206007 หนองหัวลิงใน 1/1/25122440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260202004 ห้วยโรง 16/10/25282390วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี
02260309006 ห้วยสงคราม 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสงคราม ม.8 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
02260111005 หุบเมย 24/6/25419/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก
02260206010 เหล่าเดิ่น 2/9/255320/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าเดิ่น ม.9 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี
02260307003 แหลมไม้ย้อย 1/1/25142443วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
02260103002 ใหญ่ทักขิณาราม 1/1/25192323วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
02260105002 ใหญ่โพธาราม 9/7/25162430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ ม.1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก
02260205006 ใหม่โคกสำโรง 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำโรง ม.6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี
02260108005 ใหม่บำเพ็ญผล 10/2/25352481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก
02260408002 ใหม่พงษ์โสภณ 25/12/25252464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
02260406001 องครักษ์ธรรมปัญญาราม 15/1/24922444วัดราษฎร์มหานิกายศาลเจ้า ม.5 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์
02260407003 อรุณฉายาราม 10/2/25352438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
02260408003 อรุณรังษี 1/1/24002320วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์
02260306003 อัมพวัน 24/10/25212456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา
02260403001 อารีราษฎร์ 8/8/25562475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศีรษะกระบือ อำเภอองครักษ์
02260409001 อำภาศิริวงศ์ 1/1/24922469วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
02260101001 อินทาราม 1/1/18231823วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
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02260310002 อินประชาราม 1/1/251315/11/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา
02260103006 อุดมธานี 1/1/24632399พระอารามหลวงมหานิกายตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
02260303006 เอกฉัตร 26/7/254725/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายป่ายาง ม.10 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา
02260113002 เอี่ยมประดิษฐ์(ป่าส้าน) 1/1/24712403วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก

รวมทั้งสิ้น วัด210
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02730315002 กกตาล 1/1/25172430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี
02730407001 กงลาด 5/1/25522335วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม
02730315003 กลางคูเวียง 1/1/24822370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี
02730301001 กลางบางแก้ว 16/6/25491895วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
02730320001 กลางบางพระ 1/1/23382325วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี
02730210001 กำแพงแสน 31/10/25482364วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน
02730508003 เกษตราราม 1/1/24942457วัดราษฎร์มหานิกายคลองญี่ปุ่น ม.10 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน
02730501001 เกษมสุริยัมนาจ 3/11/25382444วัดราษฎร์มหานิกายทองคุ้ง ม.2 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน
02730502002 เกาะแรต 1/1/24822476วัดราษฎร์มหานิกายบางหวาย ม.8 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน
02730109001 เกาะวังไทร 1/1/25172400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม
02730305003 แก้วเจริญยศ 23/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี
02730507003 คลองคูเมือง 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายใต้วัดศิลามูล ม.5 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน
02730215002 คลองตัน 13/7/25591/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองตัน ม.2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
02730504004 คลองเสมียนตรา 5/1/255219/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองเสมียนตรา ม.11 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน
02730616002 คลองอ้อมใหญ่ 21/12/252229/10/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
02730303001 แค 1/1/24512383วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี
02730313002 โคกเขมา 1/1/24932439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
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02730311001 โคกพระเจดีย์ 1/1/24652447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี
02730501002 โฆสิตาราม 1/1/250819/9/2505วัดราษฎร์มหานิกายไผ่คอกวัว ม.11 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน
02730323001 งิ้วราย 1/1/25022360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี
02730612001 จินดาราม 1/1/24502445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน
02730209002 เจริญราษฎร์บำรุง 24/12/255512/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
02730506002 ชุมนุมศรัทธา 1/1/24902468วัดราษฎร์ธรรมยุตต้นตาล ม.2 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน
02730607001 เชิงเลน 1/1/24302200วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน
02730604002 ญาณเวศกวัน 20/9/254219/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองรางหนองเสือ ม.3 ตำบลบางกระทึก

อำเภอสามพราน
02730606001 ดงเกตุ 1/1/25322525วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
02730108002 ดอนขนาก 29/5/25502450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
02730401004 ดอนตูม 12/6/254024/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายดอนตูม ม.9 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
02730206001 ดอนเตาอิฐ 1/1/25022461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน
02730208003 ดอนทอง 11/5/255410/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนทอง ม.1 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
02730404001 ดอนพุทรา 1/1/24962450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม
02730208004 ดอนมะกอก 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนมะกอก ม.5 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
02730509002 ดอนยอ 3/11/25382460วัดราษฎร์มหานิกายหัวทรายลาว ม.6 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน
02730108001 ดอนยายหอม 1/1/24782400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
02730507002 ดอนสามสิบ 4/6/25435/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายดอนสามสิบ ม.7 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน
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02730102003 ดอนเสาเกียดมิลินทบุณยาราม 1/1/25092502วัดราษฎร์มหานิกาย- ม.5 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม
02730604001 ดอนหวาย 1/1/23982394วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน
02730614002 เดชานุสรณ์ 1/1/24712349วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน
02730401003 ตะโกสูง 20/5/25482448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
02730105001 ตาก้อง 25/12/25252225วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม
02730302001 ตุ๊กตา 1/1/24782120วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี
02730602001 ทรงคนอง 1/1/24842256วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน
02730313001 ท้องไทร 1/1/24962423วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
02730202002 ทะเลบก 1/1/25132432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
02730113001 ทัพยายท้าว 1/1/25102413วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม
02730123003 ทัพหลวง 1/1/24712462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
02730306002 ท่ากระชับ 27/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี
02730601001 ท่าข้าม 1/1/25142365วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน
02730304001 ท่าตำหนัก 1/1/24992340วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี
02730308001 ท่าใน 2223วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี
02730608001 ท่าพูด 1/1/23012275วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
02730211001 ท่าเสา 1/1/25022419วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน
02730212002 ทุ่งกระพังโหม 7/12/254930/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
02730313003 ทุ่งน้อย 29/11/25402447วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
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02730115001 ทุ่งน้อยสามัคคี 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งน้อย ม.5 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอเมืองนครปฐม
02730407002 ทุ่งผักกูด 12/11/25532407วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม
02730402002 ทุ่งพิชัย 1/1/24932472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม
02730123002 ทุ่งรี 1/1/25152434วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
02730403002 ทุ่งสีหลง 1/1/24852466วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
02730701003 เทพนิมิต 3/9/252515/12/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
02730615001 เทียนดัด 1/1/22802275วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน
02730324001 ไทยาวาส 22/11/25311725วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี
02730306001 ไทร 20/5/25482371วัดราษฎร์มหานิกายท่ากระชับ ม.2 ตำบลท่ากระชับ อำเภอนครชัยศรี
02730607005 ธรรมปัญญารามบางม่วง 30/12/2548วัดราษฎร์อนัมนิกายบางม่วง ม.8 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน
02730315004 ธรรมมณฑล 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี
02730104001 ธรรมศาลา 6/1/25532398วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม
02730610001 นครชื่นชุ่ม 1/1/24822479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน
02730513003 นราภิรมย์ 26/9/25442460วัดราษฎร์มหานิกายหัวคู้ ม.1 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน
02730308002 น้อยเจริญสุข 1/1/25132342วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี
02730207001 นิยมธรรมวราราม 24/6/252210/8/2503วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน
02730510002 นิลเพชร 1/1/24972468วัดราษฎร์มหานิกายคลองญี่ปุ่น ม.5 ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน
02730310001 บ่อตะกั่วพุทธาราม 1/1/25152335วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี
02730511002 บอนใหญ่ 1/1/24782466วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบอนใหญ่ ม.7 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน
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02730208002 บ่อน้ำจืด 1/1/24892437วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
02730510001 บัวปากท่า 1/1/24772453วัดราษฎร์มหานิกายสามขา ม.3 ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน
02730511001 บัวหวั่น 1/1/24722462วัดราษฎร์มหานิกายคลองบัวหวั่น ม.3 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน
02730305001 บางแก้ว 1/1/25132340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี
02730102001 บางแขม 22/1/25502324วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม
02730607002 บางช้างใต้ 1/1/23792335วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน
02730611001 บางช้างเหนือ 1/1/24932375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน
02730503003 บางน้อยใน 1/1/25032472วัดราษฎร์มหานิกายบางน้อยใน ม.12 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน
02730502001 บางปลา 1/1/23772272วัดราษฎร์มหานิกายบางปลา ม.6 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน
02730506001 บางไผ่นารถ 22/11/25312400วัดราษฎร์มหานิกายบางไผ่นารถ ม.6 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน
02730321001 บางพระ 1/1/24672320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี
02730512001 บางภาษี 1/1/24722447วัดราษฎร์มหานิกายปากครองบางภาษี ม.11 ตำบลคลองนกกระทุง

อำเภอบางเลน
02730501003 บางเลน 17/7/253021/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายตลาดบางเลน ม.9 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน
02730503002 บางหลวง 1/1/25152459วัดราษฎร์มหานิกายบางหลวง ม.6 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน
02730125001 บ้านยาง 2340วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม
02730405002 บ้านหลวง 1/1/24972325วัดราษฎร์มหานิกายหลวง ม.2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม
02730504002 บึงลาดสวาย 1/1/24672457วัดราษฎร์มหานิกายรางกำหยาด ม.10 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน
02730203008 ปฐมโพธิญาณ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปลากดเล็ก ม.18 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
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02730211002 ปทุมทองสุทธาราม 1/1/251621/1/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน
02730307001 ประชานาถ 1/1/24652370วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี
02730213001 ประชาราษฎร์บำรุง 18/4/255531/3/2494วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน
02730613001 ปรีดาราม 12/6/25402444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน
02730205001 ปลักไม้ลาย 8/11/25362482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
02730209004 ป่าดอนกระต่าย 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนกระต่าย ม.14 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
02730113002 ป่าปฐมชัย 4/12/255813/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปากโลง ม.3 ตำบลหนองปากโลง

อำเภอเมืองนครปฐม
02730205005 ป่าศรัทธาธรรม 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองขาม ม.2 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
02730321002 ป่าศรีถาวร 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตบางแก้วฟ้า ม.1 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี
02730701006 ป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
02730506003 ผาสุการาม 1/1/24902489วัดราษฎร์มหานิกายต้นตาล ม.2 ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน
02730508004 ไผ่จรเข้ 1/1/25042455วัดราษฎร์มหานิกายไผ่จรเข้ ม.7 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน
02730202004 ไผ่รื่นรมย์ 5/11/25232520วัดราษฎร์มหานิกายรางลึก ม.4 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
02730101002 ไผ่ล้อม 22/10/25432393วัดราษฎร์มหานิกายห้วยจรเข้ ม.2 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
02730508002 ไผ่สามตำลึง 1/1/24852455วัดราษฎร์มหานิกายคลองคุณพระประชาศรัย ม.8 ตำบลไทรงาม

อำเภอบางเลน
02730515001 ไผ่หูช้าง 20/5/25482465วัดราษฎร์มหานิกายไผ่หูช้าง ม.4 ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน
02730101004 พระงาม 1/1/25052446พระอารามหลวงมหานิกายตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
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02730101001 พระปฐมเจดีย์ 1/1/787869พระอารามหลวงมหานิกายตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
02730103001 พระประโทณเจดีย์ 1/1/23272324พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม
02730513002 พระอมรพิสัย 1/1/24772457วัดราษฎร์มหานิกายคลองพระมอพิสัย ม.8 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน
02730106001 พะเนียงแตก 1/1/25082335วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม
02730322002 พุทธธรรมรังษี 10/8/251924/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี
02730208005 พุทธสันติธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายดอนทอง ม.2 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
02730502004 พุทธาราม 4/6/25438/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน
02730610002 เพลินเพชร 13/2/252221/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน
02730202003 โพธิ์งาม 1/1/251621/1/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
02730508001 โพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ 13/5/25282444วัดราษฎร์มหานิกายบางไทร ม.4 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน
02730110001 โพธิ์เศรษฐีวนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายสระหลวง ม.6 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม
02730118001 โพรงมะเดื่อ 1/1/25132371วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม
02730702002 มงคลประชาราม 10/2/252129/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
02730123001 ม่วงตารศ 1/1/24712300วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม
02730603002 มหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม 6/4/254210/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน
02730702001 มะเกลือ 1/1/24972411วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล
02730118005 รัตนรังสี 31/3/255227/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.9 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม
02730504005 รางกระทุ่ม 3/12/254711/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายรางกระทุ่ม ม.12 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน
02730504001 รางกำหยาด 26/9/25442459วัดราษฎร์มหานิกายรางกำหยาด ม.3 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน
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02730121002 รางปลาหมอ 21/11/25322428วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม
02730206002 ราษฎร์ภิรมย์วราราม 1/3/252029/5/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน
02730612002 ราษฎร์ศรัทธาราม 1/1/24822480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน
02730503001 ราษฎร์สามัคคี 1/1/25092401วัดราษฎร์มหานิกายบางหวาย ม.16 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน
02730103002 ไร่เกาะต้นสำโรง 1/1/25142340วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม
02730608002 ไร่ขิง 1/1/23942394พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
02730203005 ไร่แตงทอง 13/7/253617/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายไร่แตงทอง ม.15 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
02730319001 ละมุด 9/8/25532374วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
02730503004 ลัฎฐิวนาราม 18/12/254430/1/2506วัดราษฎร์มหานิกายไผ่คอกเนื้อ ม.21 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน
02730102002 ลาดปลาเค้า 27/8/25272457วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม
02730509003 ลาดสะแก 1/1/25002464วัดราษฎร์มหานิกายลาดสะแก ม.4 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน
02730204002 ลาดหญ้าไทร 23/3/25332442วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
02730120001 ลาดหญ้าแพรก 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม
02730509001 ลานคา 1/1/24702460วัดราษฎร์มหานิกายไผ่งาม ม.10 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน
02730322001 ลานตากฟ้า 1/1/24972300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี
02730319003 ลานแหลม 29/9/254123/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายลานแหลม ม.4 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
02730514001 ลำพญา 1/1/24962418วัดราษฎร์มหานิกายลำพญา ม.5 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
02730119001 ลำพยาสุทธาราม 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.5 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม
02730408001 ลำลูกบัว 29/4/25352477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำลูกบัว อำเภอดอนตูม
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02730403001 ลำเหย 18/6/25362347วัดราษฎร์มหานิกายลำเหย ม.4 ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
02730402003 เลาเต่า 21/12/253520/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม
02730112001 วังตะกู 14/6/25332375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม
02730613002 วังน้ำขาว 1/1/25148/11/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน
02730215001 วังน้ำเขียว 1/1/24852464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน
02730117001 วังเย็น 21/12/25222440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม
02730514002 เวฬุวนาราม 2/7/25512420วัดราษฎร์มหานิกายแหลมชะอุย ม.11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
02730502003 ศรีประชาวัฒนาราม 16/10/252821/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายตลาดบางปลา ม.10 ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน
02730314001 ศรีมหาโพธิ์ 1/1/25162173วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี
02730118003 ศรีวิสารวาจา 24/6/25392513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม
02730312001 ศรีษะทอง 1/1/25032358วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี
02730203003 ศาลาตึก 1/1/25002484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
02730507001 ศิลามูล 1/1/24692402วัดราษฎร์มหานิกายคลองท่อ ม.6 ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน
02730614001 สรรเพชญ 1/1/25152310วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน
02730120002 สระกะเทียม 23/1/25422441วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม
02730204004 สระน้ำส้ม 13/7/25597/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตสระน้ำส้ม ม.9 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
02730208001 สระพัง 1/1/25102435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน
02730206003 สระมงคล 9/7/254517/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโพธิ์ ม.16 ตำบลสระสี่มุม อำเภอกำแพงแสน
02730209001 สระสี่มุม 1/1/24792467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
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02730406001 สระสี่เหลี่ยม 27/5/25262379วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม
02730212001 สว่างชาติประชาบำรุง 1/1/24992497วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
02730307002 สว่างอารมณ์ 1/1/251315/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี
02730513001 สว่างอารมณ์ 5/1/25522451วัดราษฎร์มหานิกายคลองแขก ม.6 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน
02730204001 สองห้อง 1/1/24962439วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
02730108003 สะแกราย 6/4/25428/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายสะแกราย ม.9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม
02730315001 สัมปตาก 1/1/23752300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี
02730303002 สัมปทวน 24/10/25212439วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี
02730114001 สามกระบือเผือก 10/3/25252415วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม
02730401002 สามง่าม 1/1/25062442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
02730606002 สามพราน 27/5/253116/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน
02730701002 สาลวัน 21/12/25222450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
02730316001 สำโรง 1/1/24932343วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี
02730305002 สิงห์ 1/1/25162342วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี
02730616003 สิรินธรเทพรัตนาราม 6/4/254227/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
02730701007 สิริวัฒนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเทพนิมิต ม.2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
02730214002 สี่แยกเจริญพร 8/8/255630/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน
02730406002 สุขวราราม 4/3/25292501วัดราษฎร์มหานิกายตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม
02730505001 สุขวัฒนาราม 1/1/24972421วัดราษฎร์มหานิกายบางระกำ ม.8 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน
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02730205002 สุวรรณรัตนาราม 31/10/254821/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
02730701001 สุวรรณาราม 1/1/24732429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
02730312002 เสถียรรัตนาราม 1/1/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี
02730101005 เสนหา 1/1/24622454พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
02730701004 หทัยนเรศวร์ 12/1/254919/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายสหพร ม.5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
02730125002 หนองกระโดน 1/1/25082485วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม
02730214001 หนองกระทุ่ม 1/1/24962479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน
02730405001 หนองกระพี้ 21/12/25352337วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม
02730203004 หนองกร่าง 1/1/251425/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
02730209005 หนองแกเล็กสุวรรณาราม 10/5/25594/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแกเล็ก ม.11 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
02730205003 หนองขามพัฒนา 29/4/253527/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน
02730124001 หนองงูเหลือม 15/2/252027/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม
02730203001 หนองจิก 24/6/25392471วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
02730211003 หนองเจริญธรรม 7/5/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขมร ม.2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน
02730116002 หนองดินแดง 1/1/24712458วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองดินแดน อำเภอเมืองนครปฐม
02730201001 หนองปลาไหล 1/1/24842475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน
02730210002 หนองโพธิ์ 1/1/25002473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน
02730203007 หนองศาลา 1/1/25232484วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งลูกนก ม.1 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
02730116001 หนองเสือ 14/6/25332413วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองดินแดน อำเภอเมืองนครปฐม
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02730209003 หนองหมู 26/5/25519/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมู ม.5 ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน
02730308003 หลวง 1/1/25142512วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี
02730101003 ห้วยจระเข้ 1/1/25092443วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม
02730309001 ห้วยตะโก 11/5/25542342วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี
02730203002 ห้วยผักชี 1/1/25152481วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน
02730402001 ห้วยพระ 4/12/25582401วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม
02730318001 ห้วยพลู 1/1/23342329วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี
02730202001 ห้วยม่วง 1/1/25142400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน
02730118002 หว้าเอน 12/2/25452445วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม
02730603001 หอมเกร็ด 1/1/25142425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน
02730404002 หัวถนน 4/4/253217/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม
02730105002 แหล่งทองแดงพรหมสราราม 15/1/255719/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตแหล่งทองแดง ม.4 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม
02730401001 แหลมมะเกลือ 1/1/25062438วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม
02730120003 ใหม่ดอนทราย (รางสระกระเทียม) 1/1/25082464วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม
02730111001 ใหม่ปิ่นเกลียว 1/1/24082396วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม
02730319002 ใหม่สุคนธาราม 1/1/24222364วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี
02730301002 ใหม่สุประดิษฐาราม 2398วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี
02730121001 ใหม่ห้วยลึก 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม
02730204003 อ้อน้อย 15/5/25398/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายอ้อน้อย ม.17 ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน
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02730616001 อ้อมใหญ่ 2/6/250214/12/2400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
02730118007 อินทราราม 1/1/24922492วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมา ม.11 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม
02730513004 อุดมสิทธิกุล 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองสิบศอก ม.7 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน

รวมทั้งสิ้น วัด225
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04480101014 กกต้อง 23/3/253326/12/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480113004 กกไฮ 8/8/25562420วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม
04480101004 กลาง 1/1/22552200วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480301003 กลาง 1/1/24792378วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04480401006 กลาง 2459วัดราษฎร์มหานิกายแพง ม.2 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480712001 กลาง 7/11/25542387วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480302001 กองมณี 1/1/25022345วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04481003006 กองมณี 2478วัดราษฎร์มหานิกายขามเตี้ยน้อย ม.5 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04481001008 กองมณี 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะโน ม.7 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
04480715005 กัณฑิศรีวราราม 13/7/25522473วัดราษฎร์มหานิกายสีชมพู ม.1 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
04480502005 กันตศิลาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม
04480804003 กัลยาราม 1/1/24952470วัดราษฎร์มหานิกายปากยาม ม.4 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
04481201003 กิติพรพุทธาราม 16/4/25412483วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดอย ม.5 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
04480302007 กุญชร 14/8/25512429วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480511001 กุดฉิมน้อย 20/9/25502469วัดราษฎร์มหานิกายกุดฉิมน้อย ม.5 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม
04480203006 กุตาไก้เหนือ 1/1/25102479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04480604002 เกษตราราม 7/11/25222446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
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04480108006 เกาะแก้วธรรมาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480501006 เกาะแก้วอัมพวัน 1/1/24902473วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ทอง ม.4 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04480109001 แก่งเมือง 2230วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
04480505009 แก้วเสด็จ 16/12/557วัดราษฎร์มหานิกายโพนบก ม.5 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04480113001 โกมุทพุทธาราม 1/1/24002123วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม
04480109003 โกศลมัชฌิมาวาส 30/12/25242360วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
04480510002 ขอนกอง 1/1/25282371วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม
04481003011 ขามเตี้ยใหญ่ 8/9/253129/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายขามเตี้ยใหญ่ ม.2 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480201001 คณิศรธรรมิการาม 8/11/25262130วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480804008 คันธสามัคคีธรรม 26/8/255813/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตดงน้อย ม.12 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
04480302008 คามวาสี 1/1/25132434วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480604007 ค่ายเสรี 25/12/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04480304012 คำเจ้าเมือง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายตาลปากน้ำ ม.11 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480111012 คำเตย 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคำเตย ม.6 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480709003 คำภินีวรรณ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก
04480105003 คำสว่างสามัคคี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04480807008 คำสะอาด 14/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายคำสะอาด ม.9 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
04480201007 โคกกลาง(นิมิตศรัทธาราม) 23/2/25422478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480115004 โคกกุง 24/6/25412474วัดราษฎร์มหานิกายโคกกรุง ม.3 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม
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04480103011 โคกเกลี้ยง 8/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480404004 โคกชาด 2464วัดราษฎร์มหานิกายนาข่า ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480403008 โคกพะธาย 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคกพะธาย ม.3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480507002 โคกสว่าง 1/1/24932402วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
04480509003 โคกสว่าง 25/8/25412467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม
04480501009 โคกสว่างพัฒนา 6/1/25532528วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04480204003 โคกสว่างวนาราม 6/4/25422475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
04480903007 โคกสะอาด 9/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.8 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
04480601007 โคกสาย 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกสาย ม.8 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480204007 โฆสมังคลาราม 5/1/255230/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโพนสวาง ม.2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
04480112001 จอมแจ้ง 22/10/25432430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480302004 จอมแจ้ง 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480306001 จอมแจ้ง 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480303003 จอมแจ้ง 1/1/24772406วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04480204002 จอมแจ้ง 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
04480403003 จอมแจ้ง 2473วัดราษฎร์มหานิกายดอนสะฝาง ม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480805003 จอมแจ้ง 2474วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.3 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480803004 จอมแจ้ง 1/1/25112450วัดราษฎร์มหานิกายดอนถ่อน ม.5 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04480807003 จอมแจ้ง 15/1/25242419วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
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04480702005 จอมแจ้ง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480713003 จอมแจ้ง 1/1/25132393วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
04480706003 จอมแจ้ง 1/1/24982331วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480510004 จอมแจ้ง 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม
04480904001 จอมแจ้ง 10/10/25232435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า
04480312010 จอมทอง 7/12/25492467วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480107006 จอมพล 1/1/24462440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480107007 จอมพลาวาส 2/2/25382464วัดราษฎร์มหานิกายสำราญ ม.2 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480109004 จอมศรี 1/1/24002370วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
04480207001 จอมศรี 29/9/25412469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก
04480111005 จอมศรี 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480207004 จันทิยาวาส 12/7/25312475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก
04480802001 จำปา 1/1/23702365วัดราษฎร์มหานิกายนาคอย ม.6 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
04480802002 จำปา 1/1/24792371วัดราษฎร์มหานิกายนาเดื่อ ม.12 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
04480805001 จำปา 2460วัดราษฎร์มหานิกายดอนมะจ่าง ม.2 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480905001 จำปา 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04480707008 จำปาทอง 31/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายจำปาทอง ม.8 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
04480110006 จิตตสาโรศรัทธาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480806001 จูมมณี 21/3/25202407วัดราษฎร์มหานิกายขามเปี้ยใหญ่ ม.11 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
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04480403009 เจริญชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายป่าหว้าน ม.11 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04481001010 เจริญธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายเสาเล้าเหนือ ม.10 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
04480403005 เจริญศิลป์ 2479วัดราษฎร์มหานิกายโคกสายทอง ม.12 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480106002 แจ้งนฤมิตร 28/4/25232470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
04480303006 แจ้งสว่าง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04480105008 ฉลาดธรรมาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายไทยสามัคคี ม.5 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04480302003 ฉิมพลี 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04481005006 ฉิมวาส 2435วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04480904004 ชนะสังวร 31/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวงัว ม.5 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า
04480110004 ชลธารบุญญาวาส 1/1/24942465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480605010 ชลประทานนิมิต 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายชลประทาน ม.15 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480401007 ชัยมงคล 30/12/25292480วัดราษฎร์ธรรมยุตแพงวิทยา ม.5 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480105007 โชคอำนวย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04480202006 โชติการาม 29/9/25412475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480304009 ไชยสำราญ 12/6/25402459วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480505003 ดงก้อม 22/11/25312429วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04480803009 ดงขวาง 2532วัดราษฎร์มหานิกายดงขวาง ม.6 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04480501008 ดงคราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04481102013 ดงธรรมวนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองซน ม.1 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
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04480505005 ดงป่ายูง 22/11/25312471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04480505001 ดงยอ 1/1/24022369วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04480106007 ดงสว่าง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
04480206007 ดอนกลาง 29/9/254120/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
04480404009 ดอนกลาง 14/12/25382532วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480507008 ดอนกอง 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายบูรพา ม.10 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
04480508012 ดอนข้าวหลาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480304010 ดอนดู่ 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480512002 ดอนแดง 14/8/25512477วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม
04480507001 ดอนนางหงส์ 1/1/24972349วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
04480905008 ดอนปอ 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายดอนปอ ม.7 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04480705008 ดอนพัฒนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนพัฒนา ม.6 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
04480106005 ดอนม่วง 10/9/25522479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
04480112010 ดอนโมง 25/9/253327/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04481003004 ดอนยาง 2475วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาง ม.2 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480509001 ดอนสวรรค์ 27/12/254525/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนสวรรค์ ม.3 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม
04480504009 ดอนสวรรค์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04480509004 ดอนสวรรค์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม
04480403010 ดอนสะฝาง 3/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนสะฝาง ม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
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04480807007 ดาราราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายคำสว่าง ม.2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
04480807005 ดำดวน 2474วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.4 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
04480202001 ดำรงเมธยาราม 1/1/25082433วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480205002 ดุษฎีคณิศรบวรศรัทธาราม 23/2/25422475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก
04480503001 ตาลกุด 1/1/24202416วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม
04481001006 ตาลชุม 1/1/25432430วัดราษฎร์มหานิกายหนองนางเลิง ม.8 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
04480901006 ตาลใหญ่ 20/3/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
04480304001 ไตรภูมิ 17/7/25302353วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480301002 ไตรภูมิ 1/1/24642376วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04481202002 ไตรมิตรประชาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.3 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง
04480101011 ไตรรัตน์วนาราม 9/10/25242480วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480111003 ไตรรัตนาราม 15/1/25242440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480707003 ถนนตาล 2370วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
04480206002 ถาวร 29/9/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
04480803003 ทรายคำ 1/1/25052450วัดราษฎร์มหานิกายก่อ ม.2 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04480306003 ทรายเพ 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480803006 ทรายศรี 2466วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.3 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04480802005 ทรายศรี 21/6/25562473วัดราษฎร์มหานิกายนาอินทร์ ม.5 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
04480713005 ทองสว่าง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
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04480201005 ท่าจำปา 29/9/25412470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480202003 ท่าชาลีลำพร 29/9/25412456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480303005 ท่าดอกแก้วใต้ 1/1/24322415วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04480303009 ท่าดอกแก้วเหนือ 1/1/24932482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04481201004 ท่านาขาม 21/1/25542441วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.4 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
04481101007 ท่าพันโฮง 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าพันโฮง ม.14 ตำบลนาทม อำเภอนาทม
04480702002 ท่าโพธิ์ชัย 7/12/25492300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480603002 ท่าเรไร 23/2/25422432วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร
04480306008 ท่าสว่าง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480712003 ท่าสีลารมณ์ 2445วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าสีลารมณ์ ม.10 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480110012 ท่าหนองจันทร์ 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองจันทร์ ม.13 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480107001 ทุ่งประชานารถ 1/1/25082300วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480702001 ทุ่งโพธิ์ศรี 1/1/25092300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480507009 ทุ่งมน 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะโน ม.6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
04480706001 ทุ่งศรีมงคล 12/6/25402304วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480806006 ทุ่งศรีสองเมือง 13/7/25599/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตข่า ม.12 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
04480608004 ทุ่งสว่าง 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04480906002 ทุ่งสว่าง 3/9/25352480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า
04480106006 เทพนม 2480วัดราษฎร์มหานิกายเทพนม ม.14 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
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04480112008 เทพนมสุทธาวาส 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตดงโชค ม.1 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480510003 เทพนัดดา 27/5/25582390วัดราษฎร์มหานิกายนาหนาดใหญ่ ม.2 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม
04480111014 เทพนิมิต 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกุง ม.12 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480110011 เทพนิมิตมงคลชัย 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายใหม่แสงอรุณ ม.11 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480705006 เทพไพรวัลย์ 28/12/253330/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
04480208002 ไทยงาม 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก
04481004003 ไทยนิยม 2460วัดราษฎร์มหานิกายโพนบกน้อย ม.7 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์
04481005013 ไทยนิยม 2482วัดราษฎร์มหานิกายนาเต่า ม.6 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04480105004 ไทยสามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04480713001 ไทรงาม 1/1/23302324วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
04480206005 ธนราษฎร์อุทิศ 29/9/25412485วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
04480203009 ธรรมขันจันศรี 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายนาเรียง ม.7 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04480701005 ธรรมบรรพต(ถ้ำพระเวส) 9/9/25592458วัดราษฎร์ธรรมยุตดานสาวคอย ม.12 ตำบลนาแก อำเภอนาแก
04480409003 ธรรมประดิษฐ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายปากห้วยม่วง ม.2 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง
04480107011 ธรรมวิเวก 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480201011 ธรรมาราม 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีวิลัย ม.12 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480107003 ธาตุ 1/1/24402402วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480302011 ธาตุ 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04481001001 ธาตุจำปา 27/5/25312253วัดราษฎร์มหานิกายเสาเล้าใหญ่ ม.2 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
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04480504007 ธาตุน้อยศรีบุญเรือง 1/1/25142456วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04480901001 ธาตุประสิทธิ์ 1/1/25162400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
04480101015 ธาตุปุ่น 20/6/255515/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480712005 ธาตุโพธิ์ทอง 2462วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าศิลารมณ์ ม.10 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480903001 ธาตุมงคลศรี 1/1/24922319วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
04480206006 ธาตุมหาชัย 3/9/252527/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
04480601002 ธาตุเรณู 6/11/25502373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480701001 ธาตุศรีคุณ 1/1/24312421วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาแก อำเภอนาแก
04480302002 ธาตุสิมมา 1/1/24122407วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480403006 ธำรงธรรม 2479วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกพะธาย ม.3 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480702011 นครสามัคคีธรรม 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่าจำปา ม.12 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480302009 น้อยทวย 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480101013 น้อยโพธิ์คำ 1/11/253419/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480108008 นันทวัน(ป่านันทวัน) 21/12/25352483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480402003 นันทสาร 2470วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
04480902013 นากระทืม 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนากระทืม ม.4 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480507003 นาแก 1/1/24472422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
04480903009 นาควิไลแก้ว 2435วัดราษฎร์มหานิกายเสียว ม.3 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
04480902012 นาคอย 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาคอย ม.10 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
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04480104002 นาคู 2250วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
04480203002 นางาม 29/9/25412470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04480607005 นาเจริญ 12/6/25402440วัดราษฎร์มหานิกายนาคอย ม.5 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร
04481006006 นาซอพัฒนา 2395วัดราษฎร์มหานิกายนาซอ ม.1 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
04480802007 นาเดื่อ 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายนาเดื่อ ม.1 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
04480103013 นาทราย 1/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวโพน ม.6 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480905007 นาน้อย 22/3/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04480608005 นาบั่ว 6/4/25422527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04480105005 นาโป่ง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04480106004 นาโพธิ์ 28/12/25332475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
04480402004 นาโพธิ์ 31/3/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตนาโพธิ์ ม.3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
04480605004 นาม่วง 29/6/25592460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480604008 นายอน้อย 17/1/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04480604003 นายอภิรมย์ 25/12/25252458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04480401004 นายาง 31/7/25462541วัดราษฎร์มหานิกายนายาง ม.6 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480201008 นารีศรีบัวบาน 29/9/25412478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480408007 นาเรียง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายนาเรียง ม.8 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
04480107012 นาสมดี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480609006 นาสะเดา 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาสะเดา ม.8 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร
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04480510006 นาหนาด 22/8/25571/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาหนาด ม.7 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม
04481002006 นาหัวบ่อ 10/1/252821/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.7 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์
04480605006 เนรัญชราราม 9/9/25592470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480108009 เนินสะอาด 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480902007 โนนกุง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480103009 โนนขาม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480604009 โนนคำ 28/12/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04480201004 โนนคูณ(โนนคูณวนาราม) 29/9/25412460วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480706008 โนนจันทร์ 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนจันทร์ ม.8 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04481003005 โนนเจริญ 2475วัดราษฎร์มหานิกายท่าศาลา ม.10 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480601008 โนนทอง 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.12 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480901007 โนนรัง 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายอูนยางคำ ม.11 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
04480208003 โนนศรีบัวทอง 23/2/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก
04480503005 โนนสมบูรณ์วนาราม 1/1/25282475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม
04480601004 โนนสวรรค์ 15/9/25302445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480604005 โนนสวรรค์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04480602004 โนนสวัสดิการาม 23/4/25292475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร
04480603005 โนนสว่าง 6/4/254221/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.3 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร
04481201005 โนนสอาด 2483วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.6 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
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04480110009 โนนสะอาด 3/7/25352483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480302005 โนนสะอาด 2421วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480902011 โนนสะอาด 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.12 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04481006007 โนนสะอาด 2470วัดราษฎร์มหานิกายกุดตะกล้า ม.6 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
04480508011 โนนสัง 27/5/25312483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04481202003 โนนหอม 9/9/25592480วัดราษฎร์มหานิกายโนนหอม ม.2 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง
04480203001 บวรศรัทธาราม 1/1/25152428วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04480608006 บ่อสะอาด 11/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04480605003 บัวขาว 1/1/25432447วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480114003 บัวระพันทอง 2427วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซง ม.1  ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม
04480808003 บางประสิทธิ์ 2402วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกทา ม.5 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม
04480111016 บ้านเก่าหัวบึง 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำเตย ม.5 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480302014 บ้านดงยาง 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.12 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480712009 บ้านทางหลวง 2478วัดราษฎร์มหานิกายทางหลวง ม.8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480608008 บ้านโนนหินทอง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนหินทอง ม.11 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04480312011 บ้านบุ่ง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480801005 บ้านปฏิรูป 5/6/255221/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายปฏิรูป ม.5 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480504010 บ้านเหล่าน้อย 6/1/255324/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าน้อย ม.9 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04480507004 บึงเหล็ก 14/6/25332442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
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04480504003 บุ่งฮี 14/8/25512423วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04481001007 บุญบัวทอง 2471วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.6 ตำบลโพนสวรรค์

อำเภอโพนสวรรค์
04480108002 บุญเวทอุทยาน 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480104003 บุปผาราม 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
04480203007 บุปผาราม 23/1/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04480804004 บุปผาราม 16/4/25412470วัดราษฎร์ธรรมยุตดงน้อย ม.5 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
04480602002 บูรพาราม 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร
04480808007 เบญจสุทธาราม 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.6 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม
04480201009 ปทุมถาวร 29/9/25412479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480108010 ปทุมธรรมาราม 26/7/25473/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายชะโงม ม.5 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480806005 ปทุมวนาราม 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงหนองบัว ม.6 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
04480207003 ปทุมวปยาราม 29/9/25412473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก
04480409002 ปทุมาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายนาเข ม.9 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง
04480602003 ปทุมาราม 20/5/25272460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร
04480602001 ประชาวุฒิวราราม 1/1/24152399วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร
04480608007 ประชาสามัคคี 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะแปบ ม.4 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04481001005 ประชาสามัคคี 2389วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรี ม.5 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
04480707006 ประดิษฐถาวร 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
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04480113005 ประดิษฐ์บุปผาราม 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม
04481003008 ประดู่ดงเย็น 2480วัดราษฎร์มหานิกายวังหมากเห็บ ม.11 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480203003 ประดู่วีรธรรม 1/1/25042470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04480108003 ประสาทโสภณาราม 2424วัดราษฎร์มหานิกายชะโอม ม.6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480111002 ปราโมทย์อันธวัน 2365วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480601003 ปัจฉิมาวาส 1/1/24152385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480306005 ปัชราช 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480713006 ปัญญาวนาราม 11/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
04480902015 ป่ากาญจนาราม 15/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายอูนนา ม.3 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04481102014 ป่ากินรี 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดี ม.5 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
04480114004 ป่าคำสว่าง 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตคำสว่างน้อย ม.5 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม
04480807010 ป่าคำสะอาด 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตคำสะอาด ม.15 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
04480802008 ป่าจอมศรี 9/1/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตจอมศรี ม.7 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
04480806012 ป่าจิตตวนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนาหนองยาว ม.7 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
04481103005 ป่าจุฬามณี 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเตย ม.2 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
04480403020 ป่าชัยชนะ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกยาว ม.10 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480109008 ป่าดงติ้ว 20/6/25559/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตดงติ้ว ม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
04480505008 ป่าดงมเหศักดิ์ 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายดงป่ายูง ม.9 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04480312017 ป่าดอนธาตุ 21/6/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนค้อ ม.4 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
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04480905013 ป่าดอนศาลา 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนศาลา ม.11 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
044814001 ป่าแดง 4/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.15
04480902019 ป่าทรายทอง 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคอย ม.13 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480303008 ป่าท่าดอกแก้ว 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04481102012 ป่าเทพชัยมงคล 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตชัยมงคล ม.7 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
04480306010 ป่าเทพสิทธาจารย์ 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสว่าง ม.9 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480904009 ป่าธรรมานุสรณ์ 27/5/255830/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคูณใหญ่ ม.2 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า
04481103006 ป่าธรรมาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหมูม้น ม.4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
04480712010 ป่านาแกน้อย 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนาแกน้อย ม.1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480203008 ป่านาดอกไม้ 13/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดอกไม้ ม.11 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04481101008 ป่านาทม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาทม ม.11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม
04480304007 ป่านิเวศน์ 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480507005 ป่าโนนน้ำคำทรงธรรม 30/12/25242480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
04480401009 ป่าโนนแพง 6/2/255618/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตแพง ม.3 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480607003 ป่าโนนสะอาด 2478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร
04480604012 ป่าบุญญาราม 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตนายอน้อย ม.2 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04481202006 ป่าประชาสันติ 30/3/255815/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.6 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง
04480301009 ป่าโพธิ์ศรี 3/9/25352482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04480403011 ป่าโพนทอง 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทอง ม.1 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
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04480605008 ป่าภูหัวดิน 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซง ม.8 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480707009 ป่ามโนศรีทอง 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกศรีทอง ม.11 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
04480206008 ป่ามหาชัย 27/1/25488/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายมหาชัย ม.2 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
04480109006 ป่ามหาวัน 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
04480605007 ป่ามุจจลินท์ 7/11/25252522วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480202007 ป่าเมธาวิเวก 20/5/25272475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04481005008 ป่าร้อยอรัญญา 2474วัดราษฎร์มหานิกายขว้างคลี ม.10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04480715006 ป่าเรืองชัย 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพนสนุก ม.2 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
04480706010 ป่าวิสุทธิญาณ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายตับเต่า ม.7 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480107015 ป่าเวชกูลนุสรณ์ 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตอาจสามารถ ม.6 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480602006 ป่าศรัทธาธรรมนิมิต 8/3/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทอง ม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร
04480204010 ป่าศรีธนธรรมาราม วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีธน ม.7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
04480305009 ป่าศิริมงคล 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าหนาด ม.8 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04481102015 ป่าศิลาราม 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.5 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
04480601005 ป่าศิวิลัย 1/1/25152481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480108007 ป่าสามัคคีธรรม 1/3/25312481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480809005 ป่าสำราญธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตเสียวสงคราม ม.3 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม
04480806011 ป่าสีลาราม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตข่า ม.2 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
04480604011 ป่าสุคนธรักษ์ 18/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตค่ายเสรี ม.9 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
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04481005009 ป่าสุทธาวาส 2475วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04481203001 ป่าสุวรรณาราม 27/5/255826/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแคน ม.3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
04480904006 ป่าหนองแสง 21/7/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหัวงัว ม.5 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า
04480902014 ป่าหนองแหวน 6/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคอยน้อย ม.10 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480202011 ป่าหนองฮี 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮี ม.12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480403012 ป่าหว้าน 24/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าหว้าน ม.7 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480115006 ป่าอรุณรัตน์ 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกุง ม.3 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม
04480202010 ป่าอัมพวัน 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480311009 ป่าอุดมสันติธรรม 10/7/255024/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตม่วง ม.6 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
04481005014 ปิติธรรมาราม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตขว้างคลี ม.10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04480305008 พนอมทุ่ง 8/8/253229/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04480204001 พนอมวัลลิการาม 6/4/25422434วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
04481204004 พรหมาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแหน ม.1 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง
04480504004 พระกลางท่า 1/1/24292427วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04480504001 พระกลางทุ่ง 1/1/24002364วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04480702009 พระซอง 6/2/255630/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480301006 พระธาตุท่าอุเทน 1/1/24962454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04480501001 พระธาตุพนม 1/1/20002000พระอารามหลวงมหานิกายม.13 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04480706004 พระพุทธบาทจอมทอง 1/1/24622400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
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04480105009 พระยอดเมืองขวาง 26/8/255824/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายพระยอดเมืองขวาง ม.10 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04480101006 พระอินทร์แปลง 1/1/24852393วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480706013 พระอินทร์แปลง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสวัสดิ์ ม.9 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480306009 พะธาย 13/3/252820/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480506001 พันทคีรี 1/1/25082400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม
04480701003 พิทักษ์ประชาสามัคคี 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาแก อำเภอนาแก
04480408002 พืชมงคลธรรมรักษ์ 2467วัดราษฎร์มหานิกายพืชผล ม.4 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
04480311008 พุทธนิมิต 8/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
04480306014 พุทธนิมิต 8/8/255624/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองเทา ม.1 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน
04480704006 พุทธนิมิตสามัคคีธรรม 30/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายคำอ้อม ม.3 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก
04480108005 พุทธยาภิบาล 2/4/25302424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480502001 พุทธสีมา 1/1/24622308วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม
04480506003 พุทธสีมา 3/9/25252420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม
04480608001 โพธิ์แก้ว 1/1/23932339วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04480508004 โพธิ์คำ 14/12/25392418วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480207005 โพธิ์คำแหลมทอง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก
04480903005 โพธิ์เครือ 14/8/25512460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
04480709001 โพธิ์เจริญ 7/11/25222425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก
04480107004 โพธิ์ชัย 1/1/24502436วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
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04480402002 โพธิ์ชัย 2453วัดราษฎร์มหานิกายนาเรียง ม.8 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
04480311001 โพธิ์ชัย 1/1/25262370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
04480202008 โพธิ์ชัย 29/9/25412479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480508002 โพธิ์ชัย 9/5/25342398วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480801001 โพธิ์ชัย 7/11/25222439วัดราษฎร์มหานิกายยางงอย ม.3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480803002 โพธิ์ชัย 2435วัดราษฎร์มหานิกายดงขวาง ม.6 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04480804002 โพธิ์ชัย 1/1/24362418วัดราษฎร์ธรรมยุตสามผง ม.1 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
04480807001 โพธิ์ชัย 1/1/24982400วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.1 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
04480804001 โพธิ์ชัย 2395วัดราษฎร์มหานิกายแค ม.2 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
04480715004 โพธิ์ชัย 31/7/25462451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
04480707005 โพธิ์ชัย 8/8/25562446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
04480701002 โพธิ์ชัย 1/1/24502423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาแก อำเภอนาแก
04480707002 โพธิ์ชัย 22/1/25502350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
04480708001 โพธิ์ชัย 1/1/24772330วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
04480706002 โพธิ์ชัย 17/1/25342325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480707001 โพธิ์ชัย 1/1/24312319วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
04480508008 โพธิ์ชัย 1/1/25272478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480901003 โพธิ์ชัย 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
04481005004 โพธิ์ชัย 1/1/24892412วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไห ม.4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
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04480902002 โพธิ์ชัย 1/1/24902444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04481101002 โพธิ์ชัยมงคล 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาทม อำเภอนาทม
04480205001 โพธิ์ชัยศรี 29/9/25412433วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก
04481101004 โพธิ์ชัยศรี 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม
04480705005 โพธิ์ชัยศรี 6/1/25532452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
04480115003 โพธิ์ชัยสว่างอารมณ์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.4 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม
04480509002 โพธิ์ชัยอุดม 1/1/24082404วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม
04480301005 โพธิ์ไชย 1/1/24152405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04480312008 โพธิ์ไชย 29/5/25502437วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480304003 โพธิ์ไชย 1/1/25022416วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480501007 โพธิญาณ 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.13 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04481004001 โพธิ์ตาก 27/5/25262405วัดราษฎร์มหานิกายโพนบก ม.2 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์
04480905012 โพธิ์ทอง 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าคำไไฮ ม.10 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04480110003 โพธิ์ไทร 1/1/25082365วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480404002 โพธิ์ไทร 2439วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.11 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480304006 โพธิ์ไทร 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480304004 โพธิ์ไทร 23/1/25422435วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04481102004 โพธิ์ไทร 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
04480410001 โพธิ์ไทร 1/1/24932460วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทร ม.2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
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04480115002 โพธิ์พฤกษ์คุณาราม 18/5/25252462วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ตาก ม.9 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม
04481203002 โพธิ์ศรี 5/9/24662451วัดราษฎร์มหานิกายยอดชาด ม.1 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
04480401003 โพธิ์ศรี 1/1/24782409วัดราษฎร์มหานิกายแพงใต้ ม.1 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480312009 โพธิ์ศรี 2465วัดราษฎร์มหานิกายโพนแดงใหญ่ ม.9 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480305004 โพธิ์ศรี 2461วัดราษฎร์มหานิกายโหนโห่ ม.6 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04480312005 โพธิ์ศรี 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480101005 โพธิ์ศรี 1/1/25042344วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480404003 โพธิ์ศรี 2462วัดราษฎร์มหานิกายคำนกกก ม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480809002 โพธิ์ศรี 2436วัดราษฎร์มหานิกายอ้วน ม.4 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม
04480803001 โพธิ์ศรี 30/8/25202400วัดราษฎร์มหานิกายเซียงเซา ม.7 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04480708002 โพธิ์ศรี 2431วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.7 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
04480715002 โพธิ์ศรี 1/1/24302420วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าทุ่ง ม.3 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
04480713002 โพธิ์ศรี 1/1/25432380วัดราษฎร์มหานิกายมูลอ้น ม.2 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
04480702003 โพธิ์ศรี 29/5/25502340วัดราษฎร์มหานิกายบ่อดอกซ้อน ม.8 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480609001 โพธิ์ศรี 1/3/25312450วัดราษฎร์มหานิกายเหิบ ม.1 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร
04480508001 โพธิ์ศรี 1/1/24002322วัดราษฎร์มหานิกายน้ำก่ำกลาง ม.1 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04481005003 โพธิ์ศรี 6/2/25562374วัดราษฎร์มหานิกายนาเต่า ม.6 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04480508015 โพธิ์ศรี 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาคำเจริญ ม.13 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480714001 โพธิ์ศรี 1/9/25242442วัดราษฎร์มหานิกายยอดชาด ม.1 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
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04481003012 โพธิ์ศรี 1/1/24922380วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.8 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04481001004 โพธิ์ศรี 2460วัดราษฎร์มหานิกายท่าเรือ ม.9 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
04481003001 โพธิ์ศรี 1/1/24922380วัดราษฎร์มหานิกายขามเตี้ยใหญ่ ม.4 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480208001 โพธิ์ศรีสมภิบาล 23/2/25422440วัดราษฎร์มหานิกายนาเชือกใหญ่ ม.4 ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก
04481006005 โพธิสมพร 2385วัดราษฎร์มหานิกายบงคำ ม.3 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
04480604006 โพธิ์สวรรค์ 25/12/25252477วัดราษฎร์มหานิกายดอนกกโพธิ์ ม.7 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04480715001 โพธิ์สว่าง 16/10/25282380วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.5 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
04480715003 โพธิ์สว่าง 1/1/24602444วัดราษฎร์มหานิกายขัวสูง ม.6 ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก
04481005001 โพธิ์สุม 1/1/23342318วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04480103012 โพนแก้ว 2/7/25512476วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.3 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480301001 โพนแก้ว 1/1/24942360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04481003009 โพนแก้ว 23/6/25532481วัดราษฎร์มหานิกายอ้อ ม.1 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480103006 โพนข่าศรีคุณเมือง 1/1/25162475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480111010 โพนค้อ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480103008 โพนงาม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04481002005 โพนตูม 2475วัดราษฎร์มหานิกายโพนตูม ม.6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์
04481006001 โพนทราย 2256วัดราษฎร์มหานิกายโพนจาน ม.2 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
04480305003 โพนทอง 1/1/24452438วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04480510005 โพนทอง 1/1/25232476วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม
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04480903004 โพนทอง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
04480602007 โพนทอง 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร
04480115005 โพนทองศิริมงคล 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.1 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม
04480202004 โพนทันกลาง 29/9/25412458วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480203004 โพนทา 29/9/25412474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04480111007 โพนป่าหว้าน(โนนป่าหว้าน) 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480504005 โพนแพง 1/1/25232436วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04480503004 โพนแพง 12/9/25292470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม
04480205003 โพนสวรรค์ 29/9/25412481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก
04481102001 โพนสวรรค์ 2472วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.5 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
04481102003 โพนสวรรค์ 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก
04480111017 โพนสวรรค์ 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโพนสวรรค์ ม.2 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04481203005 โพนสวรรค์ 2457วัดราษฎร์มหานิกายผักขะย่า ม.6 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
04480401001 โพนสว่าง 2454วัดราษฎร์มหานิกายหัวหาด ม.12 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480306006 โพนสว่าง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480311002 โพนสว่าง 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
04480107008 โพนสว่าง 2474วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อมเหนือ ม.10 ตำบลอาจสามารถ

อำเภอเมืองนครพนม
04480408003 โพนสว่าง 2472วัดราษฎร์มหานิกายพืชผล ม.5 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
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04480803005 โพนสว่าง 1/1/24942454วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.4 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04481204002 โพนสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.3 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง
04480702006 โพนสว่าง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480705002 โพนสว่าง 22/8/25572442วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
04480704001 โพนสว่าง 1/1/23502300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก
04480905002 โพนสว่าง 23/4/25292435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04481203003 โพนสว่าง 3/10/25432463วัดราษฎร์มหานิกายหนองบึง ม.4 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
04481102005 โพนสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
04481002002 โพนสว่าง 2279วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักตบ ม.4 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์
04480809003 โพนสิม 2460วัดราษฎร์มหานิกายเสียว ม.3 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม
04480312006 โพนสิมมา 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480312007 โพนหัวโสก 2429วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480704003 ฟ้าชื่นสุวรรณกุมภา 1/1/24692410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก
04480112005 ภูเขาทอง 1/1/25182470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480712008 ภูถ้ำพระ 10/3/25252484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480701006 ภูพานอุดมธรรม 24/11/2546วัดราษฎร์มหานิกายดานสาวคอย ม.12 ตำบลนาแก อำเภอนาแก
04480403019 ภูลังกาใต้ 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกพะธาย ม.10 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480107005 มงคลบุรีศักดาราม 1/1/25172437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480113002 มงคลรัตนาราม 1/1/24002223วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม
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04480404008 มโนธรรมทาน 2484วัดราษฎร์มหานิกายนากระแต้ ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480507007 มรุกขนคร 25/12/253911/7/2539วัดราษฎร์มหานิกายดอนนางหงส์ท่า ม.7 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
04480504002 มรุกขาราม 1/1/25082400วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04480608002 ม่วงไข่ 24/2/25262432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04480713004 ม่วงไข่ 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
04480709002 ม่วงสุม 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก
04480101002 มหาธาตุ 1/1/24641150วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480113003 มเหศรสุภาราม 1/1/24002330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม
04480608003 มัชฌิมวัน 16/5/25402457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04480408005 มาลัย 2476วัดราษฎร์มหานิกายนางัวเหนือ ม.1 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
04481202001 มิตรภาพ 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายมิตรภาพ ม.4 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง
04480508007 มุขะอุดม 12/6/25402468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480906005 มุทิตาธรรม 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายท่าเรือ ม.1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า
04480202005 มูลสารกิจ 29/9/25412464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480110001 เมืองเก่า 2200วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480807002 ยอดแก้ว 2419วัดราษฎร์มหานิกายโพนก่อ ม.6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
04481101003 ยอดแก้ว 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาทม อำเภอนาทม
04480609005 ยอดโพธิ์ทอง 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายยอดโพธิ์ ม.6 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร
04481001009 ยอดลำธาร 2478วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.4 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
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04480503002 ยางเดี่ยว 12/9/25292439วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม
04480808004 ยางสูง 2470วัดราษฎร์มหานิกายโพนขาว ม.3 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม
04480112004 รังษีญาติการาม 1/1/25172445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480512001 ราชกิจศิลาเหล็ก 1/1/25182416วัดราษฎร์มหานิกายหัวบึงท่าเหนือ ม.1 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม
04481007002 ราชสีมา 2425วัดราษฎร์มหานิกายนาใน ม.1 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์
04480603001 ราษฎร์สวัสดิ์ 1/1/24202370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร
04480501004 ราษฎร์สามัคคี 1/1/24302422วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04480304011 เรืองศรีสามัคคี 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480403021 ลังกาสุพรรณาวาส 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายดอนสะฝาง ม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480204006 วังกะเบาน้อย 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังกะเบาน้อย ม.6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
04480114002 วังตามัว 15/9/25302483วัดราษฎร์มหานิกายวังตามัว ม.2 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม
04480601015 วังน้ำเย็น 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายคำผาสุก ม.10 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04481204001 วังโน 2481วัดราษฎร์มหานิกายวังโน ม.2 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง
04480203005 วังโพธิ์ 27/5/25582478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก
04480206001 วังม่วง(ศรีมงคล) 29/9/25412473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
04481201006 วังยาง 17/1/25342482วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.1 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
04480201010 วังยาง(ศรีลดาราม) 29/9/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480111008 วังไฮ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480113006 วาปีปุณฑริการาม 20/6/25552423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม



28หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครพนม

04480801002 วิชัย 1/1/24962450วัดราษฎร์มหานิกายหนองบาท้าว ม.2 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480802006 วิชัยการาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาโอ ม.4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
04480902005 วิชัยพัฒนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480403013 วิปัสสนาธรรม 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทอง ม.8 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480108012 วิมลรัตนศิริ 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศรีประทุม ม.10 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480709004 วิเวกจิตตะมาลัย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก
04480601001 วุฒิวราราม 1/1/24002367วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480104007 เวินพระบาทภูกระแต 15/1/25242464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
04480107010 ศรัทธาราม 25/12/25392480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480703006 ศรัทธาราม 1/1/25112484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก
04480305006 ศรีกาย 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04481204003 ศรีแก้วดารา 14/8/25512483วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพธิ์ ม.1 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง
04480111001 ศรีคุณเมือง 2427วัดราษฎร์มหานิกายคำเตย ม.16 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480111006 ศรีคุณเมือง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480108004 ศรีคุณเมือง 2424วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480602005 ศรีคูณเมือง 1/1/25012480วัดราษฎร์มหานิกายดงมะเอก ม.6 ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร
04480502004 ศรีโคตรคีรี 12/6/25402453วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม
04480708005 ศรีจอมแจ้ง 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
04480703005 ศรีจันทร์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก
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04480110008 ศรีจันทราวาส 1/1/24932483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480701004 ศรีจำปา 9/5/25342473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาแก อำเภอนาแก
04480703004 ศรีเจริญสุข 7/12/25492482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก
04480708003 ศรีเฉลียวนภาลัย 1/1/24992439วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
04480108001 ศรีชมชื่น 2370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม
04480312014 ศรีชมชื่น 15/1/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตรามราช ม.1 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480305001 ศรีชมชื่น 12/9/25292357วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04480303002 ศรีชมชื่น 1/1/24412305วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04480112002 ศรีชมชื่น 10/5/25592441วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480705003 ศรีชมชื่น 22/11/25482445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
04480806003 ศรีชมชื่น 1/1/24452420วัดราษฎร์มหานิกายข่า ม.2 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
04480808001 ศรีชมชื่น 3/2/25402306วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.1 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม
04481003003 ศรีชมชื่น 9/1/25472470วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย ม.7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04481003007 ศรีชมชื่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกนาดี ม.6 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480902003 ศรีชมภู 8/11/25262448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480712004 ศรีชมภูดาลัย 9/8/25532459วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480802003 ศรีดาราม 7/3/25442410วัดราษฎร์มหานิกายนาชุม ม.2 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
04480807004 ศรีดาราม 2469วัดราษฎร์มหานิกายอุ่มไผ่ ม.3 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
04481309004 ศรีทรงวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคกสี ม.1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง
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04481001002 ศรีทอง 1/1/24902289วัดราษฎร์มหานิกายโพนสวรรค์ ม.1 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
04480103004 ศรีทัศน์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480101007 ศรีเทพประดิษฐาราม 1/1/24642402วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480605005 ศรีธนนชัย 14/10/25252465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480506006 ศรีนคร 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายศรีนคร ม.8 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม
04480708007 ศรีนครานุรักษ์ 7/12/25492473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
04481203006 ศรีนวนแจ้ง 2430วัดราษฎร์มหานิกายนาคอม ม.5 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
04480204005 ศรีนวลบูรพาราม 29/9/25412481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
04480803007 ศรีโนนสูง 2477วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.8 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04480704002 ศรีบรรทม 30/3/25582329วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก
04480104001 ศรีบัวบาน 15/1/25242195วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
04480207006 ศรีบัวบาน 29/9/25412481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก
04480103005 ศรีบัวบาน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480502002 ศรีบัวบาน 1/1/24542373วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม
04481002004 ศรีบัวบาน 2472วัดราษฎร์มหานิกายนาล้อม ม.2 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์
04480110002 ศรีบุญเรือง 1/1/24792265วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480401005 ศรีบุญเรือง 2455วัดราษฎร์มหานิกายนายาง ม.6 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480302013 ศรีบุญเรือง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480311003 ศรีบุญเรือง 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
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04480303004 ศรีบุญเรือง 2412วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04480304002 ศรีบุญเรือง 1/1/24002376วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480104008 ศรีบุญเรือง 30/12/25242483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
04480112003 ศรีบุญเรือง 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480401008 ศรีบุญเรือง 2484วัดราษฎร์มหานิกายท่าลาด ม.9 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480803008 ศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายเอื้อง ม.1 ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม
04480809001 ศรีบุญเรือง 2434วัดราษฎร์มหานิกายหาดแพง ม.1 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม
04480708004 ศรีบุญเรือง 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
04480704005 ศรีบุญเรือง 1/1/24542430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก
04480705001 ศรีบุญเรือง 7/12/25492350วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
04480601009 ศรีบุญเรือง 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.7 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480607002 ศรีบุญเรือง 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร
04480506004 ศรีบุญเรือง 18/5/25252462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม
04480510001 ศรีบุญเรือง 15/9/25302304วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม
04480805004 ศรีบุญเรือง 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนสมอ ม.1 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04481101005 ศรีบุญเรือง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาทม อำเภอนาทม
04481102002 ศรีบุญเรือง 1/1/24922442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
04481101001 ศรีบุญเรือง 12/2/25452350วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาทม อำเภอนาทม
04481005007 ศรีบุญเรือง 2465วัดราษฎร์มหานิกายงิ้ว ม.8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
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04481005005 ศรีบุญเรือง 2432วัดราษฎร์มหานิกายขว้างคลี ม.7 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04481005002 ศรีบุญเรือง 2370วัดราษฎร์มหานิกายสมบูรณ์ ม.3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04481006003 ศรีบุญเรือง 1/1/25082265วัดราษฎร์มหานิกายต้าย ม.4 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
04480902001 ศรีบุญเรือง 1/1/25042382วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04481102006 ศรีบุญสงฆ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม
04480609002 ศรีผึ้งวิทยาราม 25/12/25252455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร
04481004002 ศรีพันดร 2446วัดราษฎร์มหานิกายโพนเพ็ก ม.1 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์
04481003002 ศรีพันดร 2453วัดราษฎร์มหานิกายนาขมิ้น ม.3 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480202009 ศรีโพธิ์ชัย 29/9/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480906001 ศรีโพธิ์ชัย 1/1/25022470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า
04480712006 ศรีไพวัลย์ 19/5/25472481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480105001 ศรีมงคล 30/12/25182425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04480305002 ศรีมงคล 1/11/25342434วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04480311004 ศรีมงคล 1/1/24482419วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
04480306002 ศรีมงคล 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480312004 ศรีมงคล 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480111004 ศรีมงคล 13/5/25282441วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480404005 ศรีมงคล 2478วัดราษฎร์มหานิกายนาพระชัย ม.14 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480808002 ศรีมงคล 2400วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.4 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม
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04480505002 ศรีมงคล 5/11/25232373วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04480901002 ศรีมงคล 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
04481007001 ศรีมงคล 3/2/25462424วัดราษฎร์มหานิกายนาผักหม ม.2 ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์
04480106009 ศรีรัตนวนาราม วัดราษฎร์ธรรมยุตวังกระแส ม.16 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
04480408001 ศรีวิชัย 1/1/25002420วัดราษฎร์มหานิกายนางัวใต้ ม.3 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
04480804006 ศรีวิชัย 1/1/25152483วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีเวินชัย ม.6 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
04480704004 ศรีวิชัยมงคล 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก
04480805002 ศรีสงคราม 2462วัดราษฎร์มหานิกายท่าบ่อ ม.4 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480801003 ศรีสมบูรณ์ 1/1/25022470วัดราษฎร์มหานิกายปากอูน ม.4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04481005011 ศรีสมบูรณ์ 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองห่ม ม.9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04480101008 ศรีสมพร 4/9/25342439วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480404001 ศรีสมพร 1/1/24002380วัดราษฎร์มหานิกายคำพอก ม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480905005 ศรีสมพร 14/12/25382459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04480303001 ศรีสวัสดิ์ 1/1/25042503วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04480904003 ศรีสว่าง 1/1/25022462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า
04481005010 ศรีสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองชูชาติ ม.13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04481006002 ศรีสว่าง 2258วัดราษฎร์มหานิกายกลางจาน ม.5 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
04481006008 ศรีสว่างอารมณ์ 2451วัดราษฎร์มหานิกายนาซอ ม.1 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
04480809004 ศรีสวาท 29/2/25552469วัดราษฎร์มหานิกายคำไฮ ม.2 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม
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04480808005 ศรีสวาสดิ์ 18/10/25472477วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.2 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม
04480306004 ศรีสองคอน 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480301004 ศรีสะเกษ 1/1/24102396วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04481002001 ศรีสะเกษ 2259วัดราษฎร์มหานิกายนาหัวบ่อ ม.3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์
04480103003 ศรีสะอาด 9/9/25592464วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม
04480312013 ศรีสะอาด 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480305005 ศรีสะอาด 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04480312002 ศรีสะอาด 1/1/24972374วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480103007 ศรีสะอาด 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480403007 ศรีสะอาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายนาเขท่า ม.3 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง
04480703002 ศรีสะอาด 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก
04480708006 ศรีสะอาด 28/4/25232463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก
04480506002 ศรีสะอาด 1/1/24912412วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม
04480508003 ศรีสะอาด 1/11/25342400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480805005 ศรีสะอาด 22/10/25432483วัดราษฎร์มหานิกายนาเพียง ม.5 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480312012 ศรีสะอาด(โพนสิมมา) 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480312003 ศรีสัตตนาค 2379วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480707007 ศรีสำราญจิต 15/6/25212478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
04480604001 ศรีสำโรง 2123วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
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04480305007 ศรีสุข 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน
04480409001 ศรีสุมังค์ 1/1/24592417วัดราษฎร์มหานิกายนาเข ม.6 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง
04480403001 ศรีสุมังค์ 1/1/25092405วัดราษฎร์มหานิกายนาดีหัวภู ม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480201006 ศรีสุมังค์ 29/9/25412477วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480408004 ศรีสุมังค์ 2472วัดราษฎร์มหานิกายแพงโคก ม.7 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
04480505004 ศรีสุมังค์ 16/10/25282455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04481101006 ศรีสุมังค์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาทม อำเภอนาทม
04480304005 ศรีสุมังค์ชมชื่น 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480207002 ศรีสุมังคลาราม 25/8/25412470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก
04481203004 ศรีสุวรรณ 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
04481203013 ศรีสุวรรณวนาราม 8/8/255628/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแคน ม.3 ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง
04480902009 ศรีหนาถ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480104006 ศิรยานุราชอุทิศ 1/11/25342436วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
04480303010 ศิริธรรมาราม วัดราษฎร์มหานิกายท่าดอกแก้วเหนือ ม.6 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04480107002 ศิริพุทธาราม 13/7/25522373วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480905004 ศิริมงคล 1/1/25222459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04481003010 ศิริมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาน้ำคำ ม.9 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์
04480103002 ศิริโสภาพ 30/12/25182463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480504008 ศิลามงคล 2466วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
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04480408008 สมประสงค์วนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเจริญ ม.9 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
04480806002 สมศรี 2415วัดราษฎร์มหานิกายขามเปี้ยน้อย ม.4 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
04480113008 สมสะอาด 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม
04480508006 สมสะอาด 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480605002 สระแก้ว 14/8/25512402วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480702007 สระโบกบัวทอง 8/8/25562480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480115001 สระพังทอง 3/12/25472482วัดราษฎร์มหานิกายสุขเกษม ม.7 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม
04480103010 สระพังทอง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม
04480113007 สระพังทอง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม
04480104004 สระพังทอง 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
04480508005 สระพังทอง 1/1/24472422วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480703001 สระพังทอง 1/1/24462399วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก
04480607001 สระพังทอง 1/1/25152442วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร
04480312001 สระพังพร 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
04480402001 สร้างแก้ว 1/1/25002410วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง
04480604010 สร้างแป้น 23/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04481006004 สร้างพอก 2290วัดราษฎร์มหานิกายหนองท่ม ม.8 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์
04480603003 สร้างเม็ก 2475วัดราษฎร์มหานิกายสร้างเม็ก ม.6 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร
04480511002 สร้างแห่ 3/2/254625/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแห่ ม.3 ตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม
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04480604004 สวรรค์ทอง 25/12/25252461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร
04481005012 สว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแก้ว ม.12 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์
04480903003 สว่างแก้วนภาราม 1/1/25432449วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
04480707004 สว่างแจ้ง 2421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก
04480304008 สว่างไชยศรี 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
04480901004 สว่างบูรพาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
04480712002 สว่างโพธิ์ศรี 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480202002 สว่างภูมิกาวาส 29/9/25412440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก
04480609004 สว่างมุจรินทร์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร
04480404007 สว่างวัฒนา 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480104005 สว่างศิลาวาส 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
04480205005 สว่างสำราญ 29/9/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก
04480101010 สว่างสุวรรณาราม 1/1/25092480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480110007 สว่างอารมณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480403002 สว่างอารมณ์ 2445วัดราษฎร์มหานิกายโคกสายทอง ม.5 ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง
04480301008 สว่างอารมณ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04480303007 สว่างอารมณ์ 24/2/25582460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน
04480408006 สว่างอารมณ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายดอนบาก ม.6 ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง
04480706005 สว่างอารมณ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
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04480601006 สว่างอารมณ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480609003 สว่างอารมณ์ 25/12/25252468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร
04480605001 สว่างอารมณ์ 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร
04480804005 สว่างอารมณ์ 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตนาหนองหวาย ม.7 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
04480901012 สว่างอารมณ์ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.10 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
04481103002 สว่างอารมณ์ 28/12/25332463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
04480905003 สว่างอารมณ์ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04480702008 สองคอน 11/2/25522483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480607004 สะพานสูง 1/1/25432480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร
04480106001 สันตยาภิรมย์ 28/4/25232426วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
04480712007 สันติการาม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก
04480404012 สันติกาวาส 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายไชยศรี ม.12 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480706007 ส้างพระอินทร์ 22/1/255018/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล่าใหญ่ ม.4 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480706014 สามโพธิ์คำ 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโพนแพง ม.13 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480902006 สามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480111009 สามัคคีธรรม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480204004 สามัคคีธรรม 6/4/25422481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
04480508009 สามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480101012 สารภาณนิมิต 1/1/25098/2/2508วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
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04480401002 สิงห์ทอง 6/11/25502404วัดราษฎร์มหานิกายแพง ม.2 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480703003 สิงห์ทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก
04481103001 สิงห์ทอง 6/2/25562426วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม
04481001003 สิมมา 1/1/23972385วัดราษฎร์มหานิกายเสาเล้าน้อย ม.3 ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
04480902008 สิริมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480502006 สีชมพู 27/5/255810/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตฝั่งแดง ม.2 ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม
04480505007 สุนันทาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04480109005 สุพรรณกมลาวาส 27/1/25482473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
04480801004 สุภราราม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตปากอูน ม.7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480508010 สุภารมณ์ 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04481201007 สุมงคล 2455วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาถ่อน ม.2 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
04480807006 สุวรรณบรรพต 2483วัดราษฎร์มหานิกายภูกระแต ม.7 ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม
04480607006 สุวรรณวนาราม 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.6 ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร
04480906004 แสงทอง 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า
04481201001 แสงสว่าง 1/1/24892476วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะโน ม.3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง
04480901005 แสงอุทัยสิริพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า
04480508014 โสภณธรรมาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้ำก่ำ ม.18 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม
04480201002 โสมนัสไชยาวาส 21/12/25352398วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480111015 หนองกุง 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.12 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
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04480504006 หนองกุดแคน 31/7/25462437วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
04480112009 หนองญาติ 2524วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480206004 หนองบัว(ศรีประทุม) 29/9/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
04480112006 หนองบัวคำ 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.10 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480105002 หนองบัวทอง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04481202004 หนองผักแว่น 14/8/25512475วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักแว่น ม.7 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง
04480608009 หนองไม้งอย 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้งอย ม.2 ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร
04480111011 หนองยาว 29/5/25502474วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม
04480507006 หนองสะโน 2/9/25532483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
04480105006 หนองหญ้าไซ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม
04480505006 หนองหญ้าม้า 1/1/25282476วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม
04480401012 หนองหญ้าม้า 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายแพงเหนือ ม.5 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง
04480706009 หนองหอไตร 1/1/24502228วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอยใหญ่ ม.14 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480503003 ห้วยทราย 26/8/25592464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม
04480206003 ห้วยไหล่ 29/9/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
04480501002 หัวดอน 14/10/25252350วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04480302006 หัวบึง 23/1/25422423วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480501003 หัวบึงทุ่ง 1/1/25182413วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04480106003 หัวโพน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม
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04480501005 หัวเวียงรังษี 1/1/24622460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
04480809006 หาดแพงพัฒนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายเสียวสงคราม ม.3 ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม
04480603006 หายโศก 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายโนนจันทร์ ม.8 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร
04480702004 เหนือท่าจำปา 7/11/25222402วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก
04480705007 เหนือบัวรพา 5/1/255226/5/2529วัดราษฎร์มหานิกายพิมาน ม.1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
04480805009 เหนือวิชัยพัฒนาราม 9/9/255913/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนสมอ ม.7 ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม
04480905009 เหล่าพัฒนา 14/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าพัฒนา ม.5 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04480311007 ใหม่ชัยภูมิ 25/8/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
04480109002 อดิสัยวนาราม 2338วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
04480601010 อภัยวงค์วนาราม 4/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายอภัยวงค์ ม.6 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
04480302012 อรัญญมหาวัน 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
04480806004 อรัญญวิเวก 17/7/25302483วัดราษฎร์ธรรมยุตข่า ม.1 ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม
04480311006 อรัญญศรีชมชื่น 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
04480404006 อรัญญา 2484วัดราษฎร์มหานิกายนาพระชัย ม.14 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง
04480808006 อรัญญานาโพธิ์ 25/2/25572482วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.1 ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม
04480101001 อรัญญิกาวาส 1/1/24932472วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480101009 อรัญญิกาวาส 3/2/24932472วัดราษฎร์ธรรมยุตเขตเทศบาล ม.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480403004 อรัญญิกาวาส 2474วัดราษฎร์มหานิกายม่วงชี ม.4 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง
04480302010 อรัญลัฎฐิวัน 2440วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.15 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
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04480903002 อรุณวนาราม 3/9/25352424วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.5 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
04480205004 อรุณศรีวนาราม 29/9/25412483วัดราษฎร์มหานิกายนกเหาะ ม.8 ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก
04480110005 อัมพวนาราม 23/1/25422475วัดราษฎร์มหานิกายดอนม่วง ม.7 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
04480903006 อัมพวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองโอง ม.1 ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า
04480107009 อัมพวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาหัวบ่อ ม.7 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
04480603004 อัมพวัน 2483วัดราษฎร์มหานิกายลาดศรีชมภู ม.2 ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร
04480705004 อัมพวัน 2447วัดราษฎร์มหานิกายจอมมณี ม.4 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก
04480904002 อัมพวัน 15/1/25242452วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.1 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า
04480905006 อัมพวัน 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตนาน้อย ม.4 ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า
04480311005 อัมพา 23/1/25422434วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.7 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน
04481002003 อารมณ์สมบูรณ์ 2441วัดราษฎร์มหานิกายโพนเพ็ก ม.1 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์
04480802004 อินทร์แปลง 2440วัดราษฎร์มหานิกายอีอูด ม.3 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม
04480201003 อิสานภาลัย 29/9/25412400วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.5 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก
04480804007 อุดมธรรมาราม 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตแค ม.2 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม
04480706006 อุดมรังษี 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.10 ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก
04480306007 อุดมสุข 2449วัดราษฎร์มหานิกายแก้ง ม.2 ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน
04480502003 อุดรโพธิ์ทอง 29/6/25592373วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.4 ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม
04480301007 อุเทนธรรมนิมิต 2475วัดราษฎร์มหานิกายนาเหนือ ม.7 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
04480902004 อุ่มษาพล 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาคอย ม.5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
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04480902010 อูนนา 10/9/255225/5/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
04480112007 เอนกธรรมคุณ 1/8/25332481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
04480101003 โอกาส 1/1/21811994วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
04480207007 โอภาสธรรมาราม 5/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนางิ้ว ม.9 ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก
04480906003 โอภาสวิทยาราม 23/4/25292482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า
04481202005 ฮองไฮ 26/8/25592481วัดราษฎร์มหานิกายฮองไฮ ม.8 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง

รวมทั้งสิ้น วัด800
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04301610001 กรรณิการาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแคน ม.6 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
04300907003 กระดาน 1/1/24792460วัดราษฎร์มหานิกายกระดาน ม.6 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04300104004 กระโดน 13/1/25381/3/2446วัดราษฎร์มหานิกายกระโดน ม.8 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301301007 กระโตน 20/5/25482484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04300403007 กระถิน 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายกระถิน ม.5 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง
04300105003 กระทอน 1/1/25152315วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300810007 กระทุ่มโพรง 25/2/25572482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04301303002 กระทุ่มราย 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
04301504004 กระเบื้องน้อย 2465วัดราษฎร์มหานิกายจบก ม.10 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
04301504001 กระเบื้องใหญ่ 1/1/25172392วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
04302803018 กระโบน 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายยางสามต้น ม.18 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
04301014004 กระเพรา 1/1/25252463วัดราษฎร์มหานิกายกระเพรา ม.10 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
04301004006 กระสัง 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายกระสัง ม.6 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
04300903006 กระเสียว 21/2/25232460วัดราษฎร์มหานิกายกระเสียว ม.2 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04302008001 กฤษณา 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
04302102001 กลางดง 1/1/25122482วัดราษฎร์มหานิกายกลางดง ม.12 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04301401005 กลางปักธงชัย 1/1/25112403วัดราษฎร์มหานิกายตลาดเก่า ม.11 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
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04302505002 กลางวังน้ำเขียว 2481วัดราษฎร์มหานิกายพุทธชาติ ม.8 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
04301304003 กลางอุ่มจาน 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04301011001 กลึง 1/1/24782468วัดราษฎร์มหานิกายกลึง ม.5 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง
04301005005 กอก 1/1/25232474วัดราษฎร์มหานิกายเมืองที ม.6 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
04301007008 กอก 9/1/254725/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.6 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04300101025 กองพระทราย 27/8/25262444วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301509001 กะชอน (ราษฎร์สโมสร) 1/1/24852430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย
04300905004 กะพี้ 29/11/25372463วัดราษฎร์มหานิกายกระพี้ ม.6 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04300903008 กำปัง 2469วัดราษฎร์มหานิกายกำปัง ม.8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04302903015 กุดกี่สีดาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายกุดกี่ ม.6 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04301810001 กุดขมิ้น 30/3/25582455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน
04302105011 กุดคล้า 20/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายกุดคล้า ม.5 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04300709003 กุดจอกน้อย 21/12/252227/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย
04300709002 กุดจอกใหญ่ 1/1/25042442วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย
04300908003 กุดจิก 2446วัดราษฎร์มหานิกายกุดจิกหนองแห้ว ม.6 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04300908006 กุดจิก 8/4/254616/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายกุดจิก ม.6 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04301811001 กุดจิก 1/1/24462400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน
04302009002 กุดชนวน 1/1/24782470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04300806010 กุดโดก 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายกุดโดก ม.8 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
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04302804002 กุดตาดำ 1/1/25242465วัดราษฎร์มหานิกายกุดตาดำ ม.2 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04302006002 กุดน้อย 4/5/25212465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
04300813007 กุดนางทอหูก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04300811004 กุดน้ำใส 1/1/25162474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
04300304001 กุดโบสถ์ 16/2/25442460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04300703003 กุดโบสถ์ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายกุดโบสถ์ ม.2 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย
04301805003 กุดปลาเข็ง 6/11/25392465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน
04302305002 กุดปลาฉลาด 2/10/25322475วัดราษฎร์มหานิกายกุดปลาฉลาด ม.6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง
04302804007 กุดไผ่วนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายกุดไผ่ ม.8 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04300801001 กุดพิมาน 1/1/25232419วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04300805001 กุดม่วง 17/1/25342306วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
04300907011 กุดเวียน 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายกุดเวียน ม.4 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04301804003 กุดเวียน 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน
04302604003 กุดสระแก้ว 18/12/25442484วัดราษฎร์มหานิกายกุดสระแก้ว ม.3 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์
04300702002 กุดสวาย 1/1/24982438วัดราษฎร์มหานิกายกุดสวาย ม.12 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
04301805005 กุดหัวช้าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน
04301803004 กุดหิน 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน
04301905003 กุ่มพะยา 1/1/25152477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04300101031 กุสุมภ์สัทธาราม 1/1/25132/9/2511วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
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04301608004 กู่ศิลาขันธิ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
04300402011 กู่สามัคคี 2470วัดราษฎร์มหานิกายสนวน ม.16 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04301002011 เกราพัฒนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเกรา ม.11 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง
04301011002 เกรียม 6/11/25392429วัดราษฎร์มหานิกายเกรียม ม.6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง
04301203006 เก่างิ้ว 1/1/25282484วัดราษฎร์มหานิกายเก่างิ้ว ม.7 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04301704001 เก่าตาดำ 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง
04301501002 เก่าประตูชัย 7/3/25442300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
04301702001 เก่าประสุข 13/7/25362332วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
04301411002 เก่าสะแกราช 18/1/25312373วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04302907003 เก่าหนองบัววง 2449วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัววง ม.1 อำเภอลำทะเมนชัย
04302901002 เก่าหนองบัววง 2449วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัววง ม.1 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
04302001001 เกาะ 30/12/25182470วัดราษฎร์มหานิกายสีคิ้ว ม.2 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04302105004 เกาะแก้วคงคาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04301703002 เกาะท่าลาด 30/12/25292442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04300810012 เกาะลอย 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเกาะลอย ม.10 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04301511002 เกาะวังกลาง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนกราด ม.12 ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย
04302101008 เกาะอุทการาม 2/9/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302107004 เกิดแก้วนิมิต 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04302107002 แก่งกลางดง 2/3/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
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04302301007 แก่งขามสามัคคี 30/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายแก่งขาม ม.9 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง
04302302001 แก้งสนามนาง 2435วัดราษฎร์มหานิกายแก้งสนามนาง ม.4 ตำบลโนนสำราญ

อำเภอแก้งสนามนาง
04301802001 แก่นท้าว 17/1/25412245วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04302007011 แก้วสัมฤทธิ์ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนกระถิน ม.8 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
04301902005 โกรกกระหาด 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโกรกกระหาด ม.4 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
04302803002 โกรกช้างน้อย 2521วัดราษฎร์มหานิกายโกรกช้างน้อย ม.9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
04302803006 โกรกช้างน้อย 2521วัดราษฎร์มหานิกายโกรกช้างน้อย ม.9 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
04300120002 โกรกเดือนห้า 3/2/25402483วัดราษฎร์มหานิกายโกรกเดือนห้า ม.7 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300410005 โกรกตะหนอด 13/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายตะหนอด ม.9 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง
04300805006 โกรกลึก 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
04300203001 โกรกสำโรง 27/8/254527/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายโกรกสำโรง ม.4 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04302402003 โกรกสำโรง 1/1/25432467วัดราษฎร์มหานิกายโกรกสำโรง ม.3 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
04301407009 โกรกหว้า 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโกรกหว้า ม.11 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04301309006 โกรกหิน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
04302103002 โกศลสิตาราม 1/1/25122480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04302107008 ขนงพระกลาง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04302107001 ขนงพระใต้ 1/1/24522425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04302107009 ขนงพระเหนือ 31/3/25522484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
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04301004004 ขนายดี 2482วัดราษฎร์มหานิกายขนายดี ม.10 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
04302801013 ขมาดไพร 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายขมาดไพร ม.2 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
04301101002 ขาม 21/12/25222458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
04301702006 ขามขุนร่ม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
04301004005 ขามชั่งโค 23/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายขามชั่งโค ม.2 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
04301011003 ขามเฒ่า 27/12/25452448วัดราษฎร์มหานิกายขามเฒ่า ม.3 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง
04301203002 ขามเตี้ย 1/1/24972474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04301510002 ขามใต้ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย
04301901003 ขามทะเลสอ 1/1/25132410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
04300611004 ขามน้อย 1/1/24732472วัดราษฎร์มหานิกายหนองขามน้อย ม.4 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
04301004011 ขามโนนสันติ 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายขามโนนสันติ ม.9 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
04303003002 ขามป้อม 3/2/25402470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
04303003006 ขามป้อม 3/2/25402470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
04300504002 ขามเวียน 21/2/25392455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม
04300604006 ขามหนองปืด 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายขามหนองปืด ม.12 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช
04301005004 ขี้เหล็ก 27/12/25452460วัดราษฎร์มหานิกายดอนรี ม.5 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
04301315002 ขี้เหล็ก 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย
04301404004 ขุนละคร 3/10/254329/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
04301303001 เขว้า 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
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04302007003 เขากระโดนวนาราม 6/11/25392481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
04302101019 เขากะจะ 3/7/253516/2/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองมะค่า ม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302110004 เขาแก้วจุฬามณี(เขาจุฬามณี) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04300205005 เขาจอมทอง 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตตลิ่งชัน ม.5 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี
04302107007 เขาจันทร์หอม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04300303003 เขาซับพงโพด 9/2/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตซับพงโพด ม.11 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง
04301807004 เขาซาด 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04302504008 เขาตะกุดรัง 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายเขาตะกุดรัง ม.4 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04302101014 เขาไทรสายัณห์ 1/1/25171/7/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302106013 เขาน้อยคงคาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04300205004 เขาน้อยมูลบน 2484วัดราษฎร์มหานิกายมูลบน ม.7 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี
04302501009 เขาแผงม้า 20/6/255527/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาแผงม้า ม.4 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
04301405003 เขาพญาปราบ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04302501003 เขาภูหลวง 7/4/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองอีแผ่ว ม.5 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
04302010001 เขายายเที่ยงใต้ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
04302010004 เขายายเที่ยงเหนือ 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขายายเที่ยงเหนือ ม.6 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
04302110001 เขาวงเจริญธรรม(เขาเจริญธรรม) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04302110002 เขาวงน้อย (หนองบอน) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04302101012 เขาวันชัยนวรัตน์ 1/3/25592484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
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04302108009 เขาใหญ่ญาณสัมปันโน 6/1/255324/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งตาลอง ม.1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
04302301006 คงคาวนาราม 9/1/25472470วัดราษฎร์มหานิกายฤทธิรักษา ม.7 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง
04301306006 คงคาอุดมเขต 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.11 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
04300107001 คนชุม 21/12/25352450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300210002 ครบุรี 21/2/25392422วัดราษฎร์มหานิกายครบุรี ม.6 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี
04301102004 ครึมม่วง 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง
04300702007 คลองกลาง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองกลาง ม.15 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
04302503003 คลองกี่ 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายคลองกี่ ม.2 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว
04302503004 คลองกุ่ม 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองกุ่ม ม.5 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว
04300817002 คลองแคใต้ 2483วัดราษฎร์มหานิกายคลองแคใต้ ม.3 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด
04300812003 คลองแคเหนือ 24/6/25392473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
04302007006 คลองแจ้ง 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองแจ้ง ม.9 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
04302105015 คลองดินดำ 23/3/253310/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04301409005 คลองตะคร้อ 6/11/25392485วัดราษฎร์มหานิกายดอนจัน ม.15 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย
04302004009 คลองตะแบก 1/1/24642462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04302101017 คลองตาลอง 19/11/25362484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04301411007 คลองเตย 2/11/25302463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04302501006 คลองทุเรียน 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายคลองทุเรียน ม.9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
04302007002 คลองไทรสิทธาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
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04302009009 คลองนอก 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04302003002 คลองนาดี 23/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองนาดี ม.12 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
04302501005 คลองบง 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายคลองบง ม.9 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
04302104005 คลองพลู 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04302109002 คลองม่วง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04300702006 คลองยาง 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.14 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
04302106008 คลองยาง 13/7/25362484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04302103009 คลองลึก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04301409006 คลองวัฒนา 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนตากแดด ม.1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย
04300107004 คลองส่งน้ำ 27/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายพบสุข ม.5 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302503002 คลองสมบูรณ์ 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายคลองสมบูรณ์ ม.9 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว
04302502005 คลองสะท้อน 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองสะท้อน ม.5 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04302105013 คลองเสือ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04302111001 คลองหินปูน 20/9/25422484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04302503005 คลองหินร่องวนาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองหินล่อง ม.3 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว
04302107005 คลองหินลาด 1/3/25592484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04301014005 คล้า 18/5/25152475วัดราษฎร์มหานิกายคล้า ม.6 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
04301012002 คอนน้อย 1/1/25342435วัดราษฎร์มหานิกายคอนน้อย ม.9 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
04300403001 คอนเมือง 4/1/25292451วัดราษฎร์มหานิกายคอนเมือง ม.2 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง



10หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครราชสีมา

04301013003 คอหงษ์ 1/1/24842452วัดราษฎร์มหานิกายคอหงษ์ ม.3 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง
04300125001 คอหนองบัว 26/7/254722/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายคอหนองบัว ม.3 ตำบลหนองไข่น้ำ

อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300905007 ค้างพลูใต้ 30/12/25182484วัดราษฎร์มหานิกายค้างพลูใต้ ม.3 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04300905005 ค้างพลูเหนือ 30/12/25182465วัดราษฎร์มหานิกายค้างพลูเหนือ ม.1 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04300813004 ค่ายทะยิง 1/1/25432478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04302504001 คำช้อย 14/5/25442445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04302101001 คีรีวันต์ 1/1/24842477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302109003 คีรีศรีรัตนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04301409004 คีรีสามัคคี 24/10/252112/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย
04302103015 คีรีสามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04301208007 คึมมะอุ 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย
04303004005 คึมมะอุ 27/5/25262459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย
04301304005 คึมหญ้านาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04300210004 คุ้มครอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.3 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี
04301207001 คูขาด 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่
04300807009 คูขาดใต้ 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายคูขาดใต้ ม.8 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
04301207011 คูขาดโสกรังสุทธาราม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโสกรัง ม.9 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่
04300807014 คูขาดเหนือ 1/3/255925/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคูขาดเหนือ ม.8 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
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04301214005 คูมะค่า 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคูมะค่า ม.10 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
04300907004 คูเมือง 7/12/25492463วัดราษฎร์มหานิกายคูเมือง ม.3 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04300908001 โคก 1/1/24412377วัดราษฎร์มหานิกายโคกสวาย ม.4 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04300202001 โคกกรวด 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี
04300204001 โคกกระชาย 14/12/25382465วัดราษฎร์มหานิกายเนินเสมา ม.12 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04302602006 โคกกระบือ 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกกระบือ ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04300503006 โคกกระเบื้อง 6/2/25562484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
04301220005 โคกกลาง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
04301317003 โคกกลาง 25/3/25412476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย
04301805004 โคกกะพี้ 6/2/25562477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน
04301403002 โคกเกษม 1/1/24852435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
04301503007 โคกขาม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04300202002 โคกแขวน 1/1/24382425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี
04301903003 โคกแขวน(บ้านโคกแขวน) 4/4/25322472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
04300105007 โคกคอนอินทร์เจริญธรรม 20/5/25482479วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.7 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301106002 โคกคูขาด 12/7/25312485วัดราษฎร์มหานิกายโคกคูขาด ม.6 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง
04301609003 โคกซาง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกซาง ม.3 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง
04302304002 โคกดู่ 2414วัดราษฎร์มหานิกายม.23 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง
04300115002 โคกตลาด 1/1/22662224วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
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04300404007 โคกตะพาบ 27/12/25452480วัดราษฎร์มหานิกายโคกตะพาบ ม.3 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04300304003 โคกเตาเหล็ก 1/2/253330/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04302604002 โคกน้อย 2484วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.7 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์
04300908005 โคกน้อย 4/12/25582534วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.7 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04300204007 โคกใบบัว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04300108006 โคกประดู่ 1/1/25262522วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301805001 โคกปะกั๊ก 1/1/25222319วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน
04301009005 โคกเปราะหอม 6/4/25422467วัดราษฎร์มหานิกายโคกเปราะหอม ม.3 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04300403006 โคกแปะ(ชัยมงคลธรรม) 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกแปะ ม.3 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง
04301901002 โคกแฝก 1/1/25182369วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
04300101023 โคกพรม 2/2/25385/8/2425วัดราษฎร์มหานิกายนาหลุม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300901001 โคกพรม 21/2/25392260วัดราษฎร์มหานิกายโคกพรม ม.5 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04300607002 โคกพระ 1/1/24102380วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
04301304001 โคกพระ 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04300117014 โคกเพชร 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพชร ม.14 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300401007 โคกเพ็ด 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพ็ด ม.2 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04301308003 โคกเพ็ด 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
04301602001 โคกโภคา 1/1/24842471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง
04301804001 โคกมะกอก 9/7/25452300วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน
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04300802001 โคกรักษ์ 1/1/25132420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
04301315004 โคกล่าม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย
04302302008 โคกล่าม 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
04301406004 โคกศรีสะเกษ 1/1/24332432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
04301417001 โคกศิลา 2470วัดราษฎร์มหานิกายโคกศิลา ม.1 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04302106012 โคกสง่า 14/12/25382484วัดราษฎร์มหานิกายโคกสง่า ม.2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04301220001 โคกสว่าง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
04301808005 โคกสว่าง 16/4/25472483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
04301605007 โคกสะทอน วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะทอน ม.15 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
04301605005 โคกสะอาด 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
04301208012 โคกสะอาด 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.13 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04302502001 โคกสันติสุข 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04300818003 โคกสามัคคีเก่า 26/11/253413/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด
04301405008 โคกสำราญ 24/2/255818/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำราญ ม.10 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04301220008 โคกสี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
04300604002 โคกสุภาราม 2449วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองโสน ม.2 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช
04302802002 โคกสุวรรณ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโคกสุวรรณ ม.1 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ
04300104001 โคกสูง 13/3/25282430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04303203003 โคกสูง 19/4/25562410วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
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04300302003 โคกสูง 23/1/25422533วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง
04301710010 โคกสูง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04301807002 โคกสูง 2/10/25322420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04300402006 โคกเสี่ยว 2474วัดราษฎร์มหานิกายโคกเสี่ยว ม.9 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04300908004 โคกหนองไผ่ 18/12/25442469วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองไผ่ ม.2 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04301704004 โคกหินช้าง 13/7/25362482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง
04301010005 โค้งกระชาย 23/9/253915/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายโค้งกระชาย ม.4 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
04300704005 โค้งกระโดน 1/1/252516/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
04300812005 โค้งตะคร้อ 1/3/25592483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
04301806002 โค้งยาง 1/1/25222400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน
04301804002 งิ้ว 7/11/25222387วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน
04300806006 จงกอ 7/11/25542430วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.7 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
04300205001 จระเข้หิน 1/1/24442417วัดราษฎร์มหานิกายจระเข้หิน ม.1 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี
04301606006 จอมศรี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
04300811006 จะบู(บ้านจะบู) 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
04301407002 จังหรีด 9/5/25342323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04301002005 จันดุม 9/1/254711/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายจันดุม ม.6 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง
04302902003 จันทนไชยศรี 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.3 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
04302906001 จันทนาราม 17/1/25342475วัดราษฎร์มหานิกายพลีกอีแรด ม.1 อำเภอลำทะเมนชัย
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04302903001 จันทนาราม 17/1/25342475วัดราษฎร์มหานิกายปลักอีแรด ม.1 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04301702002 จันทร์ 1/1/23362328วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
04302301010 จันทร์บูรพาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะเดา ม.6 ตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง
04301204001 จันทรังษีมุณีวงศ์ 1/1/24782325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300813009 จันทราราม 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคกสามัคคี ม.12 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04302002002 จันทราราม 1/1/24982475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว
04302106001 จันทึก 1/1/25152442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04301010003 จันอัด 23/9/25392476วัดราษฎร์มหานิกายจันอัด ม.2 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
04301505003 จารย์ตำรา 1/1/25052400วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย
04300101029 จิตตสามัคคี 1/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302104012 จิตสวัสดิ์ธรรมาราม 29/1/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตวังกะโล่ ม.9 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04302703003 จินดาราม 2441วัดราษฎร์มหานิกายละหาน ม.6 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง
04300117008 จิราธิวัฒน์ 1/3/25592482วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแมลงวัน ม.5 ตำบลโคกกรวด

อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301903005 เจริญธรรม 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสะแก ม.5 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
04302711002 เจริญพรต 30/12/25292473วัดราษฎร์มหานิกายเจริญผล ม.4 อำเภอเมืองยาง
04302801001 เจริญพรต 30/12/25292473วัดราษฎร์มหานิกายเจริญผล ม.4 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
04301705002 เจริญราษฎร์บำรุง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
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04300406002 เจริญศรี 2477วัดราษฎร์มหานิกายเก่าค้อ ม.5 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
04303203001 เจริญสุข 1/1/25212389วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04303203002 เจริญสุคันธาราม 1/1/24322391วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04300101024 แจ้งนอก 1/1/25122441วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300101007 แจ้งใน 1/1/25082230วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301402003 แจ้งบ้านหัน 1/1/25262365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
04301304004 ฉิมพลีโนนงิ้ว 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04300909001 แฉ่ง 27/10/25382200วัดราษฎร์มหานิกายแฉ่ง ม.3 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย
04302011006 ชมพูคีรีเขต 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.5 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
04300610004 ช่องโค 1/1/25162481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
04301310002 ช่องแมวหนองยาง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย
04300116001 ช่องอู่ 21/12/25352201วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300504001 ช่อระกาวราราม 1/1/24782448วัดราษฎร์มหานิกายช่อระกา ม.1 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม
04300106009 ชะอม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายชะอม ม.9 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300211001 ชัยพฤกษ์ประชาราม 2426วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี
04300810001 ชัยมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังสนาน ม.6 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04301601001 ชัยมงคล 17/1/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
04301609001 ชัยราษฎร์ประดิษฐ์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง
04302007004 ชัยศรีคณาราม 24/6/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
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04301206004 ชัยศิริสังฆาราม 2353วัดราษฎร์มหานิกายกระเบื้อง ม.8 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่
04301508006 ชัยสวรรค์ 2/9/25532484วัดราษฎร์มหานิกายโนนหญ้านาง ม.8 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04300603002 ช้างทอง 25/2/25572416วัดราษฎร์มหานิกายกรูด ม.8 ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302803007 ชายพะเนา 2/3/25292455วัดราษฎร์มหานิกายชายพะเนา ม.3 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
04301507002 ชีวาน 23/1/25422473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย
04301104001 ชีวึก 1/1/24952484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง
04301411006 ชุมพรบวรรังสิยาราม 1/1/25142460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04303001005 เชตุดรวนาราม 2/3/25532471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย
04300801012 เชษฐาวนาราม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสะอาด ม.11 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04301702003 โชติการาม 22/11/25482370วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
04300118004 ไชยมงคล 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลิง ม.5 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301301009 ไชยศรีชมชื่น 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองชาด ม.11 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04302011001 ซับกระสังข์ 30/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายซับกระสังข์ ม.6 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
04300210003 ซับก้านเหลือง 2484วัดราษฎร์มหานิกายซับก้านเหลือง ม.4 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี
04300204011 ซับเจริญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายซับเจริญ ม.11 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04302005010 ซับชุมพล 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายซับชุมพล ม.9 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04302203003 ซับตะคร้อ 18/6/253623/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับตะคร้อ ม.6 ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก
04302004015 ซับตะเคียน 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายซับตะเคียน ม.13 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04302112005 ซับใต้ 29/9/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง



18หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครราชสีมา

04302003001 ซับใต้คุณาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
04301412004 ซับน้อย 2484วัดราษฎร์มหานิกายซับน้อย ม.7 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย
04302101009 ซับน้ำเย็น 16/2/25442484วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302109007 ซับพลู 1/1/25312484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04300815001 ซับพลูใหญ่(ซับพลู) 17/1/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
04300210005 ซับยาง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายมาบพิมานพัฒนา ม.9 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี
04301412007 ซับยาง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายซับยาง ม.6 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย
04300209003 ซับระวิง 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
04300305005 ซับลังกา 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายซับลังกา ม.9 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
04302109006 ซับเศรษฐี 24/6/25392484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04302107003 ซับสวอง 20/6/25552484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04302004010 ซับหวาย 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04302106011 ซับหวาย 24/6/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04301007002 ซาด 6/2/25562450วัดราษฎร์มหานิกายซาด ม.11 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04301607002 ซ่าเลือด 23/2/254215/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายซ่าเลือด ม.3 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง
04301801008 ญานโสถิตวนาราม 16/10/25282471วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
04301716010 ฐานราษฎร์ดำรง 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.5 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04302007001 ฑันนิคมพัฒนาราม 2/9/25532486วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
04300805011 ดงกระสัง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายดงกระสัง ม.9 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
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04301301002 ดงเค็ง 1/1/25162457วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04301509005 ดงน้อย 1/1/25432482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย
04302112015 ดงพญาเย็นภาวนาราม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุ ม.1 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04300611005 ดงพลอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายดงพลอง ม.5 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
04301007003 ดงพลอง 3/11/25572455วัดราษฎร์มหานิกายดงพลอง ม.7 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04300817005 ดงมะเกลือ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายดงมะเกลือ ม.6 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด
04302907004 ดงหนองไผ่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.14 อำเภอลำทะเมนชัย
04302901003 ดงหนองไผ่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.14 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
04301505004 ดงใหญ่ 1/2/25332427วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย
04301309007 ดอนกลอย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
04300406006 ดอนกลาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.3 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
04301307004 ดอนกอก 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย
04300704002 ดอนเกตุ 1/2/25332472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
04300111004 ดอนขวาง 14/12/25382468วัดราษฎร์มหานิกายดอนขวาง ม.2 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301004010 ดอนขวาง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนขวาง ม.8 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
04301201008 ดอนขุนสนิท 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนขุนสนิท ม.1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04301507004 ดอนเขว้า 12/11/25532481วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย
04300305008 ดอนแขวน 2/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายดอนแขวน ม.6 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
04301220007 ดอนคนฑา 1/1/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
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04301224006 ดอนเค็ง 28/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายดอนเค็ง ม.9 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04301005001 ดอนชมพู 20/6/25552417วัดราษฎร์มหานิกายดอนชมพู ม.1 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
04301208013 ดอนชุมช้าง 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายดอนชุมช้าง ม.10 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04301501005 ดอนแซะ 31/7/25492440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
04300401011 ดอนดู่ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนดู่ ม.10 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04300809006 ดอนตะแบง 25/2/255717/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด
04300503009 ดอนตะหนิน 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายดอนตะหนิน ม.2 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
04302401001 ดอนตัดเรือ 22/1/25502455วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
04300906006 ดอนตำแย 1/1/24912478วัดราษฎร์มหานิกายดอนตำแย ม.1 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
04300818002 ดอนแต้ว 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด
04300901012 ดอนแต้ว 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนแต้ว ม.11 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04300501001 ดอนทอง 12/3/25082453วัดราษฎร์มหานิกายดอนทอง ม.5 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม
04300501005 ดอนทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม
04300901009 ดอนทะยิง 31/7/254620/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนทะยิง ม.8 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04300405004 ดอนทะแยง 21/2/25392479วัดราษฎร์มหานิกายดอนทะแยง ม.3 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04301014001 ดอนท้าว 12/6/25402431วัดราษฎร์มหานิกายดอนท้าว ม.9 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
04300901013 ดอนโบสถ์ 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนโบสถ์ ม.14 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04300818004 ดอนป่าโอป(ป่าโอป) 2483วัดราษฎร์มหานิกายดอนป่าโอป ม.6 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด
04300501003 ดอนเปล้า 1/1/25272456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม
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04301013002 ดอนผวา 27/8/25262445วัดราษฎร์มหานิกายดอนผวา ม.5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง
04302304003 ดอนไผ่ 2471วัดราษฎร์มหานิกายดอนไผ่ ม.5 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง
04300703002 ดอนพราหมณ์ 9/5/253413/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย
04301105002 ดอนพะงาด 1/1/25092475วัดราษฎร์มหานิกายดอนพะงาด ม.5 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง
04300707001 ดอนไพล 12/6/25462470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
04301002004 ดอนม่วง 6/11/25392478วัดราษฎร์มหานิกายดอนม่วง ม.5 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง
04301008009 ดอนม่วง 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนม่วง ม.5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04301905005 ดอนมะเกลือ 29/9/254129/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายดอนมะเกลือ ม.6 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04301009007 ดอนมะเหลื่อม 25/2/255729/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายดอนมะเหลื่อม ม.13 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04301009008 ดอนมันกระซาก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนมันกระซาก ม.10 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04300811008 ดอนมุกมัน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
04301318003 ดอนยาว 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย
04302404001 ดอนยาวน้อย 1/1/24802472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง
04302405001 ดอนยาวใหญ่ 27/1/25482466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง
04301214002 ดอนแร้ง 23/1/25422482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
04301318004 ดอนวัว 31/10/25482532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย
04302004005 ดอนวัว 28/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04300909002 ดอนสระจันทร์ 16/4/25472470วัดราษฎร์มหานิกายดอนสระจันทร์ ม.6 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย
04301003002 ดอนหวาย 24/6/25392457วัดราษฎร์มหานิกายดอนหวาย ม.1 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง
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04301006007 ดอนหวาย 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนหวาย ม.10 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
04301512004 ดอนหวาย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04301208004 ดอนหัน 27/8/25262480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04300409002 ดอนใหญ่(บ้านดอนใหญ่) 1/1/25142436วัดราษฎร์มหานิกายดอนใหญ่ ม.1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง
04301306001 ดอนอีลุ่ม 1/1/24722400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
04300704009 ดะแลงราษฎร์บำรุง 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายดะแลง ม.11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
04300901004 ด่านกรงกราง 2/2/25382470วัดราษฎร์มหานิกายด่านกรงกราง ม.6 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04303205001 ด่านกะตา 1/1/24202408วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04300710001 ด่านเกวียน 5/11/25232436วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
04301003005 ด่านเกวียน 28/12/25332526วัดราษฎร์มหานิกายด่านเกวียน ม.3 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง
04301012001 ด่านคนคบ 21/12/25352400วัดราษฎร์มหานิกายด่านคนคบ ม.1 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
04300902001 ด่านจาก 16/4/25472219วัดราษฎร์มหานิกายด่านจาก ม.3 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
04301203001 ด่านช้าง 30/3/25582454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04301010001 ด่านติง 1/1/25152469วัดราษฎร์มหานิกายด่านติง ม.5 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
04301003001 ด่านทองหลาง 26/11/25342400วัดราษฎร์มหานิกายด่านทองหลาง ม.2 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง
04300809004 ด่านนอก 1/1/25052478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด
04300804002 ด่านใน 10/9/25522451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด
04302504003 ด่านอุดม 1/1/252114/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04302101010 ดำเนินสถิต 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
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04302804009 เดิ่นเห็ด 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายเดิ่นตะโก ม.4 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04301008007 เดิ่นเห็ดหิน 3/2/25405/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายเดิ่นเห็ดหิน ม.12 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04301501001 เดิม 1/1/24782000วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
04300101034 แดนสงบอาสภาราม 27/8/25443/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302004011 ต้นทองน้ำเมา 3/2/25212474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04301006002 ตลาดแค 27/10/25382470วัดราษฎร์มหานิกายตลาดแค ม.2 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
04301701005 ตลาดชุมพวง 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายตาทุ่ง ม.14 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04301705008 ตลาดไทร 25/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายตลาดไทร ม.1 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04301306002 ตลาดไทรเก่า 16/10/25492454วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
04301509002 ตลาดประดู่ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย
04300205002 ตลิ่งชัน 1/1/24822482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี
04300406007 ตลุกน้ำขาว 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
04302803003 ตลุกผักไร 20/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตตลุกผักไร ม.11 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
04300408006 ตลุกสาหร่าย 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายตลุกสาหร่าย ม.5 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง
04301410002 ตะกุด 1/1/24522425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
04301407007 ตะกุด 5/1/25522480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04303104012 ตะกุดขอน 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายตะกุดขอน ม.9 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
04300601001 ตะกุดเครือปลอก 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจักราช อำเภอจักราช
04301604001 ตะแกรง 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง
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04301107001 ตะโก 24/6/25412345วัดราษฎร์มหานิกายตะโก ม.3 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง
04301102001 ตะโก 1/1/24822440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง
04300404002 ตะโกโคก 2452วัดราษฎร์มหานิกายตะโกโคก ม.4 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04300405008 ตะโกน้อยวนาราม 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายตะโกน้อย ม.10 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04301405002 ตะขบ 23/8/25452449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04300401001 ตะคร้อ 3/2/25212455วัดราษฎร์มหานิกายตะคร้อ ม.7 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04300902004 ตะคร้อ 18/5/25252420วัดราษฎร์มหานิกายตะครัอ ม.5 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
04301503014 ตะคร้อ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายตะคร้อ ม.8 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04300902008 ตะคร้อ 10/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายตะคร้อ ม.5 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
04300403004 ตะคร้อ(บ้านตะคร้อ) 1/1/25302483วัดราษฎร์มหานิกายตะคร้อ ม.4 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง
04301806004 ตะคลองแล้ง 29/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน
04301801002 ตะคลองหลง 21/2/25232450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
04300111002 ตะคองเก่า 1/1/24732300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300805002 ตะเคียน 30/12/25182462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
04301503009 ตะเคียนงาม 2484วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนงาม ม.19 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04302107011 ตะเคียนทอง 1/1/252430/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04301503002 ตะบอง 13/5/25282458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04301506002 ตะปัน 12/11/25532420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
04302401002 ตะเภาหนุน 1/1/25152463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
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04302109010 ตะลุกแจง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04300503004 ตะหลุกพลวง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
04300407007 ตะหลุกม่วง(ตลุกม่วง) 2484วัดราษฎร์มหานิกายตลุกม่วง ม.11 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04300407001 ตากิ่ม 27/8/25452461วัดราษฎร์มหานิกายตากิ่ม ม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04300103001 ต่างตา 7/2/25322324วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300610003 ตาเงิน 1/1/25162475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
04300404001 ตาจั่น 10/2/25212425วัดราษฎร์มหานิกายตาจั่น ม.12 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04300404003 ตาชู 2464วัดราษฎร์มหานิกายตาชู ม.8 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04302902002 ตาดทอง 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาด ม.14 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
04300107002 ตาลโหรน 13/1/25382452วัดราษฎร์มหานิกายตาลโหรน ม.2 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301308004 ตำแย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
04301504002 ตำแย 27/5/25582459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
04301301003 เตยกระโตน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04300304002 เตาเหล็ก 16/5/25402485วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04302105007 โต่งโต้น 2/2/25382484วัดราษฎร์มหานิกายวังโต่งโต้น ม.11 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04300106001 โตนด 29/6/25592235วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301003003 โตนด 17/1/25512470วัดราษฎร์มหานิกายโตนด ม.6 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง
04301903001 โตนด 7/2/25322150วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
04302007010 ไตรมิตรนพคุณ 25/2/255728/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายชุมสามเรณู ม.16 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
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04302106005 ไตรรัตน์ 12/6/25402484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04302001004 ถนนคต 1/1/24642464วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04302112006 ถนนโค้ง 10/2/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04301002002 ถนนถั่ว 16/10/25292450วัดราษฎร์มหานิกายถนนถั่ว ม.10 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง
04300403005 ถนนนางคลาน 25/2/255715/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายถนนนางคลาน ม.10 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง
04302006004 ถนนนาดี 1/1/25172473วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
04300909003 ถนนโพธิ์ 16/4/25472445วัดราษฎร์มหานิกายถนนโพธิ์ ม.5 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย
04301301006 ถนนโพธิ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04300906004 ถนนวารี 13/7/25362475วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำใส ม.5 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
04303101001 ถนนหัก 2465วัดราษฎร์มหานิกายถนนหัก ม.9 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
04300802004 ถนนหักน้อย 1/1/24682450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
04300801002 ถนนหักใหญ่ 1/1/25042409วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.11 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04301008005 ถั่วแปบ 3/2/25402480วัดราษฎร์มหานิกายถั่วแปบ ม.6 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04302105017 ถ้ำกฤษณาธรรมาราม 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายอุทุมพรพัฒนา ม.18 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04302107010 ถ้ำไก่แก้ว 1/1/251729/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04302110003 ถ้ำเขาวง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04302005012 ถ้ำจำปาคณาราม 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีห่าน ม.10 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04302103012 ถ้ำซับมืด 29/5/25502484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04300815008 ถ้ำเต่า 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำเต่า ม.17 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
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04302110009 ถ้ำไตรรัตน์ 9/1/254730/4/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองน้ำแดง ม.1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04302104004 ถ้ำเทพนิมิต 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04302109012 ถ้ำปิ่นแก้ว 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04302103011 ถ้ำพรมประดิษฐ์ 2/9/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04302106010 ถ้ำพระธาตุ 14/2/25372484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04302102009 ถ้ำพระสิวลี 12/6/25423/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตราชโด ม.7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04302603004 ถ้ำเพกา วัดราษฎร์มหานิกายดอนเจดีย์ ม.5 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์
04302110005 ถ้ำเพชรพิมาน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04300202008 ถ้ำวัวแดง 2479วัดราษฎร์มหานิกายเฉลียง ม.4 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี
04302108006 ถ้ำศิลาทอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
04302112012 ถ้ำอุดมสุข 20/9/25423/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายผ่านศึก ม.11 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04300904001 ทรงธรรม 1/1/23192319วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04300209001 ทรัพย์เจริญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ซับระวิง ม.9 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
04300611007 ทรัพย์เจริญ 2480วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญ ม.8 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
04300306001 ทรัพย์เจริญ 2485วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญ ม.4 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง
04301512011 ทรัพย์โพธิ์งาม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์โพธิ์งาม ม.20 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04302201004 ทรัพย์อุดมธรรม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายซับตะคร้อ ม.11 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก
04302106003 ทรายทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04301703013 ทองธรรมาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
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04301608001 ทองพนมวัน 1/3/25592477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
04301603004 ทองสุวรรณ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
04300408002 ทองหลาง 2476วัดราษฎร์มหานิกายทองหลาง ม.3 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง
04302803001 ทองหลาง 18/5/25252360วัดราษฎร์มหานิกายทองหลาง ม.6 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
04300603001 ทองหลาง 25/3/25362410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทองหลาง ม.4 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช
04303103003 ทองหลางใหญ่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายทองหลางใหญ่ ม.2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา
04302101004 ทองอ่อนสามัคคี 7/2/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04301802005 ทะเล 1/1/25152419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04301507003 ทับควาย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย
04300106002 ทับช้าง 27/8/25262240วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300405006 ทับมะขาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายทับมะขาม ม.5 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04301710005 ทับรักษ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04301103004 ทัพรั้ง 2/2/25382485วัดราษฎร์มหานิกายทัพรั้ง ม.3 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
04301007006 ท่ากระทุ่ม 16/10/252913/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายท่ากระทุ่ม ม.9 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04301006004 ท่ากระสัง 4/6/25432478วัดราษฎร์มหานิกายวังม่วง ม.3 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
04300813003 ท่าขี้เหล็ก 6/11/25502472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04302103006 ท่างอย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04302105002 ท่าช้าง 1/1/25132455วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04301502006 ท่าแดง 1/1/25282463วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
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04302202005 ท่าตะแบก 17/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายท่าตะแบก ม.4 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก
04301803005 ท่าโป่ง 25/12/25252468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน
04302103014 ท่ามะนาว 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04302105001 ท่ามะปรางค์ 2454วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะปรางค์ ม.3 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04300116004 ท่ามะยม 1/1/25162315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302702001 ท่าเยี่ยม 2484วัดราษฎร์มหานิกายเขว้า ม.10 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
04300707006 ท่าเยี่ยม 23/8/24992482วัดราษฎร์มหานิกายท่าเยี่ยม ม.1 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
04300304008 ท่าเยี่ยมพัฒนา 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่าเยี่ยมพัฒนา ม.18 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04300705001 ท่าลาดขาว 25/12/25252369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
04301603005 ท่าลี่ 22/9/25462483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
04302502003 ท่าวังไทร 9/7/25452482วัดราษฎร์มหานิกายท่าวังไทร ม.2 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04300202003 ท่าศิลาอาสน์ 19/4/25562438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี
04301505001 ท่าหลวง 1/1/23982310วัดราษฎร์มหานิกายท่าหลวง ม.2 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย
04300703001 ท่าอ่าง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย
04301503013 ทำนบธรรมาราม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหัวทำนบ ม.18 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04302805003 ทำนบพัฒนา 17/1/254113/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายทำนบพัฒนา ม.3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
04300109005 ทุ่งกระโดน 4/3/25292368วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302111007 ทุ่งข้าวฟาง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04301406005 ทุ่งจาน 1/1/25132423วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
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04300204010 ทุ่งตะเคียน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04302009008 ทุ่งพนมวัง 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพนมวัง ม.12 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04301308002 ทุ่งมน 19/4/25562464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
04302202003 ทุ่งรวงทอง 16/4/25472484วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรวงทอง ม.13 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก
04302404002 ทุ่งรี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง
04300101013 ทุ่งสว่าง 1/1/24992374วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300813008 ทุ่งสว่าง 11/5/25542534วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04301808004 ทุ่งสะแบง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
04300914005 ทุ่งหนองแหวน 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหนองแหวน ม.6 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย
04300704007 ทุ่งอรุณ 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งอรุณ ม.8 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
04300907002 เทพคงคา(หนองแวง) 1/11/25342473วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.2 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04300211002 เทพนิมิตรวิทยาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี
04302102007 เทพพิทักษ์ปุณณาราม 1/1/251512/3/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาพระ ม.9 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04301404005 เทพมงคล 24/6/25392484วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะแบก ม.5 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
04301102009 เทพมงคล 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสระกรวด ม.2 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง
04302101013 เทพสถิต 1/1/251516/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04300403009 เทพาลัย 2/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตวัด ม.9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง
04302105006 เทวรูปทรงธรรม 18/10/25472484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04302105020 เที่ยงธรรมพนาวัน 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองดินดำ ม.8 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
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04302110007 ไทยเดิมผดุงธรรม 1/1/251519/2/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04302401007 ไทยสามัคคี 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายไทยสามัคคี ม.17 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
04302505004 ไทยสามัคคี 1/3/255922/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายไทยสามัคคี ม.1 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
04302503006 ไทรงาม 10/9/255215/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.7 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว
04301224001 ไทรงามศิริมงคล 1/1/24542442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300611002 ไทรทอง 15/1/25242483วัดราษฎร์มหานิกายคลองเมือง ม.2 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
04300203002 ไทรโยง 24/6/25222477วัดราษฎร์มหานิกายไทรโยง ม.1 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04300409004 ไทรโยง 3/10/25432480วัดราษฎร์มหานิกายไทรโยง ม.5 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง
04301802003 ธรรมจักรเสมาราม 1/1/25182295วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04301016003 ธรรมทานวนาราม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองโจด ม.6 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง
04301107007 ธรรมเมืองทอง 19/4/255628/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเมืองทอง ม.6 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง
04301314002 ธรรมวงศาวาส 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04302401008 ธรรมานุสรณ์ญาณวิสุทธิ 31/10/254823/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตระหันค่าย ม.7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
04303203007 ธรรมาภิรตาราม 11/2/25522385วัดราษฎร์มหานิกายม.21 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302101011 ธารน้ำตก (หลังเหว) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302105009 ธารอุทุมพร 20/12/254223/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04301508008 ธำรงวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04303203004 ธีรพงษาวาส 1/1/24462439วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301406002 นกออก 10/10/25232317วัดราษฎร์มหานิกายนกออก ม.10 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย



32หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครราชสีมา

04300708001 นอก 1/2/25331600วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
04301802006 น้อยกุดคล้า 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04301405009 น้อยเขาเขียว 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายน้อยเขาเขียว ม.6 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04301402005 น้อยสุขัง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
04301605006 นันทวัน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
04301809002 นากลาง 1/1/24642458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน
04301401003 นาแค 27/5/25262370วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
04302302003 นาแค (ทุ่งสว่างนาแค) 1/1/24702472วัดราษฎร์มหานิกายนาแค ม.7 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
04301313003 นางรำ 29/11/25372448วัดราษฎร์มหานิกายนางรำ ม.1 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย
04301419003 นางเหริญ 1/1/24232402วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย
04302609002 นางออ 18/1/25312463วัดราษฎร์มหานิกายนางออ ม.5 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04301301004 นางิ้ว 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04301606008 นาตะคุ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาตะคุ ม.6 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
04301101006 นามาบ 2/3/255314/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายนามาบ ม.5 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
04300207001 นารากอรพิมพ์ 1/1/24132400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี
04300904005 นารายณ์ 1/1/25172481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04301809001 นาใหญ่ 1/1/25182353วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน
04301902001 น้ำฉ่า 1/1/25212325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
04301206005 น้ำบ่าวนาราม 6/1/255321/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายน้ำบ่า ม.3 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่
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04302112011 น้ำพุ 1/1/25272526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04301201009 น้ำอ้อม 2/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำอ้อม ม.11 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04301508005 นิคมคณาราม 1/8/25332483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04302106009 นิคมผัง 16 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้เหลือง ม.13 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04301508007 นิคมวุฒิศาสน์ 4/3/25292528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04302102003 นิเทศธรรม(นิเทศธรรมรสาราม) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04301905004 นิมิตรประชาราม 21/12/253523/4/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04300401005 โนน(บ้านโนนวัด) 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนวัด ม.6 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04302112007 โนนกระโดน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04301011006 โนนกระถิน 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนกระถิน ม.10 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง
04301509003 โนนกระเบื้อง 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย
04301508004 โนนกระเบื้อง 22/11/25482482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04301208008 โนนกระพี้ 25/8/25412/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04301504007 โนนกระสัง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนกระสัง ม.6 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
04301313004 โนนกระหาด 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนกระหาด ม.11 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย
04301313005 โนนกระหาด 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนกระหาด ม.11 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย
04300204004 โนนกุ่ม 18/1/25312463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04302009003 โนนกุ่ม 1/1/24652456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04301107004 โนนเกษตร 9/1/254714/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายโนนเกษตร ม.5 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง
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04302704002 โนนขามสามัคคี 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนขาม ม.4 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง
04300813006 โนนขี้ตุ่น 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04302202010 โนนขี้ตุ่น 10/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนขี้ตุ่น ม.9 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก
04301301005 โนนขี้เหล็ก 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04301401007 โนนขุนชัย 17/1/25412469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
04301014008 โนนคราม 20/9/255020/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนคราม ม.5 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
04303002002 โนนค้อ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนค้อ ม.8 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04301805002 โนนค่า 8/11/25262340วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน
04302504009 โนนค่าง 5/1/255220/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายโนนค่าง ม.7 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04302804008 โนนงิ้ว 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.15 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04300907005 โนนเจดีย์ 10/2/25212467วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจดีย์ ม.1 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04300905003 โนนเจริญ 2426วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาล ม.7 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04301510001 โนนโชงโลง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย
04301703008 โนนซาด 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04301705006 โนนดู่ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04303002003 โนนดู่ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04302401003 โนนแดง 18/5/252516/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
04301014009 โนนตะกั่ว 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนตะกั่ว ม.2 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
04301810008 โนนตะแบง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนตะแบง ม.8 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน
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04301014007 โนนตากลาง 12/11/255325/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายโนนตากลาง ม.8 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
04302402004 โนนตาเถร 1/1/24782420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
04302701016 โนนตาโทน 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนตาโทน ม.10 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04300610002 โนนตาพรม 2474วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศรีจันทร์สินธุ์ ม.12 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
04301803003 โนนตาล 1/1/25022430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน
04301905002 โนนตาล 1/1/24442438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04300401004 โนนตาล(บ้านโนนตาล) 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนตาล ม.4 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04302805005 โนนตำหนัก 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนตำหนัก ม.6 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04301716003 โนนตูม 21/2/25392472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04300605005 โนนเต็ง 1/3/25312521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04302816004 โนนเต็ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนเต็ง ม.6 อำเภอพระทองคำ
04300817001 โนนเต็ง 21/2/25232482วัดราษฎร์มหานิกายโนนเต็ง ม.2 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด
04302602004 โนนเต็ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนเต็ง ม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04302004006 โนนแต้ 29/6/25592473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04301001004 โนนแต้ว 12/6/25406/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายโนนแต้ว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
04301509009 โนนท่อ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนท่อ ม.9 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย
04301417004 โนนทอง 31/3/25492480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04302602007 โนนทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04302004003 โนนทอง 15/1/252430/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
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04300502003 โนนทองหลาง 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม
04300901002 โนนไทย 1/1/24202415วัดราษฎร์มหานิกายสันเทียะ ม.1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04302004012 โนนนาการุณย์ 17/1/25344/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04303204010 โนนโบสถ์ 27/8/25452372วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04303122001 โนนประดู่ 20/5/25272461วัดราษฎร์มหานิกายโนนประดู่ ม.3 อำเภอสีดา
04303103001 โนนประดู่ 20/5/25272461วัดราษฎร์มหานิกายโนนประดู่ ม.3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา
04300704004 โนนปอแดง 2/2/25382484วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.9 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
04301407003 โนนแปะ 3/9/25252424วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04301104003 โนนผักชี 8/8/25562472วัดราษฎร์มหานิกายโนนผักชี ม.4 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง
04300404013 โนนพลกรัง 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนพลกรัง ม.12 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04301201010 โนนพลวง 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนพลวง ม.2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04301507007 โนนพะเนียม 28/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนพะเนียม ม.4 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย
04300605004 โนนพะไล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04300901014 โนนพัฒนา 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนพัฒนา ม.15 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04300401006 โนนพิมาน 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนพิมาน ม.9 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04300902003 โนนพุทรา 2/11/25302369วัดราษฎร์มหานิกายโนนพุทรา ม.6 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
04301509004 โนนพุทรา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย
04300707003 โนนเพชร 11/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายโนนเพชร ม.6 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
04301303008 โนนเพ็ดสามัคคี 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนเพ็ด ม.8 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
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04302304007 โนนฟักทอง 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนฟักทอง ม.6 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง
04301304010 โนนภิบาล 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนภิบาล ม.8 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04300710003 โนนม่วง 25/12/253918/8/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนม่วง ม.4 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
04301505007 โนนม่วง 6/11/25392483วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย
04300901010 โนนมะกอก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะกอก ม.ใ. 3 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04301003004 โนนมะกอก 4/4/25322475วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะกอก ม.4 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง
04301106004 โนนมะเกลือ 2522วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะเกลือ ม.2 ตำบลหนองหัวฟาน

อำเภอขามสะแกแสง
04300201008 โนนมะขามป้อม 7/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะขามป้อม ม.5 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
04301224004 โนนมะเฟือง 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะเฟือง ม.8 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04301102005 โนนเมือง 1/1/25312472วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมือง ม.1 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง
04300817004 โนนเมือง 5/1/25522482วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมือง ม.1 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด
04302701013 โนนไม้งาม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนไม้งาม ม.4 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04300610005 โนนไม้แดง 19/11/253627/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
04301503004 โนนไม้แดง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04300811002 โนนระเวียง 17/1/25512460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
04301304009 โนนรัง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04302301005 โนนรัง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง
04301710001 โนนรังน้อย 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
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04301703014 โนนรังน้อย 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนรังน้อย ม.6 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04302903002 โนนรังปอแดง 2457วัดราษฎร์มหานิกายโนนรังปอแดง ม.10 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04302702002 โนนลอย 1/1/25172400วัดราษฎร์มหานิกายกระเบื้องนอก ม.4 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
04301013005 โนนลาว 3/10/25432532วัดราษฎร์มหานิกายโนนลาว ม.6 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง
04300808006 โนนสง่า 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.6 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด
04302804011 โนนสง่า 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.5 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04300303004 โนนสมบูรณ์ 21/11/25322483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง
04302703002 โนนสมบูรณ์ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.7 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง
04303104005 โนนสมบูรณ์ 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.6 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
04300303007 โนนสมบูรณ์ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายบ่อลิง ม.10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง
04302601013 โนนสมบูรณ์ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.7 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
04301402007 โนนสะพานหิน 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะพานหิน ม.10 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
04300801008 โนนสะอาด 30/3/255813/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.11 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04300907007 โนนสะอาด 1/1/25172482วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.5 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04302305003 โนนสะอาด 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.2 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง
04302704005 โนนสะอาด 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.6 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง
04302502002 โนนสาวเอ้ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04302302011 โนนสำราญ 2474วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ 70 ม.1 ตำบลโนนสำราญ

อำเภอแก้งสนามนาง
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04301509006 โนนสำโรง 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำโรง ม.12 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย
04300410004 โนนสีฟัน 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายโนนสีฟัน ม.5 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง
04301714004 โนนสุกร 25/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสุกร ม.4 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง
04301313006 โนนสูง 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย
04303101002 โนนสูง (โนนเมือง) 2466วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมือง ม.3 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
04300613001 โนนเสมา 31/3/25522484วัดราษฎร์มหานิกายโนนเสมา ม.2 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04302006003 โนนเสลา 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
04301504006 โนนเสว 27/5/25582483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
04303216005 โนนเสี้ยว 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04301101001 โนนหญ้าคา 21/12/25222441วัดราษฎร์มหานิกายโนนหญ้าคา ม.7 ตำบลขามสะแกแสง

อำเภอขามสะแกแสง
04301309002 โนนหญ้านาง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
04301306004 โนนหนองกก 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
04303204009 โนนหมัน 27/10/25382531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301001003 โนนหมัน 25/12/25392435วัดราษฎร์มหานิกายโนนหมัน ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
04301507005 โนนหมัน 26/9/2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย
04300901006 โนนหวาย 30/8/25202485วัดราษฎร์มหานิกายโนนหวาย ม.4 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04300905009 โนนหินขาว 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนหินขาว ม.9 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04301807011 โนนหินดาด 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายมะเกลือเก่า ม.1 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน



40หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครราชสีมา

04302602005 โนนแหน 2466วัดราษฎร์มหานิกายโนนแหน ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04302703004 บรมคงคา 2463วัดราษฎร์มหานิกายโนนเพชร ม.4 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง
04301503003 บรมถาวร 10/9/25522475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04301502013 บวรธรรมสัมฤทธิ์ 15/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตป่ารัง ม.4 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04302101005 บันไดม้า 3/7/25352484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04301001002 บัว 1/1/25172429วัดราษฎร์มหานิกายบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
04301201001 บัวใหญ่ 14/10/25252359วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300403002 บ้าน(บ้านวัด) 9/1/25472451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวัด ม.9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง
04300116007 บ้านกรูด 10/10/25232430วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300114004 บ้านกล้วย 12/1/25492253วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300116006 บ้านกล้วย 1/1/24702410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301505002 บ้านกล้วย 21/2/25392310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกล้วย ม.7 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย
04301420001 บ้านกลาง 16/5/25402325วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.6 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย
04300806003 บ้านกลาง 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
04301412003 บ้านกลาง 1/1/25272470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย
04300702005 บ้านกอก 23/2/25422447วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
04300806001 บ้านเก่า 2219วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
04303101006 บ้านเก่า 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเก่า ม.4 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
04300112002 บ้านเกาะ 4/3/25292370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา
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04302404003 บ้านแก 1/1/25162465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง
04300104002 บ้านโกรก 25/3/25542438วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300410002 บ้านขาม 1/1/25152473วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.1 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง
04300706001 บ้านขี้ตุ่น 23/3/25332420วัดราษฎร์มหานิกายขี้ตุ่น ม.1 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย
04301411003 บ้านขี้เหล็ก (มหาศรีสวัสดิ์ยาราม) 24/6/25392423วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04302901004 บ้านขุย 13/7/25362414วัดราษฎร์มหานิกายขุย ม.6 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
04300812002 บ้านเขื่อน 26/11/25342469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
04302304006 บ้านคร้อ 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายคร้อ ม.2 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง
04302501002 บ้านคลองทราย 30/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายคลองทราย ม.8 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
04301502002 บ้านคล้า 13/5/25282419วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04301101007 บ้านคู 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายคู ม.9 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
04302403001 บ้านคู 2/9/25532435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง
04301107003 บ้านคูเมือง 4/1/252922/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายคูเมือง ม.2 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง
04302402001 บ้านโคกหนองแวง 14/2/25372452วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองแวง ม.2 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
04300402004 บ้านงิ้ว 9/9/25592460วัดราษฎร์มหานิกายงิ้ว ม.10 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04301102002 บ้านงิ้ว 6/11/25392475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง
04301410001 บ้านงิ้ว 1/1/25002352วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
04301214001 บ้านงิ้ว (งิ้วใหม่) 1/1/24972456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
04303103015 บ้านงิ้วเก่า 2465วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วเก่า ม.9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา
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04300903002 บ้านจอก 20/12/25422431วัดราษฎร์มหานิกายจอก ม.3 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04300903001 บ้านจาน 29/11/25402331วัดราษฎร์มหานิกายจาน ม.4 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04302401005 บ้านจาบ 17/1/254124/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
04300410003 บ้านโจด 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายโจด ม.4 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง
04300707004 บ้านโจด 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายโจด ม.4 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
04300903009 บ้านซาด 2524วัดราษฎร์มหานิกายซาด ม.1 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04301507001 บ้านซาด 18/1/253118/11/2430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย
04302403005 บ้านซาด 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายซาด ม.8 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง
04300905001 บ้านซิน 29/5/25502323วัดราษฎร์มหานิกายซิน ม.2 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04301502001 บ้านซึม 27/5/25312292วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04301203007 บ้านดงบัง 1/1/25292477วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.6 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04300808005 บ้านดอน 24/2/252623/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด
04301804005 บ้านดอน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน
04300701002 บ้านดอน (ดอนใหญ่โพธิ์งาม) 23/3/25332480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย
04300201009 บ้านดอนกรูด 5/2/25002466วัดราษฎร์มหานิกายดอนกรูด ม.1 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
04300801007 บ้านดอนน้อย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายดอนน้อย ม.10 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04301215004 บ้านดอนหัน 3/10/254314/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัน ม.1 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
04301214003 บ้านดอนหัน 15/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนหัน ม.11 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
04300805007 บ้านดอนใหญ่ 29/9/25582484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด



43หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครราชสีมา

04300117004 บ้านเดื่อชุมพร 1/1/25222458วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301701004 บ้านตาล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04301502009 บ้านตาลพัฒนา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04300603004 บ้านตูม 1/1/25152425วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.8 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช
04300904007 บ้านตูม 24/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.13 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04300710004 บ้านตูม 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.5 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
04301504003 บ้านเตย 1/3/25202459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
04302404006 บ้านเตย 2480วัดราษฎร์มหานิกายเตย ม.8 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง
04300501004 บ้านโต้น 23/6/25532465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม
04302209001 บ้านถนนหัก 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายถนนหัก ม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก
04302805004 บ้านถนนหัก 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายถนนหัก ม.2 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
04300402003 บ้านน้อย 9/9/25592440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้อย ม.7 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04300803001 บ้านน้อย 23/2/25422447วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.3 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด
04300815003 บ้านน้อยพัฒนา 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
04300502002 บ้านนา 4/6/25432456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม
04302110008 บ้านนา 29/11/253728/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายนา ม.4 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04300903003 บ้านนา 5/6/25522441วัดราษฎร์มหานิกายนา ม.7 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04302703013 บ้านนา 29/12/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตนา ม.2 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง
04303204004 บ้านนางแก้ว (โนนนางแก้ว) 1/1/24682438วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
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04301512006 บ้านนาสุทธาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04301902003 บ้านโนน 20/5/25272405วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
04302005007 บ้านโนนกราด 1/3/255926/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนกราด ม.2 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04303104006 บ้านโนนกอก 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนกอก ม.5 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
04303118002 บ้านโนนกอก 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนกอก6 ม.5 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
04301310011 บ้านโนนคร้อ 2478วัดราษฎร์มหานิกายโนนคร้อ ม.7 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย
04302008004 บ้านโนนประดู่ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนประดู่ ม.3 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
04302303002 บ้านโนนระเวียง(ศรีวิไลวนาราม) 1/1/25152472วัดราษฎร์มหานิกายโนนระเวียง ม.2 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง
04300817003 บ้านโนนสายทอง(บ้านดงโนนสาย 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสายทอง ม.7 ตำบลโนนเมืองพัฒนา

อำเภอด่านขุนทด
04300212005 บ้านโนนหอม 13/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนหอม ม.1 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี
04300907001 บ้านบัลลังก์ 1/1/25232372วัดราษฎร์มหานิกายบัลลังก์ ม.11 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04300908008 บ้านบุ 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายบุ ม.3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04302502006 บ้านบุเจ้าคุณ 3/11/255730/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายบุเจ้าคุณ ม.10 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04300405002 บ้านประคำ(ประคำอารามศรี) 14/2/25372457วัดราษฎร์มหานิกายประคำ ม.2 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04300405001 บ้านปรางค์(ปรางค์สง่าวราราม) 1/10/25252479วัดราษฎร์มหานิกายปรางค์ ม.1 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04302405003 บ้านป่าตะแบง 2452วัดราษฎร์มหานิกายป่าตะแบง ม.8 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง
04300807002 บ้านแปรง 15/1/25242468วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
04300904008 บ้านแปรง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายแปรง ม.5 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
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04301411009 บ้านโป่ง 28/6/254810/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04301802009 บ้านโป่ง 16/4/25476/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04302107012 บ้านผาสุข 24/4/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านผาสุข (ผัง 14) ม.2 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04302403002 บ้านฝาง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง
04300108004 บ้านฝ้าย 24/2/25262410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา
04303118001 บ้านแฝก 1/1/24992473วัดราษฎร์มหานิกายแฝก ม.3 อำเภอสีดา
04303104007 บ้านแฝก 1/1/24992473วัดราษฎร์มหานิกายแฝก ม.3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
04300105001 บ้านพระ 1/3/25312310วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300804001 บ้านพระ 21/2/25232450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด
04302202002 บ้านพระ 11/5/25542460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก
04301407004 บ้านพร้าว 7/11/25542417วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04301004001 บ้านเพชร 3/11/25382458วัดราษฎร์มหานิกายเพชร ม.1 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
04301512001 บ้านเพชร 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04300903007 บ้านไพล 2447วัดราษฎร์มหานิกายไพล ม.12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04301007001 บ้านไพล 6/4/25422441วัดราษฎร์มหานิกายไพล ม.8 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04300903010 บ้านไพล 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04300504004 บ้านม่วง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม
04302010005 บ้านมะค่างาม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายมะค่างาม ม.4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
04302206003 บ้านยอกขาม 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายยอกขาม ม.5 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก
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04301717001 บ้านยาง 25/8/25022359วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.2 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง
04301717002 บ้านยาง 22/11/25482475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง
04300807008 บ้านระไหว 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายระไหว ม.7 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
04300801004 บ้านไร่ 10/2/25352465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04301208003 บ้านไร่ 1/1/25022453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04301317005 บ้านละเลิงหิน 15/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายละเลิงหิน ม.4 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย
04301412008 บ้านลำประโคนเหนือ 12/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายลำประโคนเหนือ ม.5 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย
04301503006 บ้านลุงตามัน 1/1/25252482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04302604001 บ้านวังยายทอง(วังยายทอง) 1/1/25282484วัดราษฎร์มหานิกายวังยายทอง ม.1 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์
04302502004 บ้านวังหมี 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังหมี ม.1 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04301005007 บ้านส้ม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายส้ม ม.2 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
04300304005 บ้านสมบัติเจริญ 22/1/255018/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายสมบัติเจริญ ม.6 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04301207005 บ้านสระครก 2485วัดราษฎร์มหานิกายสระครก ม.3 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่
04301407006 บ้านส่อง 21/6/25342465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04303104001 บ้านสามเมือง 2432วัดราษฎร์มหานิกายสามเมือง ม.1 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
04301103003 บ้านเสมา (เสมาน้อย) 24/6/25392485วัดราษฎร์มหานิกายเสมา ม.6 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
04303103002 บ้านเสว 31/3/25522480วัดราษฎร์มหานิกายเสว ม.6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา
04301207004 บ้านโสกรัง 2478วัดราษฎร์มหานิกายโสกรัง ม.9 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่
04302204003 บ้านหนองกระทุ่ม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.9 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญ
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มาก
04300117006 บ้านหนองขอน 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300203008 บ้านหนองต้อ 23/2/254218/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04302007005 บ้านหนองไทร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทร ม.3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
04301301011 บ้านหนองโน 2446วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.4 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04300812001 บ้านหนองบัว (หนองบัวละคร) 3/11/25382454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
04303102009 บ้านหนองพลวง 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองพลวง ม.10 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา
04301308009 บ้านหนองแวง 2457วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.4 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
04300407008 บ้านหนองหญ้าขาว 15/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าขาว ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04303102001 บ้านหนองหว้า 2476วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.6 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา
04301220009 บ้านหนองหว้าเอน 21/1/25542477วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้าเอน ม.10 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
04301101004 บ้านหนุก 25/8/25412475วัดราษฎร์มหานิกายขานุก ม.4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
04300406001 บ้านหมัน (ชัยมงคล) 1/1/24892452วัดราษฎร์มหานิกายหมัน ม.1 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
04300809005 บ้านหลุง 13/7/25522479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด
04300807006 บ้านหลุ่ง 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหลุ่ง ม.10 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
04301103005 บ้านห้วย 24/6/25392486วัดราษฎร์มหานิกายห้วย ม.5 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
04301203003 บ้านห้วยยาง 27/12/25452477วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.3 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04302902007 บ้านหัวขัว 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวขัว ม.2 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
04302006006 บ้านหัวสระ 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหัวสระ ม.13 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
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04300802002 บ้านหาญ 2/9/25532422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
04302602003 บ้านหิงห้อย 24/6/25412480วัดราษฎร์มหานิกายหิงห้อย ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04302302007 บ้านหินลาด (โจดหินลาด) 1/1/25002479วัดราษฎร์มหานิกายหินลาด ม.6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
04301103002 บ้านเหนือ 3/7/25352485วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
04300402007 บ้านเหล่า 2473วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.13 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04300501002 บ้านเหลื่อม 10/1/25282410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม
04300203003 บ้านใหญ่ 7/11/25222452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหญ่ ม.8 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04300901007 บ้านใหม่ 16/5/25402534วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.12 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04300809003 บ้านใหม่(บ้านใหญ่) 1/1/24672456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด
04302203002 บ้านใหม่ไทยเจริญ 10/1/252819/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก
04300903004 บ้านอ้อ 1/1/24522444วัดราษฎร์มหานิกายอ้อ ม.6 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04300115001 บำรุงธรรม 1/1/22732210วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300905006 บำรุงวรรณาราม 18/5/25252482วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขวา ม.5 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04300708003 บิง 10/2/25352357วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
04301004002 บิง 25/8/25412469วัดราษฎร์มหานิกายบิง ม.5 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
04300101004 บึง 1/1/22302220พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301301008 บึงกระโตน 18/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04300109006 บึงตะโก 13/9/25222407วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300116008 บึงทับช้าง 14/12/25382481วัดราษฎร์มหานิกายบึงทับช้าง ม.7 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
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04300708005 บึงทับปรางค์ 1/1/25252453วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
04300705002 บึงไทย 10/1/25282441วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
04300403003 บึงบริบูรณ์ 30/12/25242474วัดราษฎร์มหานิกายหนองพรานปาน ม.6 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง
04302603001 บึงปรือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายบึงปรือ ม.1 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์
04300705003 บึงพระ 13/2/25222466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
04300906002 บึงสง่า 25/9/25332395วัดราษฎร์มหานิกายวัง ม.3 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
04301905010 บึงสมบูรณ์ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายบึงสมบูรณ์ ม.9 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04300105002 บึงสาร 24/6/25412315วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300102003 บึงแสนสุข 2/9/25532483วัดราษฎร์มหานิกายบึงแสนสุข ม.7 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301905001 บึงอ้อ 1/1/24732421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04300607005 บุ 3/2/25212475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
04302204005 บุกระโทก 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายบุกกระโทก ม.8 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก
04302805002 บุเขว้า 3/2/254016/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายบุเขว้า ม.6 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
04302011005 บุคาสามัคคีธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายบุคา ม.3 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
04300101016 บุ่ง 1/1/25162375วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300410007 บุ่งตะครอง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งตะครอง ม.8 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง
04300906005 บุ่งตะแบก 27/8/25262452วัดราษฎร์มหานิกายบุ ม.2 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
04302105012 บุ่งเตย 30/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04302001003 บุ่งลำใย 2/10/25322443วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
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04300404008 บุ่งหญ้าคา 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งหญ้าคา ม.10 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04302012005 บุญญาราม 17/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายสุมทุม ม.4 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว
04302112010 บุญฤทธิ์ 24/6/253927/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04301508003 บุญส่งอนุสรณ์ 24/12/25552482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04301420003 บุญสถิตย์ 4/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายบ่อปลา ม.3 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย
04303203005 บุตานนท์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายเขว้า ม.9 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301203009 บุไทย 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบุไทย ม.8 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04301710004 บุปผาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04302505001 บุไผ่ 29/5/25502480วัดราษฎร์มหานิกายบุไผ่ ม.5 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว
04301418004 บุพรมราช 6/1/255330/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตบุพรมราช ม.6 ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย
04300206002 บุยายแลบ 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตบุยายแลบ ม.4 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี
04301101005 บุละกอ 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายบุละกอ ม.10 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
04300212001 บุหว้า 2484วัดราษฎร์มหานิกายบุหว้า ม.8 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี
04301405004 บุหัวช้าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04301801006 บุใหญ่ 29/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
04300101005 บูรพ์ 1/1/22542224วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301501006 บูรพาพิมล 18/5/25252451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
04301803001 โบสถ์ 1/1/23002200วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน
04302001015 โบสถ์ 6/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายริมบึง ม.17 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
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04300701001 โบสถ์คงคาล้อม 29/11/25372410วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย
04303102002 ปทุมคงคาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายแท่น ม.7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา
04300406005 ปทุมทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโจด ม.4 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
04303101003 ปทุมทองวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
04303003003 ปทุมวนาราม 1/3/25592483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
04301605002 ปทุมวัน 15/1/25242481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
04301602002 ประชาคมาราม 1/1/25142478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง
04300605008 ประชาชุมพร 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04300305003 ประชาไทย 14/5/254410/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายประชาไทย ม.10 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
04301201007 ประชานิมิตร 1/1/25082480วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนตลาดบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300901011 ประชานิยม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.7 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04301705013 ประชาพัฒนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายบุตาหนา ม.16 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04300702001 ประชาวาส 1/1/24352420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
04300206004 ประชาสามัคคี 4/6/25435/10/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตประดู่งาม ม.6 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี
04301207002 ประชุมเทวาวาส 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่
04300206001 ประดู่งาม 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี
04300108001 ประโดก 25/3/25362317วัดราษฎร์มหานิกายบ้านประโคก ม.1 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301306003 ประทาย 12/11/25532465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตลาดไทร อำเภอประทาย
04300116002 ประมวลราษฏร์ 1/1/22472235วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
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04302202004 ประสงค์พัฒนา 2485วัดราษฎร์มหานิกายประสงค์พัฒนา ม.12 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก
04303103004 ประสิทธาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้แหนบ ม.8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา
04300114001 ปรางค์ 25/12/25252080วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300702004 ปรางค์ (ปรางค์น้อย) 1/1/25052440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
04302302009 ปรางค์กู่แก้งสนามนาง 29/5/255030/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายแก้งสนามนาง ม.ม 4 ตำบลโนนสำราญ

อำเภอแก้งสนามนาง
04300701003 ปรางค์พะโค 4/1/25292/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย
04301803002 ปรางค์เมืองเก่า 3/11/25382214วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน
04300813001 ปราสาท 1/1/25012468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04301014002 ปราสาท 1/1/25202434วัดราษฎร์มหานิกายปราสาท ม.6 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
04301006001 ปราสาท 14/2/25372454วัดราษฎร์มหานิกายประสาทใต้ ม.7 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
04300410001 ปริยัติไพศาล 1/1/24972472วัดราษฎร์มหานิกายโคกพะงาด ม.2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง
04301310001 ปลักแรต 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย
04301418001 ปลายดาบ 1/1/24952464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย
04301416001 ปอแดง 1/1/25252463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย
04300402002 ปอบิด(บ้านปอบิด) 1/1/25312469วัดราษฎร์มหานิกายปอบิด ม.1 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04300704003 ปอพราน 27/5/25582478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
04302801002 ปะคำ 1/1/24452354วัดราษฎร์มหานิกายปะคำ ม.1 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
04301314010 ป่ากมลพร 22/8/255720/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวนาค ม.1 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
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04302011002 ป่ากิตติภาวนาราม 7/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.2 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
04301008013 ป่าโกรกโนน 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนดินทราย ม.2 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04301805006 ป่าโกรกสะเดา 6/2/255620/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายกุดปลาเข็ง ม.1 ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน
04300607007 ป่าขามทุ่งพุดซา 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตขามทุ่ง ม.5 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
04300204006 ป่าเขาคงคา 20/12/25422484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04302004014 ป่าเขาหินตัด 26/8/255918/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองตะแบก ม.5 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04302105016 ป่าเขาใหญ่ 18/6/25362484วัดราษฎร์มหานิกายคลองเพล ม.3 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04301410005 ป่าคลองขุนเทียน 19/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกคลองขุนเทียน ม.4 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
04301207006 ป่าคลองพฤกษ์ 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองพฤกษ์ ม.4 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่
04303202006 ป่าคิรีวัลย์ 1/1/25152472วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าช้าง ม.11 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302007012 ป่าคุณสัมปันนาราม 20/6/255524/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตตะเคียนงาม ม.19 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04300304007 ป่าโคกโจด 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกโจด ม.8 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04301308007 ป่าโคกเพ็ด 8/8/255621/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเพ็ด ม.6 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
04301406006 ป่าโคกสระน้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
04300906008 ป่าโคกสะอาดคงคาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.6 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
04302101003 ปางแก 26/11/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302102008 ปางแจ้ง 28/6/254816/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04300306003 ปางไม้ 16/12/255428/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายปางไม้ ม.1 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง
04302003010 ปางละกอ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายปางละกอ ม.1 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
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04302102004 ปางอโศก 29/5/25502484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04300601002 ป่าจักราช 1/1/24992478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช
04300402008 ป่าเจริญธรรม 27/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนยาง ม.6 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04301417007 ป่าฉัตรมงคล 14/5/254423/6/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตฉัตรมงคล ม.14 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04301007010 ป่าชัยมงคล 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตขาคีม ม.2 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04301509008 ป่าชาดพัฒนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายชาด ม.17 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย
04302009001 ป่าช้าโนนกุ่ม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04301411010 ป่าเชตวัน 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะแกราช ม.3 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04300801009 ป่าญาณสิทธาราม 6/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตกระชาว ม.4 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04300115008 ป่าฐานวีราราม 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตแสนเมือง ม.7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302401012 ป่าฐานิโยพุทธาราม 18/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนตะหนิน ม.5 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
04300405009 ป่าดอนสามัคคีธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนสามัคคี ม.15 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04300405010 ป่าดอนสามัคคีธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนสามัคคี ม.15 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04300121002 ป่าดอนสี่มุม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอน ม.1 ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300801010 ป่าดอนใหญ่ 8/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนใหญ่ ม.9 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04302208005 ป่าด่านพัฒนา 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวอ่างพัฒนา ม.7 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
04302601004 ป่าแดนสงฆ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.17 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
04301208006 ป่าตอง 8/8/253223/11/2525วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04300407005 ป่าติกขาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
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04301701008 ป่าไตรสิกขา 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.5 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04302502009 ป่าไตรสิกขาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนสาวเอ้ ม.6 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04302502010 ป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 11/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตทรัพย์ทวีคูณ ม.22 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04301703017 ป่าท่าลาด 10/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าลาด ม.1 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04300707002 ป่าเทสรังสี 17/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนไพล ม.8 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
04300708006 ป่าธรรมิการาม 1/1/25242475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
04301208010 ป่าเนินโพธิโสธร (วิษณุพรประสิทธิ์) 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตตลาดโนนทองหลาง ม.2 ตำบลโนนทองหลาง

อำเภอบัวใหญ่
04300504005 ป่าโนนเพ็ด 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนเพ็ด ม.4 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม
04300613009 ป่าโนนมัน 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนมัน ม.8 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04300605015 ป่าโนนรังน้อย วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนรังน้อย ม.12 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04301224005 ป่าโนนสมบูรณ์ 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตอีโค ม.7 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04302008009 ป่าโนนสมบูรณ์ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
04300613006 ป่าบ้านโคกพลวง 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกพลวง ม.11 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04301006008 ป่าบุ่งตะขบ 25/2/255729/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งวังยาง ม.5 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
04300906007 ป่าบุญพาศรัทธาธรรม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำใส ม.5 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
04301203011 ป่าบุญมาธรรมวัฒน์ 9/9/25599/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนกระชาย ม.2 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04301905008 ป่าบุระไหว 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตบุระไหว ม.4 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04302901017 ป่าบูรพาราม 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัววง ม.1 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
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04301317004 ป่าประชาชื่น 22/8/255721/7/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนมัน ม.6 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย
04301701006 ป่าประชาชุมพวง 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตตาทุ่ง ม.1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04301215006 ป่าประชาธรรมนิคม 11/2/255215/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนานิคม ม.5 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
04300301004 ป่าประชาสันต์ 5/1/255215/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตประชาสันต์ ม.10 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04300405005 ป่าปรางค์ทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายปรางค์ทอง ม.13 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04300404006 ป่าปัญญาคุณ 2484วัดราษฎร์มหานิกายบุสนวนนอก ม.13 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04302104009 ป่าไผ่แดง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04301405010 ป่าพลับพลาชัย 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบอน ม.20 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04300808004 ป่าพันชนะ 15/1/25242480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด
04300121001 ป่าพิทักษ์ธรรม 2/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งกระโดน ม.9 ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301508011 ป่าพิทักษ์ธรรม 12/1/25492484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04301506007 ป่าพิมาย 31/3/255220/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตลังกา ม.4 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
04301905006 ป่าพุทธธรรม 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายกุ่มพระยา ม.3 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04300301007 ป่าพุทธธรรม 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตซับ ม.4 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04301308006 ป่าพูนไพศาล 29/6/255915/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งมน ม.2 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
04302702006 ป่าโพธิ์ทอง 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนละกอ ม.1 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
04302109013 ป่าภูผาสูง 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตลำตะพานหิน ม.13 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04302104010 ป่าภูหายหลง 5/1/255219/9/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตซับสำราญ ม.11 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04301405014 ป่ามงคลธรรม 29/6/25599/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อยเขาเขียว ม.6 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
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04301420004 ป่ามะกอกงาม 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตมะกอกงาม ม.8 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย
04301318005 ป่าเมตตาธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเมืองโดน ม.1 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย
04301402008 ป่าเมืองแก้ว 1/3/255926/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหันเหนือ ม.15 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
04300209007 ป้ายอุบล 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตป้ายอุบล ม.6 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
04301016001 ป่ารัง 2471วัดราษฎร์มหานิกายมะค่า ม.3 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง
04301502011 ป่ารังตลาดเจียบ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายตลาดเจียบ ม.15 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04303002013 ป่ารัตนธรรมาราม 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยม่วง ม.6 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04302502008 ป่ารัตนวัน 10/5/25599/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองปลาก้ัง ม.16 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04302802001 ป่าวิเวกธรรม 24/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหัวรวก ม.7 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ
04301401009 ป่าเวฬุวัน 1/1/25152480วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่ ม.7 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
04300410006 ป่าศรัทธาธรรม 13/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตตะหนอด ม.2 ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง
04301103012 ป่าศรัทธาธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนตลุงหว้า ม.10 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
04300111006 ป่าศรัทธาราม 2/6/25322475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301005008 ป่าศรีถาวรพัฒนา 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสระพรวน ม.4 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
04300813010 ป่าศรีบุญเรือง 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.8 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04301405011 ป่าศรีโพธิญาณ 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายบุหัวช้าง ม.9 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04301204007 ป่าศรีวิริยานุวัฒนาราม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายไร่อ้อย ม.9 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300303002 ป่าศิริวันบรรพต 31/7/254925/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกระทุ่ม ม.4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง
04301808008 ป่าศิลาทอง 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสว่าง ม.3 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
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04302103005 ป่าสถานีใหม่จันทึก 29/5/25502484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04300115007 ป่าสภาพรมหิศราราม 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีพัฒนา ม.4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301810007 ป่าสมบัติเจริญ 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสมบัติเจริญ ม.6 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04301215005 ป่าสมานสามัคคี 15/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตสระไผ่ ม.4 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
04301507006 ป่าสรวงเจริญธรรม วัดราษฎร์มหานิกายดอนน้ำซับ ม.8 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย
04301315006 ป่าสวนสน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเย้ยตะแบง ม.2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย
04302001007 ป่าสันติ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04301405015 ป่าสันติธรรม 25/2/255727/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกตะกุด ม.14 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04302504011 ป่าสามัคคีเจริญธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตวังน้ำเขียว ม.9 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04300904010 ป่าสามัคคีธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายตะคร้อ ม.7 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04302202009 ป่าสามัคคีธรรม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนหนองจิก ม.11 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก
04302007009 ป่าสามัคคีธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์พัฒนา ม.12 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
04300107003 ป่าสาละวัน 1/1/24992475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300201005 ป่าสิริมงคล 30/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตแชะ ม.4 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
04301310010 ป่าสุกรวาส 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตคอกหมู ม.10 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย
04301405012 ป่าสุขศรีงาม 19/4/255615/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนคู่ ม.13 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04300117007 ป่าเสาหงษ์ 12/11/255325/9/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองรังกา ม.12 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา

04300107011 ป่าแสงธรรม 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตแสนสุข ม.7 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
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04301705011 ป่าหงส์ประสิทธิ์ 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตตาจง ม.5 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04302701014 ป่าหนองกก 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเมืองยาง ม.1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04301508019 ป่าหนองขอน 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองขอน ม.14 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04301318006 ป่าหนองคู วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคู ม.5 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย
04302207002 ป่าหนองจาน 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองจาน ม.8 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
04300905008 ป่าหนองตาล 24/12/255515/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตาล ม.7 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04303203006 ป่าหนองบัว 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตช่องโค ม.17 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
04300118003 ป่าหนองปลิง 19/5/25478/10/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301403006 ป่าหนองพง 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวนา ม.9 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
04300206008 ป่าหนองมนศรัทธาธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่หนองมน ม.10 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี
04301313010 ป่าหนองยาง 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเต็ง ม.2 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย
04300201006 ป่าหนองหิน 21/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตขาคีม ม.6 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
04300301010 ป่าหลักศิลา 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลักศิลา ม.5 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04303003001 ป่าหวาย 29/11/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
04303003004 ป่าหวาย 29/11/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
04300805008 ป่าหินลาด 2/3/25533/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายหินลาด ม.8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
04300203009 ป่าหิมพานต์ 17/1/25412484วัดราษฎร์มหานิกายไทรโยง ม.1 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04301313007 ป่าใหญ่เกษร 9/9/255918/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตใหญ่เกษร ม.13 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย
04301705012 ป่าอนุรักษ์หนองแวงน้อย 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงน้อย ม.12 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
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04300503003 ป่าอภัยวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
04301314008 ป่าอมตธรรมาราม 17/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองช้างตาย ม.2 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04300401012 ป่าอรัญญวาสี 22/8/255728/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเพ็ด ม.2 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04302102005 ป่าอำนวยผล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04301901006 ป่าอิสสริการาม 25/3/25362480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองขุ่น ม.7 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
04300808009 โป่งกระสัง 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโป่งกระสัง ม.7 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด
04302110010 โป่งกะสัง 25/2/255730/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโป่งกะสัง ม.6 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04302108002 โป่งตาลอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
04301902004 โป่งบูรพาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
04302109004 โป่งวัวแดง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04300209006 โปร่งสนวน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
04302112009 ผ่านศึกอนุกูล 1/1/252923/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04301604004 ไผ่นกเขา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง
04300301005 ไผ่น้อยดงเย็น 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่น้อย ม.7 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04301402004 ไผ่สีสุก 1/1/24252397วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
04303001001 ฝาผนัง 1/1/25202481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย
04300807005 ฝายโบสถ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
04302008008 ฝายหลวง 7/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายฝายหลวง ม.13 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
04302204001 พงษ์ศรีพรหม 2485วัดราษฎร์มหานิกายซัมหวาย ม.4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก
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04302112014 พญาเย็นพุทธาราม 4/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตพรหมปกาศิต ม.10 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04300115006 พนมวันทน์ 2/3/25272422วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300107005 พบสุข 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายพบสุข ม.2 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300208001 พรแก้ว 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี
04302604008 พรหมไชยมงคล 11/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายคลองขามป้อม ม.6 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์
04302102002 พรหมปกาศิต 27/12/25262482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04301409001 พรหมราช 15/1/25242400วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย
04300104008 พรหมวิหาร 10/4/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตโกรก ม.6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301511003 พระธาตุศรีสุมังคล์นววนาราม 8/8/255631/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนหลักกี่ ม.4 ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย
04300611003 พระนารายณ์ 20/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายพระนารายณ์ ม.3 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
04300101001 พระนารายณ์มหาราช 1/1/22042199พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301420002 พระบึง 15/9/25302443วัดราษฎร์มหานิกายพระบึง ม.5 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย
04303101004 พระปรางค์สีดา 2465วัดราษฎร์มหานิกายสีดา ม.1 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
04302008006 พระพุทธบาทเขาพริก 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขาพริก ม.7 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
04301406001 พระเพลิง 26/11/25342023วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
04303204003 พระวังหาร 1/1/24582430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04303102008 พฤกษาศิลาอาสน์ 25/12/253915/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา
04300109001 พลกรัง 10/10/25232110วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301008001 พลจลก 1/1/25292423วัดราษฎร์มหานิกายพลจลก ม.7 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
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04301009001 พลสงคราม 18/6/25362456วัดราษฎร์มหานิกายสระเพลง ม.2 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04300101006 พลับ 1/1/24952225วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301603001 พลับทอง 1/1/24812466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
04300702003 พลับพลา 1/1/24992438วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย
04300111001 พะไล 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302710001 พังเทียม 1/1/24802331วัดราษฎร์มหานิกายพังเทียม ม.1 อำเภอเมืองยาง
04302803004 พังเทียม 25/9/25552331วัดราษฎร์มหานิกายพังเทียม ม.1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
04301506005 พัฒนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
04301412002 พัดทะเล 2520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย
04300808001 พันชนะ 16/5/25402446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด
04301903002 พันดุง 1/1/25152325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
04301701009 พันธ์เจริญ 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายพันธ์เจริญ ม.12 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04301417003 พันธ์สงวน 29/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายพันธ์สงวน ม.3 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04300101002 พายัพ 24/6/25392200พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301701001 พิกุลทอง 1/1/24452346วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04302101015 พิมพาราม 9/5/253426/3/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302010003 พิศาลคนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
04302010002 พิสิฐบูรพาราม 1/1/25082483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
04300105004 พุดซา 1/1/25162320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา
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04302001016 พุทธคุณ 18/12/255721/5/2555วัดราษฎร์จีนนิกายม.1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04302005004 พุทธธรรมวิปัสสนา 26/8/255826/4/2542วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองขอน ม.9 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04302106004 พุทธนิคม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04301506003 พุทรา 12/6/25402437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
04301502012 พุทรา 26/10/2547วัดราษฎร์มหานิกายพุทรา ม.6 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04302702003 พุทราพัฒนาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายพุทรา ม.9 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
04301418002 พุปลาไหล 1/1/25352482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย
04302206004 พูนทรัพย์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายพูนทรัพย์ ม.10 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก
04301901007 เพชรประทุมวันต์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะออน ม.6 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
04303221001 เพ็ดน้อย 27/12/25262471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301309003 เพ็ดน้อย 1/1/25262468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
04303001002 เพ็ดน้อย 27/12/25262471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย
04301007005 เพิก 12/6/25402465วัดราษฎร์มหานิกายเพิก ม.12 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04301220002 เพียไซย์ดอนกระชาย(บ้านเพียไซย์) 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
04301002003 โพธาราม 1/1/25022469วัดราษฎร์มหานิกายเพราม ม.4 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง
04300101009 โพธิ์ 2243วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301508009 โพธิ์งาม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04301307001 โพธิ์งามหนองกุง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย
04300907009 โพธิ์ตาสี 22/6/25372480วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ตาสี ม.10 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
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04300906001 โพธิ์เตี้ย 22/9/25462300วัดราษฎร์มหานิกายวัง ม.3 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
04300404005 โพธิ์ทอง 15/9/253017/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายตะโกทุ่ง ม.9 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04301314003 โพธิ์ทอง 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04301401004 โพธิ์ทอง 10/7/25272373วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
04303202001 โพธิ์ทองเจริญ 1/1/24002389วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301703016 โพธิ์ทองอัมพวัน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือแก้ว ม.8 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04301808002 โพธิ์ไทรงาม 20/5/25272464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
04301411001 โพธิ์นิมิตร 1/1/25182361วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04303204006 โพธิ์ปรือแวง 10/2/25212472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301401002 โพธิ์เมืองปัก 18/5/25252325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
04301409003 โพธิ์เมืองสามัคคี 1/1/25297/9/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย
04301608002 โพธิ์เย็น 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
04303203008 โพธิ์ร้าง 14/3/2543วัดราษฎร์มหานิกายพระพุทธ ม.4 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301401006 โพธิ์ศรี 10/3/25252423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
04301705003 โพธิ์ศรีบรรจง 1/3/25592468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04303216004 โพธิ์ศรีวนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04301404001 โพนทราย 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
04303102003 โพนทอง 30/12/25182476วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.9 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา
04302803005 โพนไพล 18/3/25302401วัดราษฎร์มหานิกายโพนไพล ม.2 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
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04301011005 ไพ 28/12/25332476วัดราษฎร์มหานิกายไพ ม.2 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง
04302011007 ไพรสาลีสามัคคีธรรม 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายไพรสาลี ม.1 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
04302904001 ไพล 25/2/25572460วัดราษฎร์มหานิกายไพล ม.4 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย
04302804006 ภิรมจิตต์ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโกรกมะขามป้อม ม.19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04300113004 ภูเขาลาด 2375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301416003 ภูหลวงพรหมวาส 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.1 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย
04302108008 มกุฎคีรีวัน 27/12/25452/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งตาลอง ม.1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
04301714002 มงคลราษฎร์บำรุง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง
04300904004 มงคลวารี 1/1/25132380วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04302501004 มงคลสามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายไทรทอง ม.7 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
04301204002 มงคลหัตถีสันติวาส 1/1/24742450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04302101021 มณีโชติอินทราราม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายบันไดม้า ม.4 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04301419004 มนต์มาวาส 9/7/254515/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย
04300101020 ม่วง 1/1/24472420วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301406003 ม่วงสระน้อย 9/5/25342423วัดราษฎร์มหานิกายสระน้อย ม.5 ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
04302111003 มหาชัยวนาราม 9/1/25472484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04300603008 มหาอิสิวนาราม 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.8 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช
04302009005 มอจะบก 17/1/25412480วัดราษฎร์มหานิกายมอจะบก ม.6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04302005009 มอดินแดง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายมอดินแดง ม.6 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
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04302108007 มอตะเคียน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
04302111011 มอทรายทอง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายมอทรายทอง ม.10 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04300805009 มอสูง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายมอสูง ม.10 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
04301505005 มะกอก 29/4/25352451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย
04300914003 มะเกลือ 10/2/25352532วัดราษฎร์มหานิกายมะเกลือ ม.3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย
04301008006 มะเกลือ 12/6/254031/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายมะเกลือ ม.2 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04301807001 มะเกลือเก่า 1/1/24822231วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04301808001 มะเกลือใหม่ 1/1/24982440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
04300113005 มะขามเฒ่า 24/10/25212410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300803002 มะขามน้อย 1/1/24552449วัดราษฎร์มหานิกายมะขามน้อย ม.5 ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด
04300204002 มะค่า 2479วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ชันมงคล ม.15 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04301008002 มะค่า 8/11/25362412วัดราษฎร์มหานิกายมะค่า ม.1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04301404002 มะค่า 12/1/25222462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
04300914002 มะค่าดอนทะยิง 24/10/252129/10/2519วัดราษฎร์มหานิกายมะค่า ม.5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย
04302111006 มะค่าโพรง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04301502003 มะค่าระเว 1/1/25172454วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04301005002 มะระ 1/1/25222453วัดราษฎร์มหานิกายมะระ ม.3 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
04301009002 มะรุม 13/1/25372430วัดราษฎร์มหานิกายมะรุม ม.7 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04301806001 มะรุม 2/10/25322203วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน
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04300806002 มะเริง 14/5/25442379วัดราษฎร์มหานิกายชัยพันธ์ ม.9 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
04300105005 มะเริงน้อย 1/1/24682331วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300105006 มะเริงใหญ่ 1/3/25312345วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300204003 มาบกราด 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04300808002 มาบกราด 27/11/25312470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด
04300206003 มาบตะโกเอน 21/12/25352529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี
04301512009 มาบประดู่ 29/6/255926/4/2542วัดราษฎร์มหานิกายมาบประดู่ ม.7 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04302903014 มาบป่าแดง วัดราษฎร์มหานิกายมาบป่าแดง ม.11 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04300106008 มาบมะค่า 1/11/253420/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302102006 มิตรภาพวนาราม 1/1/25052503วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
04301703001 มุ่งวทาราม 2412วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04300202004 เมตตาราษฎร์ 21/2/252314/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี
04303204008 เมืองเก่า 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04300907010 เมืองเก่า 12/6/254628/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04300402001 เมืองคง 1/1/25142416วัดราษฎร์มหานิกายเมืองคง ม.2 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04301314001 เมืองดู่ 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04301318002 เมืองโดน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย
04300811010 เมืองตะโก 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายเมืองตะโก ม.15 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
04301014003 เมืองที 15/9/25302435วัดราษฎร์มหานิกายเมืองที ม.1 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
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04301103001 เมืองนาท 24/6/25392485วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
04301714003 เมืองไผ่ 30/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายเมืองไผ่ ม.7 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง
04301710009 เมืองยาง 2/9/25532478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04303105001 เมืองสูง 1/1/25282468วัดราษฎร์มหานิกายเมืองสูง ม.8 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา
04303105003 เมืองสูง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเมืองสูง ม.8 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา
04301407001 ไม้เสี่ยว 1/1/22432223วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04300106003 ยองแยง 1/1/24252271วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301405001 ยางกระทุง 1/1/24792444วัดราษฎร์มหานิกายยางกระทุง ม.2 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04300113008 ยางน้อย 1/3/255914/3/2543วัดราษฎร์มหานิกายยางน้อย ม.11 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300113007 ยางใหญ่ 16/10/25292460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301315001 เย้ยตะแบง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย
04303204002 รวง 1/1/24392430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302503001 ระเริง 5/1/25522483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว
04301506001 รังกาใหญ่ 1/1/25112382วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
04301714001 ราชดำเนิน 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง
04300101033 ราชสีมา 13/1/25382480วัดราษฎร์มหานิกายราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302004002 ราษฎร์เจริญธรรม 16/10/252914/1/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04301215003 ราษฎร์ประดิษฐ์ 14/6/25332479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
04300306004 ราษฎร์พัฒนา 2/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์พัฒนา ม.6 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง



69หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครราชสีมา

04302204004 ราษฎร์สุนทร 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายคลองสารเพชร ม.7 ตำบลหนองหัวแรต
อำเภอหนองบุญมาก

04300101019 ราษฏร์บำรุง 13/1/25382312วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301204004 ราษฏร์ประดิษฐ์ 1/1/24972471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300109007 ราษฏร์ศรัทธาธรรม 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบุขี้ตุ่น ม.5 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300209005 ไร่แหลมทอง 2/2/25382484วัดราษฎร์ธรรมยุตไร่แหลมทอง ม.5 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
04301303004 ไร่อ้อย 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
04300115003 ลองตอง 9/9/25592248วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300610001 ละกอ 1/1/24812361วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช
04300709001 ละลม 10/2/25212369วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย
04300114005 ละลมโพธิ์ 1/1/24722370วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300117003 ละลมหม้อ 1/1/25132452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300809001 ละเลิงพิมาน 1/1/25212446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด
04301702004 ละโว้ 6/1/25532455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
04302004008 ลาดบัวขาว 2/9/25532473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04302011008 ลาดใหญ่สามัคคีธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายลาดใหญ่ ม.7 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
04300104005 ลำเชิงไกร 1/3/25312465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302109005 ลำตะพานหิน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04302101002 ลำทองหลาง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
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04302005005 ลำบ้านใหม่ 27/12/25458/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายลำบ้านใหม่ ม.5 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04301412001 ลำประโคน 1/1/24742455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย
04300114007 ลำโพง 9/7/25452470วัดราษฎร์มหานิกายลำโพง ม.13 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301310004 ลิ้นฟ้า 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย
04302805006 ลิ้นฟ้า 2483วัดราษฎร์มหานิกายลิ้นฟ้า ม.2 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04302207001 ลุงเขว้า 20/5/25482481วัดราษฎร์มหานิกายลุงเขว้า ม.6 ตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก
04302004004 เลิศนิมิตร 9/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04302004013 เลิศสวัสดิ์ 27/1/254820/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายเลิศสวัสดิ์ ม.12 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04300101026 เลียบ 10/1/25282460วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302105005 เลือดไทย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04302110011 วงศ์เกษตร 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตวงศ์เกษตร ม.2 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04301315009 วงษ์สรยา 10/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายบุไท ม.5 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย
04302110006 วชิราลงกรณวราราม 1/1/25084/6/2506พระอารามหลวงธรรมยุตหนองน้ำแดง ม.1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง
04301808006 วะภูแก้ว 12/2/254528/11/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตวะภูแก้ว ม.11 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
04301808007 วะภูแก้ว 25/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายวะภูแก้ว ม.6 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
04302005011 วะยาววนาราม 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายวะยาว ม.4 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04300808007 วะระเวียง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายวะระเวียง ม.9 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด
04302006001 วังกรวด 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
04302003007 วังกระสวย 14/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายวังกระสวย ม.2 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
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04302104001 วังกะทะ 2484วัดราษฎร์มหานิกายวังกะทะ ม.4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04302104006 วังกะโล่ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04300303001 วังคล้า 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง
04301412006 วังตะเคียน 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังตะเคียน ม.8 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย
04300704001 วังตะแบก 23/2/25422469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
04302504005 วังน้ำเขียว 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04302603003 วังน้ำโตน (น้ำโทน) 2484วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโตน ม.9 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์
04300806004 วังโป่ง 10/2/25352460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
04302104008 วังพิกุลทอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04302112013 วังเพิ่ม 20/5/25482/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตวังเพิ่ม ม.5 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04300502001 วังโพธิ์ 27/8/25452410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม
04303003005 วังโพน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
04301315003 วังม่วง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย
04301502010 วังม่วง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลธารละหลอด อำเภอพิมาย
04302109009 วังมะนาว 16/4/25412484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04301807009 วังรางน้อย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04301807010 วังรางใหญ่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04302002003 วังเรือ 20/5/25482476วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว
04302003003 วังโรงน้อย 7/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังโรงน้อย ม.4 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว



72หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครราชสีมา

04300604005 วังวารี 23/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช
04301409002 วังวารีวน 2463วัดราษฎร์มหานิกายวังวารีวน ม.16 ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย
04302109001 วังสีสด 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04301501007 วังหิน 1/1/25152462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
04302104014 วาปีธรรมาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกกระเต็น ม.16 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04300811005 วารีสุทธาราม 1/1/25002474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
04301506008 วิปัสสนารังกาใหญ่ 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายรังกาใหญ่ ม.4 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
04302003006 วิมุตติธรรม 11/2/25525/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายวังกระสวย ม.2 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
04300208002 วิเวกวนาราม 18/6/253630/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี
04301716006 วิเวกวาโย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04301701002 วิเวการาม 13/7/25362441วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลัก ม.3 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04300103008 วิสุทธิมรรคาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายถนนหัก ม.2 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300110001 วิสุทธิศรีสุมังคลาราม 1/1/252129/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300108003 เวฬุวนาราม 24/6/25392410วัดราษฎร์มหานิกายโคกไผ่ ม.14 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301314009 เวฬุวนาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.3 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04301705001 เวฬุวนาราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.7 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04302103004 เวฬุวัน 18/1/25312484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04302001010 ศรัทธาสามัคคี 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายสุชัยพัฒนา ม.7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04301206006 ศรีจันทร์เจริญธรรม 1/1/24972322วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่
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04302010007 ศรีจันทราราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายซับศรีจันทร์ ม.2 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
04303004003 ศรีชมภู 26/9/2534วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.8 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย
04300903005 ศรีชลสินธ์ 20/12/25422450วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.5 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04302105018 ศรีชัยมงคล 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหมูสี ม.15 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04300907014 ศรีดอนยาว 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาว ม.7 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04300409005 ศรีนิมิต 17/1/255115/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายศรีนิมิต ม.2 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง
04302105010 ศรีบุญญาราม 21/3/252021/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04301208009 ศรีบุญเรือง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04301304006 ศรีบุญเรือง 14/6/25332483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04302804010 ศรีบุญเรือง 30/12/25292470วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04302902004 ศรีปทุมาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองดู่ ม.10 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
04300708002 ศรีพุทธาราม 1/1/25092313วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
04301411008 ศรีไพโรจน์ 29/4/25352521วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะแกราช ม.3 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04300605002 ศรีมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04302106006 ศรีมาศราษฎร์บำรุง 1/1/25432484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04302305001 ศรีลำพอง 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.1 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง
04301224002 ศรีวนาราม 16/6/25492446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04301403001 ศรีษะกระบือ 14/6/25332394วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
04302002004 ศรีษะกระบือ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว
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04300113006 ศรีษะละเลิง 1/1/24902419วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300113001 ศรีษะสิบ 2320วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302104011 ศรีสกุณาสุทธาราม 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งกระทิง ม.12 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04302001008 ศรีสง่าโคกสะอาด 1/1/24732465วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.12 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04302106007 ศรีสำราญ 1/1/25312484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04302303009 ศรีสำราญ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองโคบาลเหนือ ม.13 ตำบลบึงพะไล

อำเภอแก้งสนามนาง
04300604001 ศรีสุข 1/1/24512416วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช
04301206001 ศรีสุภณ 10/10/25232321วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่
04300120003 ศรีสุรโยธิน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายมาบเอื้อง ม.2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301303003 ศรีอัมพร 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
04301505006 ศาลา 1/1/25312460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย
04303216006 ศาลาดิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายศาลา ม.7 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04300111007 ศาลาทอง 1/1/24772483วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300101018 ศาลาเย็น 24/6/25392404วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300101030 ศาลาลอย 1/1/24992482วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300802006 ศาลาลอย 1/1/24982474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
04302303005 ศาลาหนองขอน 21/12/25352480วัดราษฎร์มหานิกายศาลาหนองขอน ม.5 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง
04302105008 ศิมาลัยทรงธรรม 19/4/25562484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
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04302902001 ศิริจุมาภิรมย์ 29/11/25402470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
04300202005 ศิริเฉลียง 1/1/24342400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี
04302904002 ศิริชัย 8/6/25242453วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ทะเมนชัย ม.1 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย
04300901005 ศิริบ้านไร่ 24/10/25212482วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.7 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04302904003 ศิริโพธิ์ทอง 2407วัดราษฎร์มหานิกายอุดมสิน ม.2 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย
04302903003 ศิริโภคาภิรมย์ 1/1/24782478วัดราษฎร์มหานิกายช่องแมว ม.3 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04301206003 ศิริมงคล 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่
04301603002 ศิริมงคล 29/5/25502471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
04301206002 ศิริมงคลชัย(โคกสะอาด) 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่
04300812006 ศิริมงคลบุญญาราม 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขื่อน ม.5 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
04301705004 ศิริมังคลาราม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04302504002 ศิริมังคลาราม 18/1/25312471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04302911002 ศิริวิชัยวิทยาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายหินแร่ ม.6 อำเภอลำทะเมนชัย
04302902005 ศิริวิชัยวิทยาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายหินแร่ ม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
04300815007 ศิลาร่วมสามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
04300212002 ศิลาราษฎร์บำรุง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองหินโคน ม.5 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี
04303105009 ศิลาวาส 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนสะแบง ม.6 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา
04300114002 ศีรษะช้าง 29/5/25502184วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302301003 ศูนย์กลาง 1/1/25092481วัดราษฎร์มหานิกายศูนย์กลาง ม.1 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง
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04302112004 โศกน้อย 3/11/25382484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04302005001 โศกรวก 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04302702004 สง่าท่าเรือ 2481วัดราษฎร์มหานิกายท่าเรือ ม.2 ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
04301710006 สง่าโนนหาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04301710007 สง่าวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04302007014 สง่าวนาราม 20/6/255526/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสง่าพัฒนา ม.7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
04300104007 สนวน 19/11/25362475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301505008 สนุ่นงิ้ว 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายสนุ่น ม.6 ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย
04303202002 ส้ม 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301802008 ส้มกบงาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04300101011 สมอราย 1/1/25022299วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04303204001 สมานมิตร 29/6/25592425วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04300201001 สมุทรการ 25/12/25252327วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
04301604005 สรศักดิ์ 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายสรศักดิ์ ม.4 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง
04301605003 สระเกษ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
04300101003 สระแก้ว 1/1/25052220วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301603003 สระแก้ว 21/2/25392475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง
04300811003 สระขี้ตุ่น 23/2/25422464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
04300809002 สระจรเข้ 21/2/25392451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด
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04300901003 สระจรเข้ 2/10/25322468วัดราษฎร์มหานิกายสระจรเข้ ม.2 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04301007009 สระจันทร์ 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสระจันทร์ ม.3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04301102006 สระแจง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายสระแจง ม.6 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง
04302203001 สระซาง 13/7/25362475วัดราษฎร์มหานิกายสระซาง ม.5 ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก
04300908007 สระตอง 1/3/255916/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายสระตอง ม.9 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04300302002 สระตะเคียน 9/5/25342441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง
04300302005 สระตะเคียนธรรมาราม 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกวัวนอน ม.6 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง
04300907006 สระตะเฆ่ 20/6/25552472วัดราษฎร์มหานิกายสระาตะเฆ่ ม.8 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04301602004 สระทอง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายสระทอง ม.7 ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง
04301508002 สระนันทวัน 4/1/25292480วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04303001003 สระน้ำเที่ยง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย
04302108001 สระน้ำใส 2484วัดราษฎร์มหานิกายสระน้ำใส ม.7 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
04302714001 สระบัว 25/12/25392460วัดราษฎร์มหานิกายเมืองจาก ม.5 อำเภอเมืองยาง
04302703005 สระบัว 25/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสระบัว ม.8 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง
04300112001 สระบัวเกลื่อน 17/9/25192370วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301309005 สระปทุม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
04302403003 สระปทุมวนาราม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง
04301310003 สระประดู่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย
04301703011 สระประดู่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
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04300301002 สระประทีป 6/7/25302530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04301705005 สระประทุม 5/1/25522470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04301215001 สระไผ่ 2/2/25382481วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.4 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
04301005006 สระพรวน 22/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายสระพรวน ม.4 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
04302801004 สระพระ 1/1/24802467วัดราษฎร์มหานิกายสระพระ ม.3 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
04300806005 สระพัง 10/2/25352466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด
04300904006 สระพัง 18/3/25302526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04301501004 สระเพลง 1/1/24812430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
04301801003 สระเพลง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
04302208001 สระมะค่า 24/6/25412483วัดราษฎร์มหานิกายสระมะค่า ม.2 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
04301604007 สระมะค่า 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสระมะค่า ม.5 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง
04300114008 สระยายชี 23/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายเขว้า ม.11 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300212003 สระว่านพระยา 2484วัดราษฎร์มหานิกายสระว่านพระยา ม.3 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี
04301008011 สระวารี 25/2/255715/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายพลจลก ม.8 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04300503002 สระสี่เหลี่ยม 27/10/25382482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
04301811002 สลักใด 21/2/25392445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน
04300613008 สวนปอ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายสวนปอ ม.5 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04302204002 สวนป่าพุทธธรรม 2485วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.3 ตำบลหนองหัวแรต

อำเภอหนองบุญมาก
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04300604008 สวนป่าภาวนาธรรม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายใหม่มงคล ม.11 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช
04300101017 สวนพริกไทย 1/1/24982382วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301710008 สว่างชุมพวง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04301204006 สว่างธรรมาราม 10/5/255928/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตแจ้งสว่าง ม.11 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04302609003 สว่างนางโท 2483วัดราษฎร์มหานิกายนางโท ม.8 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04301807003 สว่างบูรพาราม 3/9/25252425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04301224003 สว่างมหาโพธิ์ 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300301003 สว่างวนาราม 25/3/253621/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายบ้านรุ่งเรืองพัฒนา ม.8 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04301317001 สว่างศรีโพธยาราม 1/1/25002462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย
04302609001 สว่างศรีสุขาราม 1/1/24842440วัดราษฎร์มหานิกายเมืองยาง ม.3 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04302609004 สว่างสามัคคี 24/6/25392483วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ตาย ม.1 ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง
04301308001 สว่างสำโรง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
04300205003 สว่างหนองแวง 30/12/25182410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี
04301703003 สว่างอากาศ 20/9/25442465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04300104003 สว่างอารมณ์ 1/11/25342440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301201002 สว่างอารมณ์ 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300802003 สว่างอารมณ์ 13/5/25282430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
04301608006 สว่างอารมณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
04302004007 สว่างอารมณ์ 1/1/24992473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
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04302703001 สว่างอารมณ์ 10/1/25282465วัดราษฎร์มหานิกายครบุรี ม.1 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง
04300401003 สหมิตรวนาราม 1/1/25158/4/2513วัดราษฎร์มหานิกายกุดรัง ม.8 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04301810005 สองคร 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน
04302112001 สองพี่น้อง 1/1/25232448วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04302003005 สองพี่น้องเจริญธรรม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสองพี่น้อง (คลองนาดี) ม.12 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
04301705007 สองห้อง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง
04302103010 สอยดาว 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04300101008 สะแก 9/10/25242230พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301508010 สะแกงาม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04301105001 สะแกแสง 25/3/25412454วัดราษฎร์มหานิกายสะแกแสง ม.2 ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง
04301013001 สะพาน 6/4/25422430วัดราษฎร์มหานิกายสะพาน ม.2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง
04302602001 สะพานหิน 12/6/25402484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04303102004 สังฆชินาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.3 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา
04302502007 สันกำแพง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายสันกำแพง ม.12 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว
04301804004 สันติกาวาส(หัวตะพาน) 7/2/25322452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน
04301811003 สันติสีลาราม 15/1/252429/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน
04301502005 สัมฤทธิ์ตะวันตก 14/12/25382459วัดราษฎร์มหานิกายสัมฤทธิ์ ม.2 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04301502004 สัมฤทธิ์ตะวันออก 3/9/25352459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04300811011 สามกลุ่มพัฒนา 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายสามกลุ่มพัฒนา ม.12 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่าน
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ขุนทด
04300101012 สามัคคี 24/10/25212324วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04303205004 สามัคคีธรรม 23/6/25252521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302104003 สามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04302302005 สามัคคีธรรม 2477วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.9 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
04301703007 สามัคคีธรรมาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04302711003 สามัคคีมาบกราด 1/1/25132483วัดราษฎร์มหานิกายมาบกราด ม.6 อำเภอเมืองยาง
04302801003 สามัคคีมาบกราด 1/1/25132483วัดราษฎร์มหานิกายมาบกราด ม.6 ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ
04300504003 สามัคคีวราราม 1/1/251517/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม
04301902002 สามัคคีสโมสร 1/9/25242392วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
04302103007 สายชนวน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04300908002 สายออ 1/1/24492429วัดราษฎร์มหานิกายสายออ ม.1 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04303202005 สารธรรมมาราม 25/3/25416/8/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302202001 สารภี 1/1/24672448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก
04301716001 สาหร่าย 21/2/25392460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04302601003 สำนักตะคร้อ 26/5/25512476วัดราษฎร์มหานิกายวังกะทะเหนือ ม.11 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
04300801006 สำนักพิมาน 2484วัดราษฎร์มหานิกายสำนักพิมาน ม.12 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04302403004 สำพะเนียง 27/12/25262449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง
04300706003 สำโรง 29/9/254127/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย
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04301010002 สำโรง 25/2/25572471วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
04301004003 สำโรง 6/11/25392470วัดราษฎร์มหานิกายสำโรงกระจาย ม.3 ตำบลบิง อำเภอโนนสูง
04300904003 สำโรง 1/1/25232421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04301702007 สำโรง 19/4/255617/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.2 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
04302404004 สำโรงเหนือ 24/6/25392471วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง
04302009007 สิงหวนาราม 10/1/25282468วัดราษฎร์มหานิกายมูลตุ่น ม.3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04300405003 สิทธาราม 1/2/25332451วัดราษฎร์มหานิกายตะโก ม.7 ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง
04302111009 สิริธรรมคุณ 16/3/25302522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04302001011 สีคิ้วคณาราม 31/3/25522478วัดราษฎร์มหานิกายสีคิ้ว ม.5 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04301901005 สีจาน 13/3/25282456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
04300402009 สีมาวนาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพ็ด ม.11 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04300109004 สีมุมใต้ 14/12/25382211วัดราษฎร์มหานิกายสีมุม ม.2 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300109002 สีมุมบูรพาราม 1/1/25312114วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300109003 สีมุมเหนือ 23/6/25252124วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301005003 สีสุก 3/7/25352457วัดราษฎร์มหานิกายสีสุก ม.8 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง
04302304001 สีสุก 2360วัดราษฎร์มหานิกายสีสุก ม.1 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง
04300409001 สี่เหลี่ยม 2462วัดราษฎร์มหานิกายสี่เหลี่ยม ม.6 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง
04301303005 สี่เหลี่ยม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
04301405005 สุกศรีงาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
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04300305002 สุขไพบูลย์ 12/6/25402483วัดราษฎร์มหานิกายสุขไพบูลย์ ม.1 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
04300305007 สุขไพบูลย์ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงอีจานใหญ่ ม.8 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
04301411005 สุขวัฒนาราม 10/8/25192436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04301512005 สุขาพิริวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04301801007 สุขาวดี 29/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
04302001006 สุชัยคณาราม 4/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายสีคิ้ว ม.7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04300101027 สุทธจินดา 1/1/24702467พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300605001 สุทธิการาม 1/1/25122483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04302302004 สุนทราวาสวนาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
04302901005 สุมังคลาราม 17/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัววง ม.8 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
04302907006 สุมังคลาราม 17/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัววง ม.8 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
04300114003 สุริยาเย็น 16/10/25282203วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301208001 สุวรรณาราม 25/3/25412445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04300101032 สุสาน 1/1/251727/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300116003 สูงจอหอ 1/1/25182243วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301009004 เสลา 6/4/25422465วัดราษฎร์มหานิกายเสลา ม.4 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04300807007 เสลาวุฑฒาราม 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายเสลา ม.2 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
04300301001 เสิงสาง 16/5/25402440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04302604007 แสงทองพัฒนา 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายแสงทองพัฒนา ม.10 ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์
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04301903007 แสงธรรมโคกแขวน 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกแขวน ม.4 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
04302501010 แสงธรรมวังเขาเขียว 20/6/25557/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตบุตาโกเมืองใหม่ ม.19 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
04303101008 แสงสว่างวนาราม 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
04300203005 แสนสุข 25/2/255721/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04301601003 แสนสุข 14/5/254415/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.8 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
04301220004 โสกงูเหลือม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
04302402006 โสกแซง 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโสกแซง ม.8 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
04302302006 โสกน้ำขุ่น 2478วัดราษฎร์มหานิกายโสกน้ำขุ่น ม.8 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
04303205003 โสงหนองบัว 1/1/25082473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302704001 โสนันทาราม 2/6/25322483วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.1 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง
04300113002 หงษ์ 1/1/25012325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302301004 หงษ์สระวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.2 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง
04300101014 หงษาราม 23/1/25422374วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301009003 หญ้าคา 17/1/25342442วัดราษฎร์มหานิกายหญ้าคา ม.5 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04301313001 หญ้าคา 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย
04301220006 หญ้าคา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
04303101005 หญ้าคา 2481วัดราษฎร์มหานิกายหญ้าคา ม.5 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
04301006005 หญ้าคาใต้ 22/8/255717/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายหญ้าคาใต้ ม.6 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
04301006006 หญ้าคาเหนือ 2529วัดราษฎร์มหานิกายหญ้าคาเหนือ ม.9 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
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04300706002 หนองกก 2460วัดราษฎร์มหานิกายหัวดอน ม.9 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย
04301416004 หนองกก 31/3/25494/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองกก ม.7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย
04302012003 หนองกก 21/11/25322450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว
04301904003 หนองกก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ
04302803019 หนองกก 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองกก ม.8 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ
04300408001 หนองกก(บ้านหนองกก) 27/8/25452468วัดราษฎร์มหานิกายหนองกก ม.2 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง
04301503010 หนองกรวด 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองกรวด ม.16 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04300124001 หนองกระทุ่ม 2/2/253811/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.10 ตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301207003 หนองกระทุ่ม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่
04300707005 หนองกระทุ่ม 19/4/255628/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
04300108002 หนองกระทุ่ม 1/3/25312350วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301416002 หนองกระทุ่ม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.3 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย
04302103001 หนองกระทุ่ม 2/3/25272475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04302008003 หนองกระทุ่ม 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.4 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
04301905009 หนองกระทุ่ม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.7 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04303001008 หนองกระทุ่ม 2482วัดราษฎร์มหานิกายหลุบทุ่ม ม.4 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย
04300408003 หนองกระทุ่มเตียน 16/5/25402483วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่มเตียน ม.6 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง
04300811007 หนองกระเทียมใต้ 14/6/25332478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
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04300801003 หนองกระเทียมเหนือ 2/3/25272439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04300902005 หนองกระสัง 7/2/25322470วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระสัง ม.1 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
04300810003 หนองกราด 12/7/24732457วัดราษฎร์มหานิกายหนองกราด ม.3 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04300904012 หนองกราด 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04300906003 หนองกลางดอน 1/1/25152465วัดราษฎร์มหานิกายหนองกลางดอน ม.4 ตำบลบ้านวัง อำเภอโนนไทย
04301317006 หนองกอก 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองกอก ม.8 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย
04302101016 หนองกะจะ 11/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302101007 หนองกะโตวา 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04302007013 หนองเกตุ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองเกตุ ม.4 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว
04302111008 หนองแก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04300305004 หนองขนาก 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองขนาก ม.5 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
04302104002 หนองขวาง 13/7/25592484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
04300117010 หนองขอนใน 3/11/255720/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.11 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302010008 หนองขอนวนาราม 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.3 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
04300407009 หนองขาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04300605003 หนองขาม 3/2/25462484วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.1 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04301307005 หนองขาม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย
04303002004 หนองขาม 16/5/25402460วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04301703009 หนองขาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
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04301512002 หนองขาม 1/1/25032468วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04302903013 หนองขาม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.16 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04302303004 หนองขามน้อย 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองขามน้อย ม.11 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง
04302301001 หนองขามนาดี 23/6/25532474วัดราษฎร์มหานิกายหนองขามนาดี ม.5 ตำบลแก้งสนามนาง

อำเภอแก้งสนามนาง
04301901004 หนองขุ่น 1/1/25142433วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
04300810002 หนองขุยคูเมือง 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04300305001 หนองเข้ 29/9/254128/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
04302802003 หนองเขว้า 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขว้า ม.5 ตำบลมาบกราด อำเภอพระทองคำ
04300409003 หนองแขม 20/6/25552465วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.4 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง
04300503001 หนองแขมวราราม 15/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.3 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
04301214004 หนองโข่ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองโข่ ม.5 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
04300104006 หนองไข่น้ำ 14/12/25382474วัดราษฎร์มหานิกายหนองไข่น้ำ ม.1 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301208002 หนองไข่ผำ 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04300601003 หนองคล้า 21/12/25352521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช
04301314005 หนองคอกควาย 3/11/25382469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04301308005 หนองค่าย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองค่าย อำเภอประทาย
04301307003 หนองคึม 1/1/24992467วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย
04302108004 หนองคุ้ม 2/9/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
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04301318001 หนองคู 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย
04301901001 หนองคู 1/1/23502325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
04301013004 หนองเครือชุด 14/2/25372457วัดราษฎร์มหานิกายหนองเครือชุด ม.7 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง
04300209002 หนองแคทราย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
04300211004 หนองโคพรหมนิมิต 19/4/255627/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองโค ม.1 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี
04300613005 หนองจรเข้หิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองจรเข้หิน ม.7 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04300607001 หนองจอก 14/9/24562441วัดราษฎร์มหานิกายจอก ม.11 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
04300607006 หนองจอก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
04300115005 หนองจอก 1/1/25132417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302009006 หนองจอก 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.5 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04302108003 หนองจอก (ชัยมงคล) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
04303104002 หนองจะบก 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองจะบก ม.3 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
04300101021 หนองจะบก 5/6/25522422วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301314004 หนองจันสอน 25/12/25392443วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04300211003 หนองจาน 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.3 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี
04303004002 หนองจาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย
04302302002 หนองจาน 2471วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก้งสนามนาง
04301101003 หนองจาน 7/11/25542473วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง
04301716011 หนองจานใต้ 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองจานใต้ ม.12 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
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04302903011 หนองจานเหนือ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.9 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04301503001 หนองจิก 1/1/25172437วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04301716007 หนองเจ้าเรือน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04300907008 หนองแจง 2485วัดราษฎร์มหานิกายหนองแจง ม.9 ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย
04301016002 หนองโจด 27/2/25472480วัดราษฎร์มหานิกายหนองโจด ม.6 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง
04301106003 หนองโจด 29/4/25352522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง
04301314007 หนองช้างตาย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04301418003 หนองชุมแสง 1/1/25272482วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมแสง ม.3 ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย
04302108005 หนองซ่อม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง
04301607003 หนองซำ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองซำ ม.8 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง
04301417005 หนองด่านช้าง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04300914001 หนองดุม 1/1/25302478วัดราษฎร์มหานิกายหนองดุม ม.7 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย
04301303006 หนองเดิ่น 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
04303204007 หนองแดง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04300818008 หนองแดง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.3 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด
04300818007 หนองแดง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.3 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด
04301716002 หนองแดง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04301701010 หนองแดง 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.7 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04301220003 หนองโดน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่
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04302103003 หนองตอ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04302103016 หนองตอ(ซับหินแก้ว) 29/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04302107006 หนองตะกู 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง
04301008010 หนองตะไก้ 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะไก้ ม.11 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04301810004 หนองตะไก้ 7/2/25322467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน
04302206001 หนองตะไก้ 6/11/253919/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะไก้ ม.3 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก
04300613003 หนองตะครอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะครอง ม.9 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04301904002 หนองตะครอง 18/5/25252469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ
04301703006 หนองตะคลอง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04300111005 หนองตะลุมปุ๊ก 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302208002 หนองตะลุมปุ๊ก 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะลุมปุ๊ก ม.3 ตำบลหนองไม้ไผ่

อำเภอหนองบุญมาก
04302208003 หนองตะลุมปุ๊ก 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะลุมปุ๊ก ม.3 ตำบลหนองไม้ไผ่

อำเภอหนองบุญมาก
04302101018 หนองตาแก้ว 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04300111003 หนองตาคง 2/9/25532325วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาคง ม.8 ตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา
04303104003 หนองตาดใหญ่ 1/1/24842478วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาดใหญ่ ม.1 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
04300909004 หนองตาแมน 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาแมน ม.8 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย
04300607003 หนองตาโยย 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
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04302401006 หนองตาโล 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาโล ม.14 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
04300305006 หนองตูมสามัคคีธรรม 6/2/255623/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองตูม ม.7 ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง
04300611008 หนองเต็ง 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต็ง ม.7 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
04303105002 หนองเต็ง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต็ง ม.5 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา
04303201003 หนองเต็ง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต็ง ม.3 ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302303003 หนองเต่า 2476วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.8 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง
04300812008 หนองแต้อุดมสุข 28/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองขี้แต้ ม.1 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
04301710002 หนองทุ่ม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04300106006 หนองไทร 2/2/25382383วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทร ม.2 ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300818001 หนองไทร 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด
04300209004 หนองไทร 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี
04302008005 หนองไทร 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทร ม.5 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
04302109011 หนองไทร 4/7/252915/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
04300601006 หนองนกกวัก 31/7/25492481วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกกวัก ม.7 ตำบลจักราช อำเภอจักราช
04301416007 หนองนกเขียน 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.10 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย
04300605006 หนองนกคุ่ม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04301703004 หนองนกคู่ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04301402006 หนองนมนาง 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
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04301009006 หนองนา 6/4/25422481วัดราษฎร์มหานิกายหนองนา ม.9 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04301606004 หนองนา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
04301716008 หนองนาดี 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04302405002 หนองนาดี 26/8/25592405วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง
04301304007 หนองโน 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.10 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04300120001 หนองบง 23/1/25422480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบง ม.5 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300804003 หนองบง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด
04300401002 หนองบง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองบง ม.12 ตำบลเมืองคง อำเภอคง
04302301002 หนองบง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบง ม.4 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง
04302401004 หนองบง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง
04300102004 หนองบ่อ 31/3/255220/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.3 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301809004 หนองบอน 18/6/253616/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบอน ม.4 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน
04300115004 หนองบัว 13/7/25592296วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300407003 หนองบัว 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04302004001 หนองบัว(ปทุมอรัญญคีรี) 13/7/25362475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว
04300408004 หนองบัวกระจาย 21/2/25392480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวกระจาย ม.4 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง
04300601004 หนองบัวกลาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวกลาง ม.5 ตำบลจักราช อำเภอจักราช
04300403008 หนองบัวโคก 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวโคก ม.7 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง
04300807004 หนองบัวโคก 23/2/25422484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
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04300304009 หนองบัวแดง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.14 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04300811001 หนองบัวตะเกียด 1/1/25042454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด
04300603005 หนองบัวตะแบง 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวตะแบง ม.5 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช
04302303001 หนองบัวทอง(ปทุมวารี) 1/1/25022436วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวกอง ม.3 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง
04300404004 หนองบัวทุ่ง 1/1/25172472วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวทุ่ง ม.5 ตำบลตาจั่น อำเภอคง
04302012002 หนองบัวน้อย 1/1/25102437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว
04300611001 หนองบัวยอดแก้ว 19/11/25372480วัดราษฎร์มหานิกายโจดสะเดา ม.1 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
04300101010 หนองบัวรอง 1/1/25062299วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301607004 หนองบัวรอง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวรอง ม.4 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง
04301512003 หนองบัวลอย 31/3/25492474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04303003008 หนองบัวลาย 1/1/24802469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
04300111008 หนองบัวศาลา 26/11/25342531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301503011 หนองบึง 2482วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04302201001 หนองบุญนาค 25/3/253625/2/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบุญนาก ม.1 ตำบลหนองบุนนาก

อำเภอหนองบุญมาก
04301315005 หนองบุไทย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย
04300204008 หนองโบสถ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04301404006 หนองประดู่ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองประดู่ ม.3 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
04300704006 หนองปรึก 27/5/25582532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
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04300807001 หนองปรือ 1/1/25202404วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.9 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
04300807003 หนองปรือ 1/1/25052480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด
04300306002 หนองปรือ 27/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปรือ ม.2 ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง
04301410004 หนองปรือ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
04301503005 หนองปรือ 1/1/25182480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04301703005 หนองปรือแก้ว 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04300503007 หนองปรือโป่ง 21/1/25542482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
04301704003 หนองปรือสมอ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง
04300103002 หนองปรู 24/6/25396/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301405006 หนองปล้อง 24/2/25582485วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04300117001 หนองเป็ดน้ำ 12/7/25312328วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301807006 หนองเป็น 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04300705004 หนองแปลน 27/5/255828/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองแปลน ม.11 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย
04302907005 หนองโป่ง 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองโป่ง ม.3 อำเภอลำทะเมนชัย
04301407008 หนองผักไร 12/1/25492485วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04303004004 หนองผือ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย
04301107002 หนองไผ่ 1/1/252011/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.1 ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง
04300914004 หนองไผ่ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.2 ตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย
04300604004 หนองไผ่ 16/2/25442474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช
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04300102001 หนองไผ่ 21/6/25346/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301410003 หนองไผ่ 10/3/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย
04301609002 หนองไผ่ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.6 ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง
04302402005 หนองไผ่ 30/12/252915/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
04302005002 หนองไผ่ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04301503012 หนองไผ่ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.11 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04301405007 หนองไผ่ 14/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.7 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย
04301102003 หนองไผ่(บ้านหนองไผ่) 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง
04302005006 หนองไผ่พัฒนา 12/11/255330/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่พัฒนา ม.11 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04300904002 หนองไผ่ล้อม 1/1/25282319วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย
04300301011 หนองไผ่ใหญ่ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายไผ่สามัคคี ม.14 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04300601010 หนองพฤกษ์ วัดราษฎร์มหานิกายหนองพฤกษ์ ม.9 ตำบลจักราช อำเภอจักราช
04300407006 หนองพลวง 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองพลวง ม.12 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04301307002 หนองพลวง 1/2/25332465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย
04300808003 หนองพลวง 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด
04300601005 หนองพลวง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจักราช อำเภอจักราช
04300607004 หนองพลวง 22/10/25432432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช
04300102002 หนองพลวงน้อย 20/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301304002 หนองพลวงน้อย 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
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04300118002 หนองพลวงใหญ่ 2/7/255116/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองพลวงใหญ่ ม.3 ตำบลไชยมงคล
อำเภอเมืองนครราชสีมา

04301011004 หนองพลอง 1/1/25272453วัดราษฎร์มหานิกายหนองพลอง ม.4 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง
04301810006 หนองพะยอม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน
04300106007 หนองพะลาน 2/2/253829/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายหนองสมอ ม.15 ตำบลหนองระเวียง

อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300805004 หนองพังโพด 18/6/25362471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองพังโพด ม.6 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
04302601002 หนองโพธิ์ 25/12/252510/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพธิ์ ม.2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
04302601001 หนองโพธิ์ 26/11/25342477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์
04300704008 หนองโพธิ์ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพธิ์ ม.14 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
04301104002 หนองโพธิ์ 23/6/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง
04301103006 หนองโพธิ์นามาบ 16/12/25542486วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพิ์ ม.4 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
04301503015 หนองฟานสะเดา 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองฟานสะเดา ม.27 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04300603006 หนองมโนรมย์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช
04300106005 หนองม่วง 1/1/24502300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301309004 หนองม่วง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
04301807005 หนองม่วง 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04302402002 หนองม่วง 19/11/25362453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองม่วง ม.6 ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง
04301902006 หนองม่วง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.5 ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
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04300503005 หนองม่วงช่างพิมพ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม
04301610002 หนองม่วงตาฮิง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
04301201003 หนองม่วงบูรพาราม 13/5/25282471วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04301606005 หนองม่วงหวาน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
04302906004 หนองมะเขือ 2/6/25322480วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเขือ ม.4 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04300201004 หนองมะค่า 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
04302101006 หนองมะค่า 27/5/25582484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
04301008003 หนองม้า 16/10/25282453วัดราษฎร์มหานิกายหนองม้า ม.4 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04301215009 หนองเม็ก 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
04300212004 หนองเมา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี
04300605007 หนองแมว 2464วัดราษฎร์มหานิกายหนองแมว ม.10 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช
04301807007 หนองไม้ตาย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04302012006 หนองไม้ตาย 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ตาย ม.9 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว
04302208004 หนองไม้ไผ่ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ไผ่ ม.1 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก
04302208006 หนองไม้ไผ่ วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ไผ่ ม.1 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก
04303205002 หนองยาง 12/1/25222419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302112003 หนองยาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04302703011 หนองยาง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง
04302703012 หนองยาง 2/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.5 ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง
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04302201003 หนองยายเทียม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองยายเทียม ม.7 ตำบลหนองบุนนาก
อำเภอหนองบุญมาก

04300114006 หนองยารักษ์ 2/2/25382425วัดราษฎร์มหานิกายหนองยารักษ์ ม.12 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301215002 หนองรกฟ้า 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
04301716009 หนองรกฟ้า 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04300106004 หนองระเวียง 24/2/25262289วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301512007 หนองระเวียง 18/1/253116/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายหนองระเวียง ม.6 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04300201002 หนองรัง 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
04300117009 หนองรังกา 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองรังกา ม.12 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา

04300905002 หนองราง 10/2/25352400วัดราษฎร์มหานิกายหนองราง ม.4 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย
04302001009 หนองรี 16/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
04303001004 หนองเรือ (วิศิษฏ์ธรรมาราม) 14/2/253722/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.7 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย
04303221003 หนองเรือ(วิศิษฎ์ธรรมาราม) 14/2/253722/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.7 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301103007 หนองไร่ 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองไร่ ม.7 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง
04301716005 หนองไร่ 21/2/25392470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง
04300805003 หนองละมั่ง 31/7/25492467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
04301403004 หนองล้างช้าง 25/3/254131/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
04302205004 หนองลูกควาย 17/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองลูกควาย ม.5 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก
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04300407002 หนองแวง 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04301303007 หนองแวง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
04301208005 หนองแวง 31/7/25492481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่
04303004006 หนองแวง 1/1/24902475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย
04303004001 หนองแวง 1/1/24902474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย
04302904005 หนองแวง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย
04302504006 หนองแวง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04301810003 หนองแวง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน
04301215010 หนองแวง 10/5/25592474วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.7 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่
04302003009 หนองแวงน้อย 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงน้อย ม.8 ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว
04302602002 หนองแวงน้อย(หนองแวง) 24/6/25412472วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04301419002 หนองศาลา 22/11/25482278วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย
04300304004 หนองสนวน 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองสนวน ม.5 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง
04301904001 หนองสรวง 1/1/25112440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ
04301009010 หนองสรวง 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองสรวง ม.12 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง
04302006005 หนองสลักได 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
04300503008 หนองสองห้อง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้องใต้ ม.14 ตำบลโคกกระเบื้อง

อำเภอบ้านเหลื่อม
04302104007 หนองสองห้อง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง
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04300208003 หนองสะแก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี
04300902006 หนองสะแก 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.9 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
04300818006 หนองสะแก 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด
04300407010 หนองสะแก 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04302907001 หนองสะแก 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.4 อำเภอลำทะเมนชัย
04302901001 หนองสะแก 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.4 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย
04302205003 หนองสะแก 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.6 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก
04301903004 หนองสะแก 17/7/25309/1/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสะแก ม.5 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ
04301313002 หนองสะแบง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนางรำ อำเภอประทาย
04301604003 หนองสาย 21/2/25392483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง
04300123001 หนองสายไพร 4/3/25292481วัดราษฎร์มหานิกายหนองสายไพร ม.3 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300809007 หนองสาร 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองสาร ม.9 ตำบลสระจรเข้ อำเภอด่านขุนทด
04300204009 หนองสาระเสร็จ 24/6/25392485วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04302106002 หนองสาหร่าย 4/7/25292480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง
04300703004 หนองเสาเดียว 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองเสาเดียว ม.7 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย
04300207002 หนองเสือบอง 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี
04303210001 หนองแสง 2/6/25322464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04301317002 หนองแสง 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย
04301608005 หนองแสง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
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04303003007 หนองแสง 2/6/25322464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
04300210001 หนองโสน 27/10/24682395วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.1 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี
04300908009 หนองโสน 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.2 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย
04300810004 หนองโสน 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04300203006 หนองโสน 30/12/25242471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04301512008 หนองโสน 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย
04301002012 หนองโสน 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.3 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง
04301601008 หนองโสน 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.4 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
04300119001 หนองโสมง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสมง ม.6 ตำบลหนองบัวศาลา

อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302504007 หนองโสมง 22/1/255010/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04301417006 หนองหญ้าขาว 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04302005003 หนองหญ้าขาว 2454วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าขาว ม.3 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว
04301508018 หนองหญ้าขาว 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าขาว ม.11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04300124002 หนองหญ้างาม 1/1/251727/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้างาม ม.11 ตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300611006 หนองหญ้าปล้อง 2468วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.6 ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช
04301203004 หนองหญ้าปล้อง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04302109008 หนองหมาก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง
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04300301006 หนองหลักศิลา 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลักศิลา ม.5 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง
04300117002 หนองหว้า 10/2/25212394วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301012003 หนองหว้า 27/12/25452446วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.6 ตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง
04300402005 หนองหว้า 1/1/25152467วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.12 ตำบลคูขาด อำเภอคง
04301704002 หนองหว้า 30/12/25242468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง
04301710003 หนองหว้า 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง
04300210007 หนองหว้า 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.7 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี
04302805001 หนองหอย 2464วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
04303202004 หนองหอย 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302805007 หนองหอย 1/1/24822476วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.1 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
04300804004 หนองหัวช้าง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวช้าง ม.2 ตำบลด่านใน อำเภอด่านขุนทด
04301508001 หนองหัวช้าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย
04301106001 หนองหัวฟาน 1/1/24822480วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวฟาน ม.5 ตำบลหนองหัวฟาน

อำเภอขามสะแกแสง
04302205001 หนองหัวแรต 1/1/25222425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก
04301314006 หนองห่าง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย
04300201003 หนองหิน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี
04300302001 หนองหิน 2421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง
04300212006 หนองหินดาด 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองหินดาด ม.4 ตำบลสระว่านพระยา อำเภอครบุรี
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04300810005 หนองแหน(หนองแสน) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04300203004 หนองใหญ่ 26/9/25442527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04300815004 หนองใหญ่ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
04302103008 หนองใหญ่ 11/6/2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04300203010 หนองใหญ่พัฒนา 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่พัฒนา ม.10 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04301014006 หนองอ้อ 8/4/25462482วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.3 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง
04302902006 หนองอ้อ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.8 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
04300116005 หนองออก 9/10/25242340วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300408005 หนองอ้ายอู๊ก 1/1/25082484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง
04302002005 หนองโองนาคาราม 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองโอง ม.6 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว
04301402001 หน้าพระธาตุ 4/5/25212330วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
04300108005 หมื่นไวย 9/10/25242460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา
04302105003 หมูสี 4/7/25292471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04302501001 หลวงราชบำรุง 24/2/25582481วัดราษฎร์มหานิกายศาลเจ้าพ่อ ม.1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
04300101028 หลักร้อย 23/6/25202478วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300901008 หลักร้อย 31/7/254614/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายหลักร้อย ม.9 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย
04302103013 หลังเขา 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง
04301309001 หลุ่งจาน 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
04301604002 หลุ่งตะเคียน 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง
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04301608003 หลุ่งประดู่ 25/3/25362480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลุ่งประดู่ ม.1 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
04301007004 หลุมข้าว 6/4/25422464วัดราษฎร์มหานิกายหลุมข้าว ม.1 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04301419001 หลุมข้าว 19/11/25362223วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย
04301416005 หลุมเงิน 1/1/25192469วัดราษฎร์มหานิกายหลุมเงิน ม.5 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย
04300909005 หลุมปูน 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหลุมปูน ม.4 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย
04301802007 หลุมปูนปัญญาวาส 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04301412005 ห้วยแก้วสันติธรรม 12/6/25402482วัดราษฎร์มหานิกายลำนางแก้ว ม.1 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย
04301203005 ห้วยคร้อ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04300813002 ห้วยจรเข้ 24/6/25412470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04302804004 ห้วยเจริญ 2480วัดราษฎร์มหานิกายเต็งเตี้ย ม.12 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04301201006 ห้วยโจด 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300502004 ห้วยชงโค 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยชงโค ม.1 ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม
04300812004 ห้วยดินดำ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด
04301809003 ห้วยตะคร้อ 2/2/25382477วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะคร้อ ม.3 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน
04302012008 ห้วยตะแคงใต้ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะแคงใต้ ม.8 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว
04302012004 ห้วยตะแคงเหนือ 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะแคงเหนือ ม.7 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว
04301601002 ห้วยแถลง 4/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.6 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
04300406004 ห้วยทราย 16/6/25492484วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.6 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
04302012001 ห้วยทราย 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว
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04301007007 ห้วยน้อย 12/6/254630/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้อย ม.5 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04302805008 ห้วยน้อย 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้อย ม.9 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
04302603002 ห้วยน้ำเค็ม 12/6/25402484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์
04300815002 ห้วยบง 3/2/25402484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
04301601004 ห้วยปอ 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปอ ม.9 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
04302902015 ห้วยผักหนาม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยผักหนาม ม.7 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย
04301807008 ห้วยไผ่ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน
04302504004 ห้วยพรหม 1/1/252623/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.12 ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
04303002001 ห้วยม่วง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04301203008 ห้วยยาง 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่
04302008002 ห้วยลุง 7/2/25322445วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลุง ม.2 ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว
04301411004 ห้วยสะแกราช 1/1/24682432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย
04302804005 ห้วยสามขา 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสามขา ม.11 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04302804001 ห้วยหุงเกลือ 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหุงเกลือ ม.10 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ
04300407004 ห้วยไห 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไห ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอคง
04300902002 หอกลอง 1/1/25102318วัดราษฎร์มหานิกายหอกลอง ม.7 ตำบลด่านจาก อำเภอโนนไทย
04301301001 หันเตย 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลประทาย อำเภอประทาย
04301309008 หันห้วยทราย 1/1/24822474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย
04302112002 หัวโกรก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
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04301502007 หัวทำนบ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04301607001 หัวทำนบ 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง
04301006010 หัวทำนบ 9/9/255915/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวทำนบ ม.14 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
04302201002 หัวทำนบ-ยุบใหญ่ 29/11/25372484วัดราษฎร์มหานิกายหัวทำนบ-ยุบใหญ่ ม.9 ตำบลหนองบุนนาก

อำเภอหนองบุญมาก
04300818005 หัวนา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด
04301403003 หัวนา 23/3/25332526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
04303104004 หัวนาคำ 26/8/25582480วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.4 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา
04302112008 หัวป้าง 1/1/25262484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง
04300613004 หัวละเลิง 2475วัดราษฎร์มหานิกายหัวละเลิง ม.6 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04300101015 หัวสะพาน 1/1/25022374วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301201004 หัวหนอง 2474วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04301606001 หัวอ้อ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
04302602008 หิงห้อย 12/2/25222446วัดราษฎร์มหานิกายหิงห้อย ม.21 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04300613002 หินโคน 24/6/25392484วัดราษฎร์มหานิกายหินโคน ม.1 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04300613007 หินโคนพัฒนา 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหินโคนพัฒนา ม.10 ตำบลหินโคน อำเภอจักราช
04300813005 หินดาด 1/1/25232480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
04302111005 หินดาด 29/9/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04300813012 หินดาดเหนือ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหินดาดเหนือ ม.17 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด
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04301802004 หินตั้ง 10/10/25232384วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04302404005 หินตั้ง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง
04302111004 หินเพิง 19/3/25502484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04300815005 หินเพิงใต้ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
04300815006 หินเพิงเหนือ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด
04300604003 หินมงคล 19/3/25502467วัดราษฎร์มหานิกายหินมงคล ม.8 ตำบลสีสุก อำเภอจักราช
04300805005 หินหล่อง 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด
04303101007 หินแห่ 12/1/25222479วัดราษฎร์มหานิกายหินแห่ ม.8 ตำบลสีดา อำเภอสีดา
04300603007 เหมต่ำ 15/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช
04300603003 เหมสูง 1/1/24822420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช
04300203007 เหมืองตะโก 23/3/25332445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
04301806003 เหมืองลี่ 19/11/25362445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโค้งยาง อำเภอสูงเนิน
04301802002 เหมือดแอ่ 25/9/25332250วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน
04301010004 เหล่า 10/1/25282478วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.3 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง
04301701007 เหล่าจั่น 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าจั่น ม.14 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04302105014 เหวปลากั้ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง
04302205002 แหลมทอง 11/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทอง ม.3 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก
04301417002 แหลมรวกอินทรนิมิตร 28/4/252327/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04302001002 ใหญ่สีคิ้ว (ใหญ่) 29/11/25402139วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว
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04301402002 ใหญ่สุขัง 1/10/25272349วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
04301801001 ใหญ่สูงเนิน 1/1/24982138วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
04301002001 ใหม่กลอ 1/1/24202415วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.12 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง
04301006003 ใหม่เกษม 6/11/25392474วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เกษม ม.5 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง
04302111002 ใหม่คลองยาง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง
04301810002 ใหม่จำปา 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน
04301403005 ใหม่เจริญธรรม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบุสมอ ม.4 ตำบลโคกไทย อำเภอปักธงชัย
04302602012 ใหม่เจริญธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญธรรม ม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์
04300802005 ใหม่เจริญสุข 1/1/25032460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
04300810008 ใหม่ชัยพฤกษ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04300117015 ใหม่ดอนแต้ว 22/2/25032425วัดราษฎร์มหานิกายดอนแต้ว ม.3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300802007 ใหม่ด่านขุนทด 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด
04301504008 ใหม่ทรงธรรม 26/8/255922/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายวัด ม.8 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
04300903011 ใหม่นารี 18/10/254725/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายใหม่นารี ม.9 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย
04301905007 ใหม่โนนตาล 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนตาล ม.2 ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ
04300117005 ใหม่บ้านดอน 1/1/251818/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301503008 ใหม่ประชาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
04301501003 ใหม่ประตูชัย 2320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
04301605004 ใหม่พนมไพร 25/12/25252482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
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04301504005 ใหม่พัฒนา 18/6/25362470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่ามะเขือ ม.7 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย
04300707007 ใหม่พัฒนาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายกอโจด - ไทรน้อย ม.13 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
04301606002 ใหม่พุทไธจารย์ 4/7/25292469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
04301407005 ใหม่โพธิ์งาม 1/1/25092475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย
04301502008 ใหม่โพธิสัตว์ 28/12/25332479วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย
04301401008 ใหม่รวมจิต 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04301002006 ใหม่รุ่งอรุณ 20/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายดอนมัน ม.13 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง
04302011003 ใหม่ลาดอุดม 7/11/255426/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายลาดอุดม ม.16 ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว
04302206002 ใหม่ศรีสุข 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะไก้ ม.6 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก
04300810013 ใหม่ศรีสุข 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศรีสุข ม.11 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด
04303202003 ใหม่สมบูรณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04302002001 ใหม่สมบูรณ์จริง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว
04300708004 ใหม่สระประทุม 21/12/25222373วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย
04301808003 ใหม่สันติ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน
04301501008 ใหม่สามัคคี 1/1/251717/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย
04301506004 ใหม่สามัคคี 9/1/25472480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
04302006007 ใหม่สามัคคี ก.ม. 9 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ก.ม. 9 ม.11 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
04301008004 ใหม่สามัคคีธรรม 3/11/25572478วัดราษฎร์มหานิกายหนองแจง ม.9 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04302903012 ใหม่สามัคคีธรรม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคี ม.15 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
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04301404003 ใหม่สำโรง 1/1/25162480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย
04300501006 ใหม่สิริมงคล 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนประดู่ ม.7 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม
04301703012 ใหม่สุขาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04301001001 ใหม่สุนทร 1/1/25122415วัดราษฎร์มหานิกายตลาดใหม่ ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง
04301506006 ใหม่สุนทริการาม 7/3/254423/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย
04300801005 ใหม่แสนสุข(บ้านใหม่แสนสุข) 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด
04300706004 ใหม่หนองกก 29/9/254124/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย
04301801005 ใหม่หนองดุม 25/3/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโสน ม.5 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
04300710002 ใหม่หนองบอน 27/12/252624/6/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย
04301007012 ใหม่หนองบัว 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่หนองบัว ม.10 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
04301701003 ใหม่หนองบัวรี 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง
04301608010 ใหม่หนองปรือ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.6 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง
04301008008 ใหม่หนองม้า 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองม้าใหม่ ม.15 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง
04301606003 ใหม่อัมพร 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง
04301801004 ใหม่อัมพร 1/1/25012440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน
04300101022 ใหม่อัมพวัน 2/2/25382431วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04301703010 ใหม่อัมพวัน 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง
04300118001 ใหม่อ่างห้วยยาง 2485วัดราษฎร์มหานิกายบุตาล ม.2 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300113003 ใหม่อินทราราม 10/2/25212368วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา



111หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครราชสีมา

04300207003 อรพิมพ์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายอรพิมพ์ ม.1 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี
04302903005 อรัญญาวาส 25/2/25572455วัดราษฎร์มหานิกายสี่เหลี่ยม ม.2 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย
04301304008 อรัญพรหมาราม 10/5/25594/9/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองพลวงน้อย ม.9 ตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย
04301717003 อโสการาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายปราดู่ ม.3 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง
04301214008 อ้อยช้างรัตนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายอ้อยช้าง ม.7 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่
04301401001 อัมพวัน 27/8/25262229วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย
04302304004 อัมพวัน 1/1/25292465วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.8 ตำบลสีสุก อำเภอแก้งสนามนาง
04303002005 อัมพวันไชยมาตร 2470วัดราษฎร์มหานิกายเหลิงหิน ม.11 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย
04300406003 อัมพวันถาวร 3/2/25212484วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.2 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
04301201005 อัมพวันศรีสง่า 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04302009004 อ่างซับประดู่ 12/11/255324/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
04301417008 อ่างหินวนาราม 12/11/255330/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายอ่างหิน ม..4 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย
04301702005 อาสนาราม 1/1/25062450วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง
04303204005 อำนวยศิลป์สารกิจ 1/1/24822445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
04300208004 อำภาผล 1/1/25212411วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี
04301204003 อินแปลงแสงสว่าง 2/6/25322455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่
04300101035 อิสาน 1/1/22402220วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
04300204005 อุดมทุ่งสว่าง 2467วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี
04301007013 อุดมธัญญาวาส 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายขาคีม ม.2 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง
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04301605001 อุทัยมัคคาราม 1/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
04301716004 อุภัยภาคิกาวาส 18/1/25312470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง

รวมทั้งสิ้น วัด2,078



รายงานทะเบียนวัด
1หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครสวรรค์

02600710001 กกกว้าว 22/11/24722420วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี
02601102004 กกกอก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
02600206002 กระจังงาม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ
02600406003 กระดานหน้าแกล(กระดานหน้าแตร) 8/11/25362468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกระดานหน้าแกล ม.3 ตำบลห้วยถั่วเหนือ

อำเภอหนองบัว
02600906009 กระทุ่มทองศรัทธาธรรม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่มทอง ม.2 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02600102001 กลางแดด 1/1/24942431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601305003 กลางพรมฉิมพลี 7/12/254919/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตลุกข่อยน้ำ ม.6 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02600503003 กล่ำหูกวาง 18/12/255716/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย
02600603004 กัลยารัตน์ 12/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02600409011 กุฏตามั่น 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายกุดตามั่น ม.12 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600102002 เกตุคีรี 25/12/25252483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600304002 เกยไชยใต้ 1/1/25162395วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
02600304001 เกยไชยเหนือ 7/2/25322390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
02600103001 เกรียงไกรกลาง 1/1/22242174วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600103002 เกรียงไกรใต้ 23/1/25422373วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600103003 เกรียงไกรเหนือ 1/1/24822471วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์
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02600204004 เกษมศานติ์ 23/2/25422521วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ
02600602001 เก้าเลี้ยว 1/1/24792404วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว
02600111003 เกาะแก้ว 25/3/25362476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600404005 เกาะแก้ว 8/8/25562470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
02601103002 เกาะเปา 1/1/25082431วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
02600105001 เกาะหงษ์ 1/1/24942300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600201002 โกรกพระใต้ 22/1/25502350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ
02600201001 โกรกพระเหนือ 1/1/25102304วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ
02600805008 ขอนดู่ 8/4/25462478วัดราษฎร์มหานิกายขอนดู่ ม.10 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก
02600116004 เขมิราษฎร์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600503002 เขากองทอง 1/1/25082468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย
02601201006 เขากา 23/9/253914/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
02601001001 เขาแก้ว 1/1/24821900วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี
02600803006 เขาขาดวนาราม 27/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก
02600803008 เขาค้างคาว 14/3/25102475วัดราษฎร์มหานิกายเขาค้างคาว ม.5 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก
02600807002 เขาโคกเผ่น 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก
02601501001 เขาจั๊กจั่นวนาราม 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขาจั๊กจั่น ม.10 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
02600701014 เขาเจดีย์ 7/11/252226/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600903011 เขาช้างฟุบ 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตประจันตคีรี (เขาช้างฟุบ) ม.6 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
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02600903003 เขาดินวนาราม 28/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02600810003 เขาดินศิริวัฒนา 16/12/25542481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก
02600604002 เขาดินเหนือ 1/1/24822412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
02600704003 เขาดุม 14/12/253823/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
02601501008 เขาแดงเจริญธรรม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขาแดง ม.5 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
02600705008 เขาตอง 20/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี
02600701015 เขาถ้ำบุญนาค 1/1/251628/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600701024 เขาถ้ำประทุน 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำประทุน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600208003 เขาถ้ำพระ 1/1/252819/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ
02600702010 เขาทอง 31/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาทอง ม.2 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02601007001 เขาทอง 24/2/25262196วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
02601007002 เขาทองพุทธาราม 4/4/25322420วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี
02600908004 เขาธรรมบท 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขาธรรมบท ม.4 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี
02600801004 เขาน้อย 22/11/24772472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
02600409002 เขานางต่วม 12/2/254516/10/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02601003002 เขาบ่อแก้ว 1/1/251617/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
02601004003 เขาบ่อพลับ 30/3/25582465วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี
02601207001 เขาบันไดกลีบ 27/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า
02601203005 เขาบัวขาว 17/1/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า



4หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครสวรรค์

02600701018 เขาใบไม้ 29/4/253519/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600702003 เขาฝา 3/2/25212474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02601301014 เขาพรหมาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายถังแดง ม.4 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02600705004 เขาภูคา 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี
02600115008 เขามโน 30/12/25242482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600402006 เขามะเกลือ 3/10/254327/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02601401008 เขามะตูม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเขามะตูม ม.15 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02601301001 เขาแม่กระทู้ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเขาแม่กระทู้ ม.9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02601008002 เขาไม้เดน 29/11/25402462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี
02600115013 เขาเรือ 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาเรือ ม.4 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600114012 เขาฤาษีเวฬุวัน 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายศรีอุทุมพร ม.9 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600806004 เขาล้อ 1/1/24722468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก
02600402009 เขาเล็บงา 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาเล็บงา ม.15 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02600702004 เขาวงษ์ 20/5/25272478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02601108003 เขาสมุก (นิวิฐธรรมาราม) 1/1/25052470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02601010002 เขาสามยอด 15/1/251329/10/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
02600702008 เขาสูง 23/3/253320/12/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02600505004 เขาหน่อ 15/9/25302481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
02600905004 เขาหลักชัย 26/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
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02600505006 เขาห้วยลุง 12/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
02601502004 เขาหินกราวสามัคคีธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขาหินกราว ม.6 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
02600903002 เขาหินกลิ้ง 8/9/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02601004002 คนธารามท้ายวารี(หางน้ำหนองแขม) 1/1/24212369วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี
02600809001 คร่อเรียงราย 11/2/25522461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก
02600401004 คลองกำลัง 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองกำลัง ม.11 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
02600310001 คลองเกษมกลาง 1/1/24912424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง
02600310004 คลองเกษมใต้ 1/1/25002466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง
02600507006 คลองขวัญ 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
02600117001 คลองคาง 26/11/25342450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600511001 คลองจินดา 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย
02600605006 คลองช้าง 21/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
02601303030 คลองไทร 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองไทร ม.11 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600510005 คลองธรรม 3/10/25432465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02601301007 คลองน้ำโจน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำโจน ม.2 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02600809003 คลองบอน 24/3/25122463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก
02601009001 คลองบางเดื่อ 1/1/25042420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี
02601303036 คลองแบ่ง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองแบ่ง ม.4 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600308002 คลองปลากดนอก 16/10/25292448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
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02600302006 คลองปลากดใน 1/1/24972473วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
02601401011 คลองโพธิ์พัฒนา 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองพวา ม.3 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02600510004 คลองมงคล 8/11/25362465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02601304004 คลองม่วง 17/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02601304011 คลองม่วงใต้ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองม่วง ม.12 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600904006 คลองมะม่วงเตี้ย 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะเกลือหวาน ม.14 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี
02600306001 คลองยาง 22/11/25312455วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
02600304003 คลองระนง 1/1/24722466วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
02600401013 คลองลานใต้ 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองหินปูน ม.18 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
02600508006 คลองวิไล 8/8/255624/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย
02600402004 คลองสมอ 16/10/252824/3/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02600508005 คลองสองหน่อ 22/9/25462481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย
02601305004 คลองสายทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองสายทอง ม.3 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02601101003 คลองสาลี 1/1/25082465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600308003 คลองสำพรึง 14/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
02601304009 คลองสำราญ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองสำราญ ม.4 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600710004 คีรีโชติการาม 9/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี
02600905007 คีรีประสาท 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายแถลงพันธ์ ม.11 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
02600706006 คีรีรัตนาราม 1/1/252817/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
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02600905005 คีรีล้อม 13/7/253620/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายคีรีล้อม ม.9 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
02601207002 คีรีวง 23/9/253910/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า
02600101008 คีรีวงศ์ 11/11/25208/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600112004 คีรีสวรรค์ 1/1/25112474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601201004 คูหาโสภณ 1/1/25146/8/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
02601206006 แคทราย 24/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02600403006 โคกกระถิน 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02600808001 โคกกระถิน 14/12/25382476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก
02600709006 โคกกระเทิน 25/3/255413/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี
02600708001 โคกกร่าง 27/8/25272436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี
02600511003 โคกกว้าง 25/8/25419/3/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย
02601206011 โคกขาม 23/9/253930/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02600701005 โคกคูณ 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600704002 โคกเจริญ 1/1/251418/6/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
02600901001 โคกเดื่อ 1/1/24662335วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี
02600406002 โคกมะกอก 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว
02600902002 โคกมะขวิด 1/1/24942446วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
02600710005 โคกสลุด 4/6/25432530วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี
02600702005 โคกสว่าง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
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02600409010 โคกสะอาด 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.6 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600403009 โคกสามัคคี 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกสามัคคี ม.1 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02600309001 โคกหม้อ 13/1/25382467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง
02600905006 โค้งสวอง 15/5/25394/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายโค้งสวอง ม.6 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
02600311001 ฆะมัง 21/12/25222456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง
02600107001 จอมคีรีนาคพรต 1/1/20202015วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601109003 จันทราราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02600703001 จันเสน 1/1/24792446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี
02600406001 จิกยาวใต้ 1/1/25152449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว
02600511005 จิกลาด 5/11/25232460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย
02600404002 จิกใหญ่ 6/1/25532462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
02600513002 เจริญผล 1/1/24992478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย
02600805002 ช่องแกระ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก
02600904005 ช่องคีรี 9/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี
02600101006 ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1/1/25112450วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600702002 ช่องแค 1/1/25102460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02600204005 ช่องรวก 27/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ
02600701009 ชอนเจริญธรรม 1/1/25113/6/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601205007 ชอนทุเรียน 19/5/25479/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า
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02601205002 ชอนพลูวราราม 10/1/252817/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า
02600708004 ชัยมงคล 3/2/25403/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี
02601108006 ชัยวนาราม 23/6/25252482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02600305005 ช้าง 8/11/25262475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
02601201001 ชายธงวราราม 1/1/250819/9/2505วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
02601501004 ชุมตาบง 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายชุมตาบง ม.8 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
02601201003 ชุมพลสามัคคีธรรม 1/1/251919/1/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
02601501006 ชุมม่วงศรีบุญมาราม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายชุมม่วง ม.4 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
02601502003 ชุมม่วงเหนือ 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายชุมม่วงเหนือ ม.9 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
02600303001 ชุมแสง 1/1/24962418วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
02601203008 ซับตะเคียน 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับตะเคียน ม.11 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า
02601010008 ซับผักกาด 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายซับผักกาด ม.7 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
02601202004 ซับไพรเงิน 19/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
02601304012 ซับมะม่วงงาม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายตะกรุด ม.5 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600906004 ซับสมบูรณ์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายซับสมบูรณ์ ม.6 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02600305002 ดงกะพี้ 27/1/25472425วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
02600706008 ดงขวาง 17/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02600307001 ดงขุย 1/1/24942445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02600507007 ดงคู้ 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
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02601110008 ดงจังหัน 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงจังหัน ม.2 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว
02600808003 ดงจันทำ 26/9/25442479วัดราษฎร์มหานิกายดงจันทำ ม.6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก
02600203002 ดงชะพลู 1/1/25052430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ
02600702001 ดงน้อย 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02600605005 ดงบ้านโพธิ์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
02600508004 ดงป่าจันทร์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย
02600701004 ดงพลับ 28/4/25232466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601101013 ดงมะไฟ 20/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600703004 ดงมัน 20/12/25422467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี
02600604005 ดงเมืองใต้ 28/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
02600508007 ดงแม่ศรีเมือง 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายดงแม่ศรีเมือง ม.10 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย
02601101011 ดงสีเสียด 17/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02601108005 ดงหนองหลวง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02601005004 ดอนกระชาย 24/12/255528/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายดอนกระชาย ม.8 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี
02601108010 ดอนขวาง 20/9/254217/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02600806002 ดอนคา 1/1/25432459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก
02600115002 ดอนงาม 1/1/24822426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601104002 ดอนพลอง 1/1/24952428วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว
02601117002 ดอนโม่ 1/1/24822454วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว



11หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครสวรรค์

02600312002 ดอนสนวน 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง
02600509004 ด่านช้าง 30/3/25582484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
02601305011 ด่านพัฒนา 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายด่านพัฒนา ม.10 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02601206004 ดำรงธรรม 3/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02600803005 ไดตามุ่ย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก
02601501002 ตลิ่งสูงเทพนิมิต 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายตลิ่งสูง ม.2 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
02601304010 ตะกรุด 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายตะกรุด ม.5 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600903005 ตะกุดภิบาล 14/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02600904001 ตะคร้อ 27/2/25472300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี
02600902010 ตะคร้อลาด 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายตะคร้อลาด ม.10 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
02601304005 ตะเคียนงาม 27/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600905003 ตะเคียนทอง 2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
02600105003 ตะเคียนเลื่อน 1/1/24712411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600808002 ตะเฆ่ค่าย 1/1/24962478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก
02600209001 ตากแดด 1/1/24082402วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ
02601201002 ตากฟ้า 29/9/25587/7/2510พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
02600701001 ตาคลี 25/3/25362347วัดราษฎร์มหานิกายตาคลี ม.2 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600508001 ตาสังใต้ 1/1/24202416วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย
02600806003 ตุ๊กแก 1/1/25112467วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก
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02601205004 ไตรคีรีวราราม 24/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า
02601305009 ไตรรัตนาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งผักกาด ม.2 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02601301012 ถังแดง 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายถังแดง ม.4 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02601202007 ถ้ำธรรมรัศมี 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายลำพยนต์ ม.1 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
02600701022 ถ้ำผาสุขใจ 25/3/253630/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายเขาลอยเสือ ม.1 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601202003 ถ้ำพรสวรรค์ 3/9/252527/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
02600701025 ถ้ำมหาโพธิ์ทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.17 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601303028 ทรัพย์ทวีคูณ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายมอสวรรค์ ม.7 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600705006 ทรัพย์น้อย (สัมพันธ์) 19/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี
02600408003 ทรัพย์ย้อย 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ย้อย ม.6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02601307001 ทรัพย์สมบูรณ์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์สมบูรณ์ ม.2 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02600408008 ทรัพย์สวรรค์ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์สวรรค์ ม.9 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600208002 ทองคำอิง 1/1/24522440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ
02600302001 ทับกฤชกลาง 23/8/24772453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
02600312001 ทับกฤชใต้ 1/1/23132308วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง
02600302004 ทับกฤชเหนือ 9/2/25042484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
02600409001 ทับลุ่มศรีมงคล 31/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600114004 ทัพชุมพล 28/4/25232460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601104001 ท่ากกแดง 18/12/25442428วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว
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02600501001 ท่างิ้ว 1/1/24212412วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย
02600505002 ท่าจันทร์ 1/1/24932450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
02600308004 ท่าจันทร์วิปัสสนา 9/7/254516/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่าจันทร์ ม.1 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
02600204002 ท่าซุด 25/3/25412365วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ
02600108001 ท่าดินแดง 3/11/25572471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600801001 ท่าตะโก 1/1/24932455วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
02601005002 ท่าตะโก 21/2/25392372วัดราษฎร์มหานิกายท่าโก ม.7 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี
02601116009 ท่าตะโก 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายท่าตะโก ม.6 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
02600205002 ท่าทราย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ
02600106005 ท่าทอง 12/3/25082400วัดราษฎร์มหานิกายท่าทอง ม.2 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600304005 ท่านา 5/11/25232470วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
02600110001 ท่าพระเจริญพรต 1/1/19531943วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600306005 ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะพลับ ม.5 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
02600305001 ท่าไม้ 22/10/25432350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
02600504005 ท่าแรต 23/6/25252517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย
02600108003 ท่าล้อ 6/1/25532473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600805001 ท่าสุ่ม 15/1/25242454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก
02600807001 ทำนบ 1/11/25342463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก
02600509006 ทุ่งแคแดง 24/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
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02601109006 ทุ่งตัน 8/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตัน ม.12 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02600603006 ทุ่งตาทั่ง 8/11/25262523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02600405002 ทุ่งตาล 8/1/25312476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว
02600408005 ทุ่งทอง 30/3/255830/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งทอง ม.1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600408010 ทุ่งทองวนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาแม่แก่ ม.4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02601203007 ทุ่งทองสามัคคีธรรม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งทอง ม.12 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า
02600708002 ทุ่งทะเลทราย 14/12/25382441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี
02600509002 ทุ่งท่าเสา 11/5/255417/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
02601102005 ทุ่งนาผาสุข 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
02601101012 ทุ่งแม่น้ำน้อย 25/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02601305007 ทุ่งรวงทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรวงทอง ม.11 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02600302002 ทุ่งแว่น 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
02600510006 ทุ่งสนามชัย 24/12/25552483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02600808004 ทุ่งสว่าง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก
02601304008 ทุ่งสาคร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสาคร ม.13 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600106006 เทพนิมิตโฆสิตาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601202001 เทพพนม 1/1/25179/4/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
02601011002 เทพพรสวรรค์ธารหวาย 7/5/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี
02601301002 เทพมงคลทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่มทอง ม.1 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
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02600701017 เทพมงคลปานสาราม 4/2/251929/5/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตม.21 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600702011 เทพมรกต 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขาฝา ม.2 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02600505005 เทพสถาพร 1/1/25142505วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
02601305008 เทพสวรรค์สีมาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.4 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02600109003 เทพสามัคคีธรรม 16/2/254424/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตาเทพ ม.12 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600402003 เทพสุทธาวาส 18/2/25243/6/2500วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02600408002 ไทรงาม 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600101003 ไทรใต้ 1/1/23552350วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600113003 ไทรเหนือ 1/1/25022436วัดราษฎร์มหานิกายวัดไทรเหนือ ม.12 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600510002 ธรรมจริยาวาส 1/1/24432411วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02600504001 ธรรมโชติการาม 15/1/25242396วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย
02600701023 ธรรมรงค์สวัสดิ์ 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.10 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600507003 ธรรมรักขิตาราม 1/1/24912480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
02601203003 ธรรมโสภณ 13/1/253828/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์สำราญ ม.8 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า
02600403002 ธารทหาร(ห้วยด้วน) 8/11/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านธารทหาร ม.3 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02601010007 ธารลำไย 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายธารลำไย ม.5 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
02601103007 นกคลาน 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
02600101010 นครสวรรค์ 1/1/19721972พระอารามหลวงมหานิกายตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600205001 นากลาง 1/1/24952439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ
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02600907002 นาขอม 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายนาขอม ม.1 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี
02600505003 นาหุบ 15/1/25242465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
02601009008 น้ำทรง 29/11/25402423วัดราษฎร์มหานิกายน้ำทรง ม.10 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี
02600403001 น้ำสาดกลาง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02600403005 น้ำสาดเหนือ 11/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02600109002 นิเวศวุฒาราม 21/11/25322472วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600208001 เนินกะพี้ 10/1/25282430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเนินศาลา อำเภอโกรกพระ
02601110001 เนินขี้เหล็ก 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว
02601110007 เนินขี้เหล็ก 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายล่องหอย ม.11 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว
02600509007 เนินทราย 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายเนินทราย ม.10 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
02600901005 เนินทอง 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี
02600804002 เนินประดู่ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
02600605004 เนินพยอม 29/10/25522482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
02600513005 เนินโพธิ์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำเขียว ม.6 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย
02601109004 เนินม่วง 13/1/25372463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02601002003 เนินมะกอก 1/1/24892457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี
02600115003 เนินมะขามงาม 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600203003 เนินเวียง 23/2/254231/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ
02601301013 เนินสมบูรณ์ 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเนินสมบูรณ์ ม.3 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์



17หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครสวรรค์

02600306004 เนินสะเดา 13/5/25282472วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
02600511006 เนินสะเดาหวาน 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายเนินสะเดา ม.4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย
02600805007 เนินสำราญ 12/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก
02600209003 เนินหญ้าคา 1/1/25082440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ
02601305001 เนินใหม่สิทธิมงคล 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเนินใหม่ ม.5 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02600603009 โนนโพธิ์ 24/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.5 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02601401009 โนนสมบูรณ์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.2 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02600110003 บน 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600115004 บริรักษ์ประชาสาร 1/1/25042474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600114013 บวรประชาราษฎร์ 7/5/255724/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองเบน ม.7 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600115007 บวรประชาสัคค์ 1/1/25002480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600903009 บ่อทอง 23/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02600702007 บ่อนิมิต 29/11/254029/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02600114009 บ่อพยอม 20/9/25505/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายบ่อพยอม ม.13 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600207001 บ่อพลับ 29/4/25352433วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ
02601010003 บ่อเพลง 21/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
02600506001 บางแก้ว 1/1/25132414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย
02600306003 บางเคียน 7/5/25572471วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
02600303003 บางไซ 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
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02600204001 บางประมุง 1/1/24352309วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ
02601006001 บางปราบ 1/1/25182468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี
02600113001 บางม่วง 1/1/25112361วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600203001 บางมะฝ่อ 1/1/24202322วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ
02600111001 บ้านแก่ง 1/1/22192205วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600504006 บ้านคลอง 29/11/253713/10/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตคลอง ม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย
02601103006 บ้านดงตาแวน 17/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
02600505001 บ้านแดน 1/1/24392419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
02601303006 บ้านน้อย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.19 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601004001 บ้านบน 1/1/24662359วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี
02601116001 บ้านบุ่ง 25/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
02601116006 บ้านบุรีรัมย์ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายบุรีรัมย์ ม.10 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
02601304002 บ้านเปราะ 25/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600508002 บ้านไผ่ 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย
02600112002 บ้านไร่ 1/1/24522420วัดราษฎร์มหานิกายหนองถ้ำ ม.3 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601109002 บ้านไร่ 12/1/25492430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02601206003 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 7/9/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02600306002 บ้านลาด 1/1/25032458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสง
02600508003 บ้านวัง 10/1/25282439วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย
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02600806005 บ้านวังแรง 2475วัดราษฎร์มหานิกายวังแรง ม.5 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก
02600202002 บ้านหว้า 13/2/25222375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ
02600902006 บ้านใหม่ 26/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
02601303013 บ้านใหม่ศรีนคร 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศรีนคร ม.15 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601206001 บ้านใหม่สามัคคี 1/1/251519/9/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02600110002 บึงน้ำใส 12/6/25402410วัดราษฎร์มหานิกายบึงน้ำใส ม.7 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600512001 บึงปลาทู 20/9/25502482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย
02600502003 บึงราษฎร์ 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายบึงราษฎร์ ม.2 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย
02601303037 บุญญานุสรณ์ 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งผักหนาม ม.25 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600506006 โบราณธรรมยิกาวาส 29/2/25552469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย
02600701020 โบสถ์เทพนิมิต 16/10/252820/12/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600506005 โบสถ์สามัคคีธรรม 1/1/24892475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย
02600907004 ประจันตคีรี 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายประจันตคีรี ม.6 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี
02601101008 ประชานิมิต 17/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600202003 ประชาศึกษา 13/2/25222484วัดราษฎร์มหานิกายเชิงเขาคีรี ม.7 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ
02600710003 ประชาสรรค์ 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี
02601203001 ประชาสรรค์ 22/10/251320/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า
02600904004 ประชาสามัคคี 23/6/252521/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี
02601401006 ประดู่งาม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายประดู่งาม ม.17 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
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02600506003 ประสาทวิถี 1/1/25012465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย
02600805004 ปากง่าม 5/1/25522478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก
02601301003 ปากดงศรัทธาธรรม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายปากดง ม.1 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02600408004 ปากดงสามัคคีธรรม 10/7/255019/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายปากดง ม.10 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600101004 ปากน้ำโพใต้ 1/1/24302418วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600104001 ปากน้ำโพเหนือ 1/1/24532444วัดราษฎร์มหานิกายคลองวังทอง ม.4 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601303032 ป่าแก้วนิมิต 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายยอดห้วยแก้ว ม.13 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601501003 ป่าเขาเขียว 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายชุมตาบง ม.7 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
02601303029 ปางขนุน 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายปางขนุน ม.8 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601303005 ปางมะกอ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายปางมะกอ ม.2 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601502001 ปางสวรรค์ 30/3/25584/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายปางสวรรค์ ม.3 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
02601303033 ปางสุด 7/5/255724/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายปางสุด ม.12 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600709005 ป่าตาล 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี
02600308005 ป่าพันลานใต้ 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตพันลาน ม.4 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
02600403004 ป่าเรไร 6/9/252220/2/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02600107002 ป่าเรไลย์ 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601116002 ป่าสันติธรรม 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
02600807003 ป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ 11/4/254822/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกแผ่น ม.2 ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก
02600305006 ปึกวงฆ้องชัย 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายปึกวงฆ้องชัย ม.11 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
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02601003006 โป่งสวรรค์ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโป่งสวรรค์ ม.12 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
02601205005 โป่งสังข์ 26/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า
02601501007 โปร่งสะเดา 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งสะเดา ม.11 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
02600114010 ผาแดง 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายผาแดง ม.15 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600310002 ไผ่ขวาง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง
02601205006 ไผ่เจริญ 26/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า
02601201007 ไผ่นาเริง 18/4/255526/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
02600310005 ไผ่สิงห์ 17/7/25302480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง
02601303004 ฝาถังเจริญธรรม 20/9/25509/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายฝาถัง ม.23 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600802001 พนมรอก 1/1/24712435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก
02600809004 พนมเศษใต้ 1/1/24952470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก
02600809002 พนมเศษเหนือ 12/1/25222462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก
02601401001 พนาสวรรค์ 31/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายพนาสวรรค์ ม.8 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02601110005 พรมเขต 13/7/25364/9/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว
02600101002 พรหมจริยาวาส 8/11/25142015วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600709003 พรหมประชาราม 30/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี
02600112001 พระนอน 1/1/24872401วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600113005 พระบางมงคล 30/12/251817/2/2513วัดราษฎร์มหานิกายพระบางมงคล ม.10 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601008001 พระปรางค์เหลือง 5/11/25232325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี
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02600902007 พระพุทธบาท 17/7/253016/10/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
02600604001 พระหน่อธรณินทร์ 1/1/23872373วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
02600510003 พลังไพร 8/11/25362456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02601207003 พลับพลาชัย 14/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า
02600308001 พันลาน 23/6/25142446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง
02600311002 พิกุล 1/1/24932456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง
02601203004 พุขมิ้น 26/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า
02600112009 พุชะพลูใต้ 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายพุชะพลูใต้ ม.11 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600704008 พุช้างล้วง 14/12/253814/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
02600701012 พุทธนิมิต 30/12/252413/7/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600903008 พุทธนิมิต 21/2/253916/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายเขาหินกลิ้ง ม.3 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02600101007 พุทธมงคลนิมิตร 1/1/25143/12/2508วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601205001 พุนกยูง 19/5/25474/11/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า
02601202005 พุนาค 10/1/252814/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
02601201005 พุนิมิต 19/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า
02600906008 พุฝรั่ง 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายพุฝรั่ง ม.7 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02601205003 พุเม่น 24/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า
02601206002 พุสว่าง 31/7/254621/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02601010004 พุหว้า 23/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
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02601202010 เพิ่มทรัพย์ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายลำพยนต์ ม.1 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
02601009007 เพียรอุดมธรรม 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีเติ่ง ม.8 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี
02600101005 โพธาราม 1/1/24812420พระอารามหลวงมหานิกายตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600903004 โพธิ์งาม 23/6/252525/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.9 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02600302005 โพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
02600903006 โพธิ์ทอง 30/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02600905002 โพธิ์ประสาท 15/5/253930/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ประสาท ม.5 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
02601104004 โพธิ์ศรีมณีวงค์ 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายไร่ปากน้ำโพ ม.7 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว
02600309002 โพธิ์สุทธาวาส 3/1/252830/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง
02600310003 โพธิ์หนองยาว 25/8/25412450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่สิงห์ อำเภอชุมแสง
02600701019 โพนทอง 3/2/25212520วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาล ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600901006 ไพศาลี 25/8/254111/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำลาดเหนือ ม.1 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี
02600116005 ภัทรสิทธาราม 24/12/255524/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทอง ม.7 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601303035 ภูเขาทองพุทธาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจ้าพระยา ม.15 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600905008 มงคลประชาสรรค์ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายไร่ประชาสรรค์ ม.2 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
02600501003 มงคลรัตนาราม 15/9/253025/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย
02600502001 มงคลสถิตย์ 21/11/25322414วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย
02600307007 มงคลสุจริตธรรม 18/12/25576/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02601006002 มณีวงษ์ 13/2/25222470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี
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02600204003 มโนราษฎร์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ
02600604004 มรรครังสฤษดิ์ 29/11/25402477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
02601303003 มฤคทายวัน 9/7/254521/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายตลิ่งสูง ม.5 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600601001 มหาโพธิใต้ 31/3/25492199วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว
02600601002 มหาโพธิเหนือ 3/2/25402370วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว
02601303011 มอช้างงาม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายมอช้างงาม ม.21 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601303031 มอสวรรค์เทพนิมิต 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายมอสวรรค์ ม.7 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601303034 มอสวรรค์วนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายมอสวรรค์ราษฎร์บำรุง ม.6 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601106001 มาบแก 30/8/25202433วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว
02600513001 มาบมะขาม 27/5/25312451วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย
02601401003 แม่กะสี 24/2/255824/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายแม่กะสี ม.9 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02601301004 แม่วงก์ 23/6/255330/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเขาแม่กระทู้ ม.9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02601303008 ยอดห้วยแก้ว 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายยอดห้วยแก้ว ม.20 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600111002 ยาง 1/1/24722470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601005001 ยางขาว 1/1/23692362วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี
02600109001 ยางงาม 21/2/25392470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600202001 ยางตาล 4/3/25292373วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ
02600106001 ยางโทน 1/1/19591865วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601105002 ยางโทน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว
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02601304007 ยางสองพี่น้อง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายยางสองพี่น้อง ม.10 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600603005 ยางใหญ่ 6/9/25222520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02601006003 ย่านมัทรี 3/9/253525/10/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี
02600906003 ระหอกเหียง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายระหอกเหียง ม.9 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02600112003 รังงาม 2470วัดราษฎร์มหานิกายหัวครัก ม.4 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600408009 รังงามปทุมรักษ์ 9/9/255928/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายรังงาม ม.7 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600406006 รังย้อยราษฎร์เจริญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว
02600706010 รัตตวัน 22/10/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02600112008 ราษฎร์เจริญ 16/5/254020/2/2517วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลึก ม.13 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600112005 ราษฎร์บำรุง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601101004 ราษฎร์บำรุง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600810004 ราษฎร์บำรุงธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายลาด ม.2 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก
02601110002 ราษฎร์ศรัทธาทำ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว
02600307006 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02601107003 ราษฎร์สามัคคีธรรม 29/5/25502482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว
02601301011 ไร่ไทรทอง 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายไร่ไทรทอง ม.5 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02600603008 ลาดค้าว 30/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02600704001 ลาดตะกุด 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
02600709001 ลาดทิพยรส 25/3/25542465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี
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02601101002 ลาดยาว 1/1/24932420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02601401004 ลานชัยสามัคคี 7/11/255419/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายลาน ม.22 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02601301008 ลานตะแบก 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายลานตะแบก ม.7 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02601206007 ล้ำเจริญ 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02601202006 ลำพยนต์ 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
02600509003 วงฆ้อง 9/8/255317/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
02600507005 วงษ์มณีศรัทธา 20/9/254212/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
02600101009 วรนาถบรรพต 22/11/25311962พระอารามหลวงมหานิกายตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600902003 วังกรด 1/1/25192464วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
02600504003 วังกระชอน 16/10/25492480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย
02600904003 วังกระโดนน้อย 1/1/25022428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี
02600904002 วังกระโดนใหญ่ 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี
02600409006 วังข่อย 3/11/255724/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายวังข่อย ม.4 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600906005 วังข่อยสามัคคีธรรม 25/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายวังข่อย ม.1 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02601106002 วังแจง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว
02601101010 วังชมพู 10/5/255917/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02601305006 วังชุมพร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังชุมพร ม.7 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02601304003 วังซ่าน 26/1/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600902005 วังเตียน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
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02601303002 วังน้ำขาว 23/9/25399/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600903001 วังน้ำลัด 1/1/25002480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02600409007 วังบ่อ 12/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายวังบ่อ ม.9 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600806008 วังปลาสร้อย 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาสร้อย ม.8 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก
02601304013 วังป่าใหญ่ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังป่าใหญ่ ม.9 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600106004 วังไผ่ 2325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600506002 วังพระหิน 1/1/24842455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย
02600805005 วังมหากร 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก
02600402007 วังมะเดื่อ 10/9/25522528วัดราษฎร์มหานิกายวังมะเดื่อ ม.14 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02601103001 วังม้า 19/11/253630/5/2429วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
02600105002 วังยาง 10/1/25282380วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601107004 วังยิ้มแย้ม 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว
02600805006 วังรอ 21/6/255627/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก
02600402005 วังแรต 16/10/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02600114014 วังเลาประชานิมิต 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังเลา ม.14 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601103004 วังศรีเจริญ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
02600115012 วังสวัสดี 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601203006 วังสำราญ 16/10/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า
02600902011 วังสีคราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนคราม ม.21 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
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02600111004 วังหยวกใต้ 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600113004 วังหิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601102002 วังหิน 1/1/25192482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
02600305004 วังใหญ่ 1/1/24612452วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
02600409008 วังใหญ่ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังใหญ่ ม.2 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600802004 วังใหญ่ 3/2/25462470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก
02600706002 วาปีรัตนาราม 1/1/25092456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02601303001 วิกสิตวิทยาราม 28/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600504004 วิมลประชาราษฎร์ 25/3/253613/11/2505วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองขี้วัว ม.5 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย
02600502002 วิวิตตาราม 1/1/25102450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย
02600409004 เวฬุวัน 6/2/255623/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายเวฬุวัน ม.8 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600512002 เวฬุวัน 26/11/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย
02600513004 ศรัทธาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย
02601304001 ศรีกัลยาณนิคม 7/11/255425/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02601102006 ศรีไกรลาศ 28/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
02601202002 ศรีเจริญธรรม 19/11/253626/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า
02600112010 ศรีเจริญธรรม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายพุชะพลู ม.11 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601303009 ศรีเจริญธรรม (มอสาม) 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายมอสาม ม.3 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601116003 ศรีทรงธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
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02601102007 ศรีทอง 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
02600507002 ศรีนิคมรัตนาราม 25/3/25362471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
02600115005 ศรีประชาสรรค์ 3/2/24942474วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601011003 ศรีเพ็งวนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าตาล ม.8 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี
02600112007 ศรีมงคล 14/8/255110/1/2502วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600112006 ศรีวรรณาราม 22/1/25502478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600701010 ศรีวังคาง 14/12/25387/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601304006 ศรีสวรรค์ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตะแบกงาม ม.6 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์
02600107003 ศรีสวรรค์สังฆาราม 30/12/25182350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601401012 ศรีสว่างอารมณ์ 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายตลุกตาสาม ม.6 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02600701011 ศรีสำราญ 21/1/255418/9/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601101007 ศรีสุธรรมาราม 10/1/252817/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600106002 ศรีสุวรรณ 1/1/24591925วัดราษฎร์มหานิกายท่าตากุ๋ย ม.1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601104003 ศรีอัมพวัน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว
02600115006 ศรีอัมพวัลย์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601502002 ศรีอุดมวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายปางงู ม.4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง
02600114006 ศรีอุทุมพร 9/9/25592475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600102003 ศาลเจ้า (สกุลณีอนุสรณ์) 31/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายศาลเจ้า ม.1 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601116004 ศาลเจ้าไก่ต่อ 30/12/25242484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว



30หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครสวรรค์

02600206001 ศาลาแดง 21/12/25222452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ
02600907005 ศิริมงคล 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองเคล็ด ม.11 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี
02600605007 ศิลาทองสามัคคี 27/8/254524/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
02601106003 สนามหลวง 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว
02600501002 ส้มเสี้ยว 1/1/25152425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย
02600115009 สมานประชาชน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600104002 สโมสร 16/11/25342448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601117004 สร้อยละคร 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว
02601206010 สระเกตุโมลี 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02600701013 สระแก้ว 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601101001 สระแก้ว 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02601117005 สระแก้ววนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวตลุก ม.6 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว
02600407002 สระงาม 1/1/25152471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว
02600307010 สระตาล 2481วัดราษฎร์มหานิกายสระตาล ม.9 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02601011001 สระทะเล 1/1/24322357วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี
02601003004 สระนางสรง 7/5/255717/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
02600512004 สระนิมิตรังสรรค์ 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.11 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย
02600806001 สระโบสถ์ 1/1/24602456วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก
02601003001 สระปทุม 1/1/25166/3/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี



31หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครสวรรค์

02601105006 สระปทุม 9/8/25532462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว
02601009006 สระเศรษฐี 6/9/25229/4/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี
02601301005 สระหลวง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสระหลวง ม.8 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02601101006 สวนขวัญ 1/1/25082482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02601109001 สวนหลวง 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02600114008 สวรรค์ธาราม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600114003 สวรรค์ประชากร 1/1/25002440วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600115010 สวรรค์วิถีธรรมาราม 30/12/25292485วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600701007 สว่างวงษ์ 1/1/24912473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600408006 สหชาติประชาธรรม 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเหมืองแร่ ม.2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600303002 สองพี่น้อง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
02600509008 สองพี่น้อง 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งเขนง ม.9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
02600706009 สอนจันทร์ 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02601102001 สะเดาซ้าย 29/2/25552481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
02600507001 สังขวิจิตร 22/9/25462420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
02600507004 สังขสุทธาวาส 1/1/25052483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
02600116003 สังฆมงคล 25/10/25161/7/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600106003 สันคู 27/5/25312225วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600114001 สันติธรรม 1/1/25092320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
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02600907006 สันติประชาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังเงิน ม.9 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี
02600701016 สันธยาศรัทธาธรรม 22/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601303012 สามแยกพัฒนา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.10 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601108009 สามัคคีประดิษฐ์ 17/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02600205003 สามัคคีราษฎร์ 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองระว้า ม.4 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ
02600404004 สามัคคีสุนทร 1/11/25342467วัดราษฎร์มหานิกายสว่างอารมณ์ ม.10 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
02600801005 สามัคยาราม 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
02600408011 สายลมเจริญธรรม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสายลม ม.4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600804003 สายลำโพงกลาง 25/3/25362473วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสายลำโพงกลาง ม.2 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
02600804001 สายลำโพงใต้ 1/1/24772468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
02600804004 สายลำโพงเหนือ 22/1/25502476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
02601009002 สำโรง 1/1/24472427วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี
02600902001 สำโรงชัย 1/1/24942414วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
02601401005 สิมมาวนาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะกรูด ม.10 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02600513003 สี่แพ่ง 22/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย
02601305002 สีมาราม 5/11/252327/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02601206005 สุขสันต์สามัคคี 16/6/254926/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02601203002 สุขสำราญ 3/7/252324/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า
02600101001 สุคตวราราม 1/1/24721865วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์
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02600701028 สุธรรมดวงดี 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.10 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600116001 สุบรรณาราม 1/1/24262410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601009005 สุวรรณรัตนาราม 1/1/25102505วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี
02600301001 แสงธรรมสุทธาวาส 1/1/25212498วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง
02600303004 แสงสวรรค์ 1/1/25042489วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
02600510001 หนองกรด 15/1/25242409วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02600705003 หนองกรวด 21/5/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี
02600307005 หนองกระเจา 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02601108007 หนองกระดูกเนื้อ 20/5/25482482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02600115001 หนองกระโดน 13/7/25362400วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600807004 หนองกระโดนสามัคคีธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระโดน ม.5 ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก
02601103003 หนองกระทิง 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
02600114007 หนองกระทุ่ม 29/4/253517/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายในยุ่ม ม.12 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601101017 หนองกระทุ่ม 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.10 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600906002 หนองกระทุ่มทอง 8/8/255618/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02600704005 หนองกระสังข์ 14/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
02601010001 หนองกลอย 1/1/25142505วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
02600402001 หนองกลับ 1/1/23732363วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02600408012 หนองกะเปา 9/9/255929/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองกะเปา ม.6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
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02600307004 หนองกุ่ม 1/1/24942464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02600407001 หนองแก้ว 25/8/25412468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว
02600307003 หนองโก 1/1/24892463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02600305003 หนองขอน 19/5/25472440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง
02600801003 หนองขานาง 3/12/25472465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
02600701008 หนองขาม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601101014 หนองขี้ใต้ 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600708003 หนองแขม 17/9/25192462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี
02600802002 หนองคร่อ 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก
02601009004 หนองคล่อ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี
02600509009 หนองคล้า 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้า ม.6 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
02600304004 หนองคาง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง
02600709002 หนองคูน้อย 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี
02600604006 หนองงูเหลือม 16/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
02601101005 หนองจิก 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600403007 หนองจิก 10/9/25522478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02601501005 หนองจิกทรายมูล 3/2/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง
02600701006 หนองจิกรี 1/1/24912468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601117001 หนองจิกรี 29/10/25522444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว
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02600507008 หนองเจ็ดหาบ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองเจ็ดหาบ ม.3 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย
02601116008 หนองชำนาญ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองชำนาญ ม.11 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
02600702009 หนองดุก 2/5/254530/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02601108004 หนองเดิ่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02600907003 หนองตกกล้า 21/6/255621/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองตกกล้า ม.7 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี
02600703002 หนองตะโก 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี
02601303027 หนองตะเคียน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน ม.18 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600511002 หนองตางู 10/1/25282480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย
02600703003 หนองตาปี 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี
02600705005 หนองตาพัน 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี
02600706004 หนองตาราม 7/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02600706005 หนองเต็งรัง 1/1/251417/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02601117003 หนองเตย 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว
02601010005 หนองเต่า 17/1/255128/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
02600603003 หนองเต่าใต้ 16/10/25282483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02600603001 หนองเต่าเหนือ 10/1/25282517วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02600113006 หนองถ่าน 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองถ่าน ม.12 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600703005 หนองถ้ำวัว 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี
02600901004 หนองแทงแรด 2455วัดราษฎร์มหานิกายหนองแทงแรด ม.7 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี
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02601109009 หนองไทร 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทร ม.19 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02601116007 หนองไทร 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทร ม.12 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
02601108002 หนองนมวัว 13/2/25222464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02601109008 หนองน้ำแดง 6/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำแดง ม.16 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02600804007 หนองน้ำใส 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำใส ม.9 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
02600803001 หนองเนิน 16/10/25292468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก
02600401002 หนองบัว 21/11/253230/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
02600704006 หนองบัว 23/4/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
02600704007 หนองบัวทอง 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
02600804006 หนองเบน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
02600402008 หนองโบสถ์ 24/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองโบสถ์ ม.6 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02600408001 หนองประดู่ 3/12/254727/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายหนองดู่ ม.5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600510008 หนองปรือ 16/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02600907007 หนองปรือเทพนิมิต 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.3 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี
02601305010 หนองปล้องสามัคคีธรรม 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองปล้อง ม.11 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02600905001 หนองปลาย 1/1/251921/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี
02600403008 หนองปลาไหล 8/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02600509001 หนองปลาไหล 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
02600116002 หนองปลิง 1/1/25082415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์
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02600401005 หนองไผ่ 9/9/255916/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.10 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
02600802003 หนองไผ่ 1/1/25112450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก
02600902004 หนองไผ่ 1/1/24892469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี
02601305005 หนองไผ่ไทรงาม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์
02600207002 หนองพรมหน่อ 1/1/24852456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ
02600511004 หนองพลับ 9/8/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย
02601107002 หนองพลับ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว
02601204001 หนองพิกุล 30/8/25202/9/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า
02600603002 หนองแพงพวย 21/11/25322475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02600706001 หนองโพ 1/1/24582374วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02601103005 หนองโพธิ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว
02600903007 หนองโพธิ์ศรี 21/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02601109007 หนองแฟบ 23/6/25535/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฟบ ม.11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02600402010 หนองม่วง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเนินพลวง ม.4 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02600907001 หนองม่วง 21/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.8 ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี
02600512003 หนองมะขาม 12/11/255312/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย
02600302003 หนองแม่พังงา 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง
02601003003 หนองไม้แดง 15/9/253017/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
02601303015 หนองไม้ใต้ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ใต้ ม.17 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
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02601303010 หนองไม้เหนือ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้เหนือ ม.14 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600705007 หนองยอ 30/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี
02601107001 หนองยาว 1/1/24922424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว
02600307008 หนองยาวตะโก 28/4/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาว ม.4 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02601301009 หนองเย็นสามัคคี 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายลานตะแบก ม.7 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02601206012 หนองรั้ว 22/10/254328/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02600114002 หนองโรง 30/12/25292440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601110003 หนองไร่ 18/10/25472483วัดราษฎร์มหานิกายหนองไร่ ม.5 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว
02600509005 หนองละมาน 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย
02600808005 หนองละมาน 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก
02600705002 หนองลาดสามัคคี 7/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี
02600708005 หนองสร้อยทอง 3/2/25212520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี
02600808006 หนองสระ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก
02600804005 หนองสองห้อง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
02600803007 หนองสองห้อง 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.7 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก
02600810001 หนองสะแก 23/6/25532400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก
02600906007 หนองสะแกยาว 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแกยาว ม.5 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02600408007 หนองสะเอ้ง 8/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะเอ้ง ม.12 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว
02600804008 หนองสะเอ้ง 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะเอ้ง ม.12 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก
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02601110004 หนองสังข์ 3/9/252517/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเนินขี้เหล็ก อำเภอลาดยาว
02600906006 หนองสำโรงสามัคคีธรรม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองสำโรง ม.3 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02600707003 หนองสีซอ 31/3/255217/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายหนองสีซอ ม.4 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี
02600701002 หนองสีนวล 1/1/24762444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600510009 หนองเสือ 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองเสือ ม.5 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02600901003 หนองเสือ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี
02600710002 หนองหญ้ารังกา 1/1/25112435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี
02600707001 หนองหม้อ 3/2/25402460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี
02601002001 หนองหมู 1/1/24841915วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี
02600810002 หนองหลวง 1/1/24942454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก
02600810005 หนองหลวงศรัทธาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.11 ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก
02600601003 หนองหัวเรือ 31/3/255213/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว
02601108001 หนองหูช้าง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว
02601301006 หนองอ้ายสา 20/9/255030/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้ายสา ม.9 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์
02600707002 หนองแอก 30/12/25292466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี
02601106004 หน้าเขา 14/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว
02600710006 หลังเขา 7/3/254420/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายหลังเขา ม.2 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี
02600701021 หลาสะแก 7/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02600903010 ห้วยขว้าว 1/1/254327/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
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02600706003 ห้วยดุก 1/3/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02600901002 ห้วยตะโก 6/2/25562425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี
02600406005 ห้วยถั่ว 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว
02600404007 ห้วยถั่วกลาง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
02600405001 ห้วยถั่วใต้ 1/1/24772474วัดราษฎร์มหานิกายห้วยถั่วใต้ ม.2 ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว
02600404006 ห้วยถั่วเหนือ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
02600409003 ห้วยธารทหาร 23/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600401001 ห้วยน้อย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
02601003005 ห้วยบง 4/6/254326/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.1 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี
02600404001 ห้วยร่วม 1/1/24902437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
02600404003 ห้วยร่วมใต้ 3/10/25432464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
02600603007 ห้วยรั้ว 31/7/254912/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว
02601204002 ห้วยลำใย 30/8/252021/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า
02600406004 ห้วยวารี 14/12/25382468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว
02600403003 ห้วยวารีใต้ 23/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว
02600704004 ห้วยหอม 19/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี
02600307002 หัวกระทุ่ม 31/3/25522463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง
02600701003 หัวเขาตาคลี 1/1/24762450วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาล ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี
02601102003 หัวเขาลานคา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว
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02601002002 หัวงิ้ว 1/1/24852452วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี
02600605001 หัวดงใต้ 1/1/25182125วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
02600605002 หัวดงเหนือ 1/1/25102400วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
02600108002 หัวถนน 1/1/25042472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600803004 หัวถนนกลาง 25/3/25412472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก
02600803003 หัวถนนใต้ 1/1/24792469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก
02600803002 หัวถนนเหนือ 21/3/25202469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก
02600402002 หัวทำนบ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหัวทำนบ ม.8 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว
02600805003 หัวพลวง 5/11/25232478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก
02600906001 หัวพุ 18/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายหัวพุ ม.4 ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี
02600705001 หัวหวาย 21/2/25392449วัดราษฎร์มหานิกายหัวหวาย ม.1 ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี
02600303005 หางตลาด 8/8/255615/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง
02600801002 หางน้ำ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก
02600113002 หาดทรายงาม 13/1/25382373วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
02601005003 หาดสะแก 1/11/25342405วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี
02600209002 หาดสูง 1/1/24912423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ
02600605003 หาดเสลา 2512วัดราษฎร์มหานิกายหาดเสลา ม.5 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
02601303014 หินดาดสามัคคี 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหินดาด ม.1 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02600503001 หูกวาง 27/2/25472395วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย
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02601109005 แหลมชนิน 27/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว
02601101009 แหลมทอง 23/9/25399/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว
02600311003 แหลมยาง 16/10/25292462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง
02600604003 แหลมสมอ 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว
02601303038 ใหญ่โพธิ์ศรี 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายยุบใหญ่ ม.16 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601009003 ใหม่ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี
02601401010 ใหม่คลองเจริญ 8/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.1 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02600903012 ใหม่เจริญธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระบอก ม.8 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี
02601303007 ใหม่เจ้าพระยา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจ้าพระยา ม.15 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์
02601401007 ใหม่ไทรทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไทรทอง ม.19 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน
02600401003 ใหม่นิกรประทุมรักษ์ 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายตาลิน ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว
02601010006 ใหม่พรสวรรค์ 26/8/255917/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พรสวรรค์ ม.13 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี
02600709004 ใหม่ราษฎร์บำรุง 3/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี
02600908001 ใหม่วารีเย็น 29/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายใหม่วารีเย็น ม.8 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี
02601116005 ใหม่สามัคคี 27/5/255830/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคี ม.5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
02600510007 ใหม่หนองกรด 26/8/255930/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย
02600505007 ใหม่หนองน้ำขุ่น 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่หนองน้ำขุ่น ม.5 ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย
02600115011 อมรประสิทธิ์ 17/2/24972476วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งดินแดง ม.8 ตำบลหนองกระโดน

อำเภอเมืองนครสวรรค์
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02600706007 อรัญญิการาม 25/3/253618/1/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองปืนแตก ม.9 ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี
02600409009 อ้อยช้างงาม 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายอ้อยช้างงาม ม.2 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว
02600114005 อัมพวัน 1/1/25172462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์
02600702006 อัมพวันคีรี 30/12/251829/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี
02600504002 อ่างทอง 1/1/25052425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย
02600703006 อินทรเมรี 16/5/254030/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี
02601001002 อินทาราม 1/1/24932123วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี
02601206008 อุดมธัญญา 29/4/25352522วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02601206009 อุดมพร 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า
02600409005 อุดมพัฒนา 22/1/255023/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายอุดมพัฒนา ม.7 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว

รวมทั้งสิ้น วัด804
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05801501001 กระดังงา 3/7/25282447วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขนอม อำเภอขนอม
05801403001 กลาง 1/1/24402400วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
05801401007 กลางพัฒนาราม 14/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาฝ้าย ม.7 ตำบลสิชล อำเภอสิชล
05800406001 กะเปียด 1/1/24842109วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง
05800908002 กะโสมใต้ 8/8/25562468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง
05800908001 กะโสมเหนือ 1/1/25181883วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง
05802002002 กัตสัทธาราม (กัด) 1/1/25082315วัดราษฎร์มหานิกายวัดกัด ม.1 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
05801202004 กัลยานฤมิต 1/1/25022483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
05800909003 ก้างปลา 10/1/25282400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
05801212001 กาญจนาราม 1/1/25122310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง
05800202001 กำแพงถม 1/1/19601950วัดราษฎร์มหานิกายกำแพงถม ม.5 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
05800122005 กุฏิ 3/7/25237/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800706004 กุมแป 6/11/255030/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายกุมแป ม.3 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด
05801402002 กุมแป 2420วัดราษฎร์มหานิกายกุมแป ม.9 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
05801305005 กุลธาราม 24/6/25522470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
05801406001 เกล็ดแรด 28/11/25312476วัดราษฎร์มหานิกายเกร็ดแรด ม.6 ตำบลสีขีด อำเภอสิชล
05801206002 เกาะจาก 1/1/24942425วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง
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05800410004 เกาะเทวดา 20/10/25172457วัดราษฎร์ธรรมยุตบนควน ม.6 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง
05800305004 เกาะนางแก้วพัฒนาราม 13/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ่อน้ำซับ ม.1 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา
05801611001 เกาะเพ็ชร 1/1/24892472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร
05801003002 เกาะสระ 11/4/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน
05800804004 เกียบ 1/3/2549วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา
05801103004 ขนาน 1/1/25152468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่
05801218001 ขนาบนาก 1/1/22282220วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
05801404001 ขรัวช่วย 12/6/25422371วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
05801214003 เขมวงศาราม 1/1/24432409วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
05800704007 เขมาราม 1/1/24601900วัดราษฎร์มหานิกายควนยาว ม.3 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด
05800902001 เขากลาย 1/1/25172400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง
05800601002 เขาแก้ววิเชียร 1/1/22502242วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่
05801501002 เขาขนอม 1/1/24502447วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลขนอม อำเภอขนอม
05800202003 เขาขุนพนม 1/1/23602330วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาขุนพนม ม.3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี
05800811006 เขาดิน 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
05800913003 เขาตาว 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง
05801401006 เขาตาสัก 8/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสิชล อำเภอสิชล
05800710001 เขาเทียมป่า 20/9/254224/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด
05802103006 เขาน้อย 2453วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
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05801301001 เขาน้อย 1/1/24792478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05801408001 เขาน้อย 1/1/24802390วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล
05800901003 เขาปรีดี 26/6/25242475วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง
05800201001 เขาปูน 1/1/25082320วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
05801401002 เขาพนมไตย์ 1/1/24502400วัดราษฎร์มหานิกายตลาดอาทิตย์ ม.9 ตำบลสิชล อำเภอสิชล
05800802003 เขาพนมไตรรัตน์ 5/11/25232484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา
05800907001 เขาโร 1/1/25182470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
05800710003 เขาลำปะ 1/1/25052477วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด
05801502005 เขาวังทอง 18/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายคีรีรัตน์ ม.9 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
05802101003 เขาเหล็ก 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาเหล็ก ม.2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ
05800903001 คงคาเจริญ 1/1/25152403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง
05800709004 คงคาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายกาโห่ใต้ ม.1 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด
05800121001 คงคาเลียบ 1/1/25032375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801104002 คงคาเลียบ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่
05801403003 คงคาเลียบ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
05800806002 คงคาเลื่อน 4/5/25212325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา
05800204003 คงคาวง 1/1/24982420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
05802103003 คงคาวดี 1/1/24322410วัดราษฎร์มหานิกายคงคาวดี ม.4 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
05801213001 คงคาวดี 1/1/20202010วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง
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05801404002 คงคาวดี 30/4/25222404วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
05801210003 คงคาสวัสดิ์ 3/10/25432390วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง
05801001005 คลองกุย 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายคลองกุย ม.2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
05800604002 คลองขยัน 1/1/24522317วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่
05800804001 คลองดิน 1/1/23352325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา
05801610001 คลองแดน 4/4/25322446วัดราษฎร์มหานิกายคลองแดน ม.1 ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร
05801202001 คลองน้อย 1/1/24942319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
05800204002 คลองเมียด 6/9/25227/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายคลองเมียด ม.7 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
05801502004 คลองเหลง 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองเหลง ม.6 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
05801801001 ควนกอ 1/1/24922452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา
05801304001 ควนเกย 10/1/25282470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์
05801103005 ควนคลัง 22/1/255017/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายควนคลัง ม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่
05800706002 ควนเงิน 3/7/25232420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด
05801609001 ควนชะลิก 1/1/21432123วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร
05800909001 ควนชุม 2345วัดราษฎร์มหานิกายที่วัง ม.5 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
05800708002 ควนดินแดง 2450วัดราษฎร์มหานิกายควนดินแดง ม.8 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด
05801904004 ควนแดงบน 11/1/2556วัดราษฎร์มหานิกายควนแดง ม.5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์
05800704003 ควนป้อม 17/9/25192224วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด
05800407001 ควนมะปริง 1/1/24642372วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง
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05800404003 ควนยูง 16/10/25282480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง
05802201003 ควนสงฆ์ 2456วัดราษฎร์ธรรมยุตควนสงฆ์ ม.16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
05800703003 ควนสมบูรณ์(ควนตุ๊กตู) 14/8/24852454วัดราษฎร์มหานิกายควนสมบูรณ์ ม.1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด
05801101002 ควนสระบัว 1/1/25122446วัดราษฎร์มหานิกายควนสระบัว ม.2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่
05802201002 ควนส้าน 1/1/24942426วัดราษฎร์มหานิกายควนส้าน ม.6 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
05800912001 ควนสุทธาราม 27/5/25262456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง
05800401003 ควนสูง 1/1/25132483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง
05800707003 ควนใส 17/7/25302409วัดราษฎร์มหานิกายบ้านควนใส ม.6 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด
05801703002 ควนหัวไทร 24/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายควนหัวไทร ม.2 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน
05801105001 ควนอุโบสถ 1/1/25152250วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่
05801306004 คันธมาลี 1/1/23352300วัดราษฎร์มหานิกายปัง ม.3 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์
05802002003 คันนาราม 1/1/24002340วัดราษฎร์มหานิกายหนองจรเข้ ม.5 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
05800301002 คีรีกันทราวาส (คีรีกันทร์) 1/1/24712452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา
05801609004 คีรีน้อย 6/2/25562404วัดราษฎร์มหานิกายควนนุ้ย ม.2 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร
05801302003 คีรีรัตนาราม 1/1/25163/11/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
05800304001 คีรีวง 7/3/25442237วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
05802201004 คีรีวรรณา 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนา ม.1 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
05801605001 คีรีอัศจรรย์ 1/1/24072328วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร
05800107006 คูพาย 24/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายคูพาย ม.5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
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05801302007 คูหาสันตยาราม 1/1/25162450วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำเขาแดง ม.9 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
05800909005 โคกกะฐิน 12/7/253122/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
05800602001 โคกกะถิน 18/3/25302300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05801303002 โคกคราม 8/7/25262424วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
05800806005 โคกตะเคียน 10/3/25192475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา
05800711001 โคกทราง 1/1/1946วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด
05800101007 โคกธาตุ 5/1/25522000วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800710002 โคกประดู่ 2/3/255330/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกประดู่ ม.2 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด
05801603001 โคกพิกุล 1/1/24002304วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
05800304003 โคกโพธิ์สถิตย์ (โคก) 1/1/25142360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
05801218003 โคกมะม่วง 1/1/25002480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
05800407003 โคกเมรุ 1/1/24902475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง
05801603003 โคกยาง 1/1/24912471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
05800901002 โคกสะท้อน 1/1/24842450วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง
05801604002 โคกสูง 1/1/24912482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร
05800410001 โคกหาด 1/1/24982476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง
05800809001 โคกเหล็ก 1/1/21302130วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
05801401001 จอมทอง 2225วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสิชล อำเภอสิชล
05800122007 จังหูน 1/1/25122293วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
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05802202001 จันดี 1/1/24932468วัดราษฎร์มหานิกายจันดี ม.1 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง
05802302002 จันทร์ 2522วัดราษฎร์มหานิกายดอนตรอ ม.2 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05800304006 จันทร์ 2462วัดราษฎร์มหานิกายวัดจันทร์ ม.1 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
05801503001 จันทร์ธาตุทาราม 21/2/252310/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
05800102005 จันทาราม 1/1/23502340วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800810002 จันพอ 3/7/25231099วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา
05800911003 จำปาวนาราม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายจำปา ม.3 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
05801301007 จีบประดิษฐ์ 1/1/24722466วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05800302002 เจดีย์ 24/6/25392450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
05801403005 เจดีย์ 7/5/25577/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
05801502002 เจดีย์หลวง 1/1/251530/6/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
05801303003 เจริญธรรมมาราม 2416วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
05801905001 เจริญบุญญเขต 1/1/24852480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์
05800102003 แจ้ง 1/1/18251823พระอารามหลวงมหานิกายตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800116003 แจ้ง 1/1/24752310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801215002 แจ้ง 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง
05801602003 ฉิมหลา 1/1/25172472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร
05801301012 เฉลิมกิตติยาราม 1/1/25012486วัดราษฎร์ธรรมยุตเถลิง ม.3 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05801405001 ชนสังขรณพิจิตร 21/6/25562225วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล
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05801402004 ชนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
05801204002 ชมพูประดิษฐ์ 1/1/25102479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
05801408002 ชมเพชรวนาราม 2476วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาใหญ่ ม.5 ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล
05800101013 ชลเฉนียน 2441วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800801003 ชลธาราม 22/6/25372481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
05800704006 ชลธาราราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายย่านแดง ม.7 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด
05800102004 ชะเมา 1/1/25051935วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801902001 ชะอวด 2354วัดราษฎร์มหานิกายชะอวด ม.2 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์
05800112002 ชัน 1/1/24692390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800901001 ชัยชุมพล 1/1/24962309วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง
05800807004 ชัยธาราประดิษฐ์ 1/1/25112460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
05800605003 ชัยสุวรรณ 1/1/24942390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่
05800904002 ชายคลอง 1/1/24792425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง
05800909002 ชายคลองที่วัง 1/1/25182400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
05800101016 ชายนา 9/7/25451/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800806006 ชุมโลง 1/1/25172476วัดราษฎร์มหานิกายชุมโลง ม.1 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา
05802003002 เชิงแตระ 1/1/23402305วัดราษฎร์มหานิกายเชิงแตระ ม.6 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
05800301003 เชิงผาวนาราม (ชายเขา) 2517วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา
05800601001 เชียรใหญ่ 22/11/25312220วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่
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05802302001 ดอนตรอ 1/1/24502436วัดราษฎร์มหานิกายดอนตรอ ม.3 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05800802002 ดอนตะใคร 1/1/24872475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา
05800707002 ดอนตาสังข์ 21/12/253530/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด
05801402006 ดอนนนท์ 23/8/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
05800703001 ดอนมะปราง 1/1/25182450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด
05800108002 ดอนยาง 1/1/23452338วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800607001 ดอนรักษา 28/4/25232419วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่
05801401005 ดอนศาลา 22/11/25312450วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสิชล อำเภอสิชล
05801905002 ดอนอินทนิน 1/1/24792475วัดราษฎร์มหานิกายนาหมอบุญ ม.2 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์
05800906003 ด่านกำจัด 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง
05800303004 ดินดอน 19/4/25562459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
05800702001 ดิษฐวราราม 10/7/25271924วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด
05800612002 แดง 13/7/25521800วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่
05800122001 โดนธาราม 1/1/24531923วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801701001 ต้นไทร 15/5/253921/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายปากแพรก ม.1 ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน
05801205005 ตรงบน 1/1/24852465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง
05800119007 ตรีนิมิตร 1/1/24982481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800703004 ตะเคียนทอง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายใสขนุน ม.3 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด
05800305003 ตาหมอ 9/9/25592465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา
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05800114002 เตาปูน 13/11/2551วัดราษฎร์มหานิกายสามดอน ม.5 ตำบลมะม่วงสองต้น
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

05802302003 ใต้หล้าพนาราม 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05800911002 ไตรวิทยาราม 1/1/25032478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
05801204001 ไตรสุวรรณาราม 1/1/25032459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
05801302004 ถลุงทอง 1/1/24852460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
05801801002 ถ้ำทองพรรณรา 1/1/25332460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา
05801402001 ถ้ำเทียนถวาย 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
05800911001 ถ้ำใหญ่ 22/6/25372100วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
05800120008 ทรายทองสันตาราม 7/5/255721/5/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800605004 ทวยเทพ 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่
05800503001 ทองทำนุ (หน้าเขา) 1/1/24712448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
05800612001 ทองพูน 1/1/24852219วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่
05800204004 ทอนหงส์ 1/1/24992437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
05800904001 ทะเล 1/1/25192419วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง
05801601003 ทะเลปัง 1/1/24962457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
05800803005 ทางขึ้น 30/12/25182425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05800116004 ท่างาม 1/1/25092368วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05802001002 ท่าช้าง 1/1/24002390วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.2 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
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05801302005 ท่าไทร 6/1/255317/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายท่าไทร ม.2 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
05800107005 ท่านคร 2450วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801502003 ท่าน้อยคุณาราม 10/7/255018/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าน้อย ม.5 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
05800606004 ทาบทอง 5/1/25522305วัดราษฎร์มหานิกายทาบ ม.2 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่
05801215003 ท่าพญา 1/1/23182307วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง
05802104001 ท่าพุด 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่าพุด ม.6 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ
05800120006 ท่าแพ 1/1/24802460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800901004 ท่าแพ 23/6/25202484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง
05800102007 ท่าโพธิ์ 1/1/23272327พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800120005 ท่าม่วง 27/5/25582445วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800611004 ท้ายทะเล 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายท้ายทะเล ม.12 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่
05802003003 ท้ายสำเภา 1/1/24942435วัดราษฎร์มหานิกายท้ายสำเภา ม.2 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
05801101001 ท่ายาง 1/1/24742370วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่
05800611002 ทายิการาม 2/6/25322480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่
05800611001 ท่าลิพง 21/2/25231800วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่
05800101004 ท้าวโคตร 3/7/25281861วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800201003 ท้าวโทะ 2415วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปราง ม.3 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
05800112001 ท้าวราษฎร์ 1/1/25031885วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800119005 ท่าสะท้อน 1/1/25187/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
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05800701003 ท่าสะท้อน 24/2/255824/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่าสะท้อน ม.2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด
05800801001 ท่าสูง 13/7/25362428วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
05801608004 ท่าเสริม 2415วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าซอม ม.2 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร
05800907002 ทุ่งควาย 1/1/25182472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
05802103016 ทุ่งคาวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายขุนแล ม.3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
05800711002 ทุ่งคุ่ม 1942วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด
05800710004 ทุ่งโชนพุทธาวาส 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโชน ม.6 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด
05800709003 ทุ่งเตยประชาสรรค์ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเตย ม.5 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด
05800711004 ทุ่งน้อย 2/1/2545วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย ม.1 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด
05800504001 ทุ่งนาใหม่ 1/1/24962447วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน
05801905007 ทุ่งบก 2480วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งบก ม.5 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์
05802303001 ทุ่งเฟื้อ 9/9/25592360วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเฟื้อ ม.5 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05801002002 ทุ่งยวน 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน
05800118001 ทุ่งแย้ 1/1/25152380วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800905001 ทุ่งส้าน 1/1/25152442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง
05801306002 ทุ่งหล่อ 10/9/25522403วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหล่อ ม.2 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์
05802201005 เทพกุญชร 1/1/251413/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายนาวา ม.7 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
05801301003 เทพนมเชือด 1/1/24392434วัดราษฎร์มหานิกายไสตอ ม.7 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05800116009 เทพนิมิต 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตบน ม.5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
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05800607003 เทพนิมิต 13/3/25282476วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่
05801306001 เทพนิมิตร (วัวหลุง) 1/1/24792430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์
05801003003 เทพประสิทธิ์ 7/1/25122484วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.3 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน
05801304002 เทพมงคล 1/1/24792470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์
05802326003 เทพรักษ์ 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายน้ำบ่อ ม.8 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่
05801407001 เทพราช 3/2/25212483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล
05801207003 เทพสิทธาราม 1/1/24932481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
05800803006 เทวดาราม 1/1/24452435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05801001001 เทวสิทธิ์ 1/1/24742463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
05800203004 โท 25/1/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโท ม.7 ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี
05802103001 โทตรี 1/1/24452214วัดราษฎร์มหานิกายป้าน ม.1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
05800203002 โทเอก (หัวตลิ่ง) 1/1/25012470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี
05801214006 ไทยมังคลาราม 8/9/25222469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
05800810003 ไทรขาม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา
05800301001 ไทรงาม 20/9/25422405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา
05800904003 ไทรห้อง 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายไทรห้อง ม.1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง
05800704004 ไทรหัวม้า 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายไทรหัวม้า ม.2 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด
05801303001 ธงทอง 29/11/25377/7/2455วัดราษฎร์ธรรมยุตเสาธง ม.6 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
05800909004 ธรรมเผด็จ 17/9/25192456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง
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05800707001 ธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด) 1/1/24982474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด
05802202002 ธาตุน้อย 6/9/252218/8/2520วัดราษฎร์มหานิกายควนไม้แดง ม.1 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง
05801502006 ธารทอง 3/11/255728/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสวนโชว์ ม.1 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
05801407002 ธารน้ำฉา 1/1/25272482วัดราษฎร์ธรรมยุตธารน้ำฉา ม.3 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล
05800119002 ธาราวดี 1/1/24702423วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801607001 นพคุณ 16/7/25132410วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบางนบ ม.1 ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร
05802102002 นพรัตนาราม 23/6/25257/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายกรุงชิง ม.1 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
05801305004 น้อมนาวาส 1/1/25162345วัดราษฎร์มหานิกายกลอง ม.5 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
05801214002 นันทาราม 3/7/25232275วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
05800806001 นากุน 13/7/25592315วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา
05800406002 นาเขลียง 1/1/23752325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง
05801210004 นาควารี 1/1/25042400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง
05800107001 นางพระยา 4/4/25322310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800702003 นางหลงประชาสามัคคี 24/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด
05800911004 นาตาแย้มธรรมาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาตาแย้ม ม.5 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
05800106001 นารีประดิษฐ์ 1/1/24852458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800102006 นาวง 27/1/25482410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05802103002 นาเหรง 1/3/25202315วัดราษฎร์มหานิกายนาเหรง ม.7 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
05800702005 น้ำดำ 9/8/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำดำ ม.5 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด
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05800910001 น้ำตก 12/7/25312400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง
05800113002 น้ำรอบ 2/3/24852415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800302008 น้ำรอบ 1/1/25272472วัดราษฎร์มหานิกายน้ำรอบ ม.3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
05800108003 น้ำสรง 1/1/24792462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800913002 นิคมคีรี 3/7/25352483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง
05801211002 นิโครธาราม 3/10/25432170วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง
05801301005 เนกขัมมาราม 1/1/24252318วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05801501004 ใน 27/2/254716/5/2546วัดราษฎร์มหานิกายตำบลขนอม อำเภอขนอม
05802103007 ในตูล 25/9/253326/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายในตูล ม.9 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
05800302003 ในปุดกาญจนาคีรี 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตในปุด ม.1 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
05800813001 บนถนน 2/6/253214/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
05800802004 บ่อกรูด 3/2/254627/7/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา
05801703004 บ่อน้ำร้อน 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายน้ำร้อน ม.4 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน
05801606001 บ่อโพง 1/1/22282126วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร
05802326001 บ่อล้อ 1/1/24932452วัดราษฎร์มหานิกายบ่อล้อ ม.4 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่
05800115003 บัว 10/7/25272484วัดราษฎร์มหานิกายปากสระ 8 ม.9 ตำบลนาเคียน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801211001 บางเข็ม 1/1/25002019วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง
05801502001 บางคู 1/1/25152455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
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05801202005 บางจาก 4/7/252920/7/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
05801214004 บางฉนาก 1/1/24912417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
05801217004 บางด้วน 23/6/25202482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง
05801605002 บางตะพาน 1/1/24932369วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร
05800605002 บางทองคำ 9/10/25242370วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่
05800704001 บางน้อย 1934วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด
05801206003 บางบูชาชนาราม 1/1/24962470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง
05801217003 บางพระ 1/1/24702430วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง
05801106001 บางวงศ์ 2320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่
05801211003 บางศาลา 1/1/24852360วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง
05800119003 บางสะพาน 1/1/25042425วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800802001 บางสาร 1/1/24802415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา
05802301003 บางหว้า 1/1/24942483วัดราษฎร์ธรรมยุตบางหว้า ม.2 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05800119004 บางใหญ่ 31/3/25492457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801218002 บางอุดม 1/1/25002422วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง
05801205003 บ้านงาม 1/1/24152410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง
05801608002 บ้านด่าน 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร
05800112003 บ้านตาล 1/1/25032479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800605001 บ้านเนิน 1/1/25132323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่
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05800908004 บ้านพูน 25/3/255429/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง
05801606002 บ้านราม 30/12/25182474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร
05801207001 บ้านใหม่ 1/1/23302169วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
05800101010 บุญนารอบ 1/1/25172400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800403006 บุญประสิทธิ์ 4/12/255831/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายเศลาใติ ม.3 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง
05800103003 บูรณาราม 1/1/24422371วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801605003 บูรณาวาส 1/1/24852460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร
05801403002 เบิก 1/1/24842400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
05800501001 โบราณาราม 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน
05800120002 โบสถ์ 1/1/23502325วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800107003 โบสถ์ 2332วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801206001 โบสถ์ธาราวดี 1/1/23192315วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง
05800807005 ประชาอารีย์ 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายประชาอารีย์ ม.14 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
05801305002 ประชุมชน 10/2/25212475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
05801106002 ประดิษฐาราม 1/1/25152446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่
05800102002 ประดู่พัฒนาราม 1/1/18201815วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800803003 ประดู่หอม 1/1/24962418วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05801401004 ประทุมทายการาม 1/1/25132445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสิชล อำเภอสิชล
05800811001 ปลักปลา 1/1/24842325วัดราษฎร์มหานิกายปลักปลา ม.7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
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05800403002 ปลายระแนะ 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง
05800303002 ปะ (ปะธรรมาราม) 1/1/23582335วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
05801402003 ปัญณาราม 1/1/24922459วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งปรัง ม.12 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
05800811002 ปากเจาพัฒนาราม 6/2/25562395วัดราษฎร์มหานิกายปากเจา ม.8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
05800601003 ปากเชียร 15/5/25392360วัดราษฎร์มหานิกายปากเชียร ม.3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่
05801404004 ปากด่าน 24/10/25212483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
05800107002 ปากนครบน 1/1/25142332วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800401004 ปากน้ำ 13/3/25282475วัดราษฎร์ธรรมยุตปากน้ำ ม.3 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง
05801217001 ปากแพรก 1/1/24092015วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง
05801602002 ปากระวะ 1/1/25132416วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร
05802102005 ปากลง 25/7/2557วัดราษฎร์มหานิกายปากลง ม.6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
05800505001 ปากเสียว 4/4/253216/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน
05801609003 ปากเหมือง 24/6/25412479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร
05800203001 ป่ากิ่ว 1/1/24942463วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี
05801502007 ป่าเขาหัวช้าง 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายเขาหัวช้าง ม.10 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม
05802003004 ป่าตอ 2/3/255311/4/2523วัดราษฎร์มหานิกายป่าตอ ม.5 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
05800910002 ป่าถ้ำตลอด 30/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำตลอด ม.4 ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง
05800116005 ป่ายาง 28/12/25337/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800205002 ป่ายางประดู่หอม 1/1/20001830วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
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05801203003 ป่าระกำใต้ 1/1/23482329วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง
05801203001 ป่าระกำเหนือ 1/1/23302325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง
05800807003 ป่าวดี 1/1/24742449วัดราษฎร์มหานิกายโมคลาน ม.4 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
05800803004 ป่าวนาราม 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05802001004 ป่าห้วยพระ 16/5/254024/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยพระ ม.5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
05802301002 ป่าหวาย 30/3/25582420วัดราษฎร์มหานิกายป่าหวาย ม.3 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05801202003 ปิยาราม 5/9/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
05802102001 เปียน 1/1/25162345วัดราษฎร์มหานิกายเปียน ม.6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ
05801609002 ผาสุการาม 1/1/24912467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร
05801205006 ฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1/1/25092481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง
05800601004 พรหมมัญพงศาราม 1/1/252113/7/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่
05801301010 พรหมราช 4/12/25582415วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05800201002 พรหมโลก 13/7/25522325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
05800113001 พระเขียน 1/1/25141820วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800101014 พระนคร 1/1/24412441วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800611003 พระบาทโพธาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายพร้าว ม.10 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่
05802001001 พระพรหม 1/1/22302275วัดราษฎร์มหานิกายนาพรุ ม.1 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
05800612003 พระพุทธบาท 1850วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่
05802002006 พระเพรง 1/1/25342464วัดราษฎร์ธรรมยุตพระเพรง ม.3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
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05800115001 พระมงกุฎ 4/3/252911/4/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800101011 พระมหาธาตุฯ 1/1/13891098พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800803001 พระเลียบ 1/1/24502224วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05800604001 พระหอม 1/1/24522448วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่
05801303008 พระอานนท์ 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองลึก ม.7 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
05800809002 พระอาสน์ 1/1/24622317วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา
05802001005 พรุ 31/10/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตนาพรุ ม.3 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
05800711006 พรุบัว 1/1/25192482วัดราษฎร์มหานิกายพรุบัว ม.5 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด
05802303002 พังยอม 1/1/24932441วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05800122003 พังสิงห์ 1/1/25032461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801303005 พัฒนาราม 1/1/25162432วัดราษฎร์มหานิกายสระพัง ม.2 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
05800303003 พัทธสีมา 1/1/23502340วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
05801608001 พัทธสีมา 1/1/23102265วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร
05800913004 พันธวาราม 1/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายไสสร้าน ม.11 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง
05801001002 พิกุลชัยภูมิ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
05801214008 พิบูลยาราม 1/1/25172482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
05801301002 พิศาลนฤมิตร 1/1/24842482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05801001004 พิศิษฎ์อรรถาราม 18/5/25252516วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
05800101012 เพชรจริก 2393วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
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05800406003 เพ็ญญาติ 22/11/25312468วัดราษฎร์ธรรมยุตกะเบียด ม.5 ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง
05800410002 เพ็ญมิตร 1/1/24932481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง
05802004001 แพร่ 1/1/24932304วัดราษฎร์มหานิกายวังวัว ม.2 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
05802103008 โพเตมีย์ 16/5/25402525วัดราษฎร์มหานิกายนาป่า ม.1 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ
05800502002 โพธาราม 1/1/24912462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
05800704002 โพธาราม 25/3/25362200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านควนเคร็ง ม.4 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด
05800118005 โพธิ์ทอง 22/10/25432472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801904001 โพธิวงศาราม 24/6/25227/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์
05800118004 โพธิ์เสด็จ 3/7/25232464วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800603001 โพธิ์ใหม่ 2/6/25322454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่
05800120003 ไพศาลสถิตย์ 1/1/24902475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801104001 ภูเขาดิน 2/2/25382320วัดราษฎร์มหานิกายภูเขาดิน ม.5 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่
05801102004 ภูเขาลำทัง 1/1/25102475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่
05801102001 ภูเขาหลัก 1/1/23401320วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่
05800606002 เภาเคือง 20/5/25272450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่
05801003001 มณีเจริญ 2/3/25272475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน
05801402005 มณีประสิทธิ์ 4/3/25292481วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
05801205001 มหิสสราราม 1/1/25132354วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง
05800103005 มเหยงคณ์ 2440วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
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05800303001 มะขาม 1/1/25112225วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
05802201007 มะนาวหวาน 1/1/22302227พระอารามหลวงมหานิกายม.4 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
05800403001 มะปรางงาม 1/1/24842461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง
05800407002 มะเฟือง 1/1/24922459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง
05801103003 มะเฟืองใต้ 1/1/25162408วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่
05802002001 มะม่วงขาว 1/1/24252200วัดราษฎร์มหานิกายมะม่วงขาว ม.4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
05802002004 มะม่วงตลอด 1/1/24962422วัดราษฎร์มหานิกายมะม่วงตลอด ม.2 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
05800120007 มะม่วงทอง 1/1/25112470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800303006 มะม่วงทองเมธาราม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายมะม่วงทอง ม.4 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
05800116007 มะม่วงปลายแขน 16/10/25282522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800501002 มังคลาราม 1/1/24852476วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน
05801204003 มัชฌิมเขตชลาราม 1/1/24942482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
05801301004 มัชฌิมภูผา 1/1/25102369วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05800119001 มัชฌิมภูมิ 1/1/25111882วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800204005 มัชฌิมภูมิวราราม 6/9/25222520วัดราษฎร์มหานิกายท่ายายหนี ม.4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
05800702002 มัชฌิมวราราม 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด
05800503002 มัชฌิมาวาส 1/1/25142483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
05800107004 มุขธารา 1/1/24982375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801801003 มุขธาราม 23/6/25252461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา
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05801215001 มุขธาราราม 1/1/22852278วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง
05800119006 มุจลินทราวาส 1/1/24852470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800101009 มุมป้อม 1/1/24202400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05802326002 แม่เจ้าอยู่หัว 13/1/25372475วัดราษฎร์มหานิกายแม่เจ้าอยู่หัว ม.3 ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่
05800807001 โมคลาน 1/1/25112310วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
05800405002 ไม้เรียง 1/1/24712373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง
05800708004 ไม้เสียบ 2484วัดราษฎร์มหานิกายไม้เสียบ ม.2 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด
05800504002 ยางค้อม 1/1/25062470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน
05800807002 ยางทอง 1/1/24452435วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
05800803002 ยางใหญ่ 1/1/25172350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05800605005 ย่านม่วง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่
05801102003 ยูงทอง 15/2/25202450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่
05800205003 โยธาธรรม 1/1/23602315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
05801301008 ร่อนนา 17/1/25512310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05800701002 รักขิตวัน 19/8/25182517วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด
05800407004 รังษีบูรณาราม 1/1/24942483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง
05801214007 รัตนาราม 1/1/25092482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
05801610002 รามแก้ว 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร
05801214005 รามประดิษฐ์ 18/1/25312421วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
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05800106002 ราษฎร์เจริญ 1/1/24852475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05802003001 ราษฎร์เจริญวราราม 1/1/22302217วัดราษฎร์มหานิกายท้ายสำเภา ม.1 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม
05802203003 ราษฎร์บำรุง 1/1/25252247วัดราษฎร์มหานิกายใต้ ม.2 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง
05800906002 ราษฎร์ประดิษฐ์ 1/1/25132473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง
05800114001 ราษฎร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น) 9/1/25472482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801904003 แร่ราษฎร์สุทัศน์ 26/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโคกแร่ ม.12 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์
05800116001 โรงฆ้อง 1/1/21502125วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05802101001 โรงเหล็ก 1/1/24852381วัดราษฎร์มหานิกายโรงเหล็ก ม.2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ
05800410005 ลอยโพธาราม 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายปลายคลองเพรง ม.3 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง
05801605005 ลากชายประชานิมิต 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายลากชาย ม.4 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร
05800708003 ลานนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายลานนา ม.3 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด
05800302004 ลานสกา 16/5/2546วัดราษฎร์มหานิกายลานสกา ม.3 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
05801702001 ลำนาว 7/2/25322400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน
05800905003 ลุมพินี 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทอง ม.6 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง
05802004002 เลียบ 4/7/25292528วัดราษฎร์มหานิกายเลียบ ม.5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
05800703006 เลียบ 17/7/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะท้อน ม.6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด
05800118003 วนาราม 1/1/25082450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800706003 วังกลม 23/6/25202475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด
05800905002 วังขรี 1/1/24982470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง
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05801906001 วังฆ้อง 14/11/25102340วัดราษฎร์มหานิกายวังฆ้อง ม.3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์
05800103002 วังตะวันตก 1/1/25092370วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800103001 วังตะวันออก 1/1/24962350วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800304002 วังไทร 1/1/24802275วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
05800401001 วังม่วง 1/1/25052400วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง
05802103005 วังเลา 7/5/25572445วัดราษฎร์มหานิกายวังเลา ม.2 ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ
05800404002 วังสะพาน 1/1/24922480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง
05800302001 วังหงส์ (หงษ์) 1/1/25052420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา
05801405003 วังหลวง 30/12/25247/12/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล
05801102005 วังหิน 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.5 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่
05801703001 วังหิน 21/2/25232400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน
05800902002 วังหีบ 17/7/25302471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง
05801301009 วิเชียรรังสฤษดิ์ 2/7/25512470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05800116006 วิทยาลัยครูรังสรรค์ 2/9/255321/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายหน้าเขามหาชัย ม.7 ตำบลท่างิ้ว

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801302006 วิภาวดีรังสิตาราม 1/1/25222480วัดราษฎร์มหานิกายขุนพัง ม.2 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
05800116008 วิมุตติธรรม 20/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตปากป้าย ม.5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801401014 วิเวกรัตนธัชมุนี 4/11/25092480วัดราษฎร์ธรรมยุตปากน้ำสิชล ม.3 ตำบลสิชล อำเภอสิชล
05800120004 วิสุทธิยาราม 1/1/251727/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
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05800102008 ศรีทวี 1/1/25142398วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801302001 ศรีพิบูลย์ 2/6/253210/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
05800120001 ศรีมงคล 1/1/24002325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800701008 ศรีมาประสิทธิ์ 1/1/24992478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด
05800502003 ศรีมาราม 1/1/25052481วัดราษฎร์มหานิกายพิปูน ม.8 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
05800204006 ศรีวิชัยพัฒนาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังลุง ม.6 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
05801210001 ศรีสมบูรณ์ 1/1/25102300วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง
05801202002 ศรีสุวรรณาราม (เปียะ) 1/1/24852395วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง
05801304003 ศรีอาชา 8/7/25262300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์
05801601001 ศาลาแก้ว 1/1/23552279วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
05800116002 ศาลาไพ 1/1/24982307วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800101008 ศาลามีชัย 1/1/25092356วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800404001 ศิลา 1/1/24732370วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง
05801405002 ศิลาชลเขต 1/1/24802455วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล
05800906004 ศิลาราย 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายศิลาราย ม.8 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง
05801604003 ศิลาล้อน 21/12/25352480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร
05801803001 เศียรดุสิต 1/3/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา
05801903001 สมควร 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์
05800304004 สมอ 1/1/24892410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา
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05800804002 สโมสร 1/1/24492442วัดราษฎร์มหานิกายสโมสร ม.1 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา
05801305001 สโมสรศรัทธาวาส 1/1/25132300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
05801404003 สโมสรสันนิบาต 18/2/25242431วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล
05800305001 สรรเสริญ (สอ) 6/9/25222300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา
05801216001 สระ 1/1/25052386วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง
05800606003 สระเกษ 1/1/24852475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่
05800603002 สระแก้ว 1/1/24932475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่
05800806003 สระแก้ว 1/1/24872400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา
05801210005 สระแก้ว 1/1/24912483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง
05800806007 สระแก้ว 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวคู ม.9 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา
05801303007 สระแก้ว 1923วัดราษฎร์ธรรมยุตหนา ม.5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
05802301006 สระใคร 1/1/25092466วัดราษฎร์มหานิกายสระใคร ม.9 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05801207004 สระน้ำขาว 4/5/252127/4/2499วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
05800610001 สระโพธิ์ 4/1/25292256วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่
05801102002 สระเภา 21/6/25562320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่
05801105002 สระมโนราห์ภูผาราม 24/2/255823/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตสระนางมโนราห์ ม.5 ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่
05800101006 สระเรียง 1/1/24971880วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801401013 สระสี่มุม 25/7/2557วัดราษฎร์มหานิกายสระสี่มุม ม.7 ตำบลสิชล อำเภอสิชล
05802101004 สวนกลาง 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสวนกลาง ม.3 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ
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05802203001 สวนขัน 1/1/24842415วัดราษฎร์มหานิกายสวนขัน ม.1 ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง
05800811003 สวนจันทร์ 10/8/251921/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายสวนจันทร์ ม.10 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
05800101015 สวนป่าน 3/9/25252452วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800112004 สวนพลาราม 1/1/251729/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800807008 สวนหมาก 10/11/25152484วัดราษฎร์มหานิกายสวนหมาก ม.6 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
05800101005 สวนหลวง 1/1/21831861วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800403004 สวนอาย 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสวนอาย ม.10 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง
05800122002 สว่างอารมณ์ 1/1/25062380วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801605004 สว่างอารมณ์ 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร
05800913001 สหกรณ์นิคมทุ่งสง 25/3/255420/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง
05802304001 สหธรรมิการาม 2478วัดราษฎร์ธรรมยุตทางพูน ม.2 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
05801208001 สองพี่น้อง 1/1/23752370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง
05800201004 สะบ้าย้อย 16/5/254011/4/2523วัดราษฎร์มหานิกายสะนกลาง ม.4 ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี
05800203003 สากเหล็ก 1/1/21001900วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอินทคีรี อำเภอพรหมคีรี
05800803007 สาขาชาติพงศ์ 4/5/252117/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05802004004 สาคูใต้ 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายสาคูใต้ ม.3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
05801205002 สามแพรก 1/1/24062403วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง
05801204004 สามัคคีธรรมวนาราม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตบางมูลนาก ม.7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง
05800401002 สามัคคีนุกูล (ปากคลองทอน) 1/1/24732465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง
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05801302002 สามัคยาราม 1/1/250629/5/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
05801303004 สารีปุตตาราม 1/1/25192482วัดราษฎร์มหานิกายป่าแซง ม.3 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์
05801904002 สำนักขัน 29/2/25552375วัดราษฎร์มหานิกายสำนักขัน ม.4 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์
05800803008 สำนักม่วง 11/5/255410/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายสำนักม่วง ม.6 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05800305006 สำนักใหม่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา
05800906001 สำโรง 30/12/25182470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง
05800607002 สำโรงงาม 1/1/24932422วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่
05800106003 สิริวัฒนาราม 1/1/251825/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800706001 สีตลากร 1/1/25032374วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด
05801905003 สุกการาม 10/2/25212471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์
05800711003 สุขาสิทธาราม 4/12/25582124วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด
05801205004 สุขุม 2/3/25532453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง
05801401003 สุชน 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล
05801210006 สุชาโต 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง
05801905006 สุทัศน์เทวเสถียร 1/1/25222438วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งไหม้ ม.3 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์
05801209002 สุเทพธาราม 1/1/25092480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง
05801403004 สุธรรมาราม 2/3/25532482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล
05800811007 สุมณฑาธาร 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
05800502001 สุวรรณคีรี 1/1/25052446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
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05801305003 สุวรรณโฆษิต 1/1/25182450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์
05801501003 สุวรรณบรรพต 7/11/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม
05800410003 สุวรรณประดิษฐาราม 1/1/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง
05801207002 สุวรรณภูมิวิหาร (บางคุระ) 1/1/24722345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
05801301006 สุวรรณรังษี 1/1/24942484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05801208002 สุวรรณาราม 1/1/24152405วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง
05800409001 สุวรรณาราม 1/1/25132474วัดราษฎร์มหานิกายนาสัญญา ม.5 ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง
05800801002 เสนาราม 1/1/25092471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
05801104003 เสม็ดจวน 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่
05800101001 เสมาเมือง 1/1/24891318วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801608003 เสาธง 1/1/25172467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร
05800103004 เสาธงทอง 2409วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801214001 เสาธงทอง 1/1/22602250วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง
05800804003 แส็งแร็ง 15/8/2526วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งไม้ไผ่ ม.14 ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา
05800806004 โสภณตีธาราม (เราะ) 1/1/24972450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา
05802004003 ไสมะนาว 9/9/255920/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตไสมะนาว ม.7 ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม
05801213003 หงส์แก้ว 1/1/25152120วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง
05800108001 หญ้า 14/6/25331900วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800810001 หญ้าปล้อง 1/1/25082409วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา



31หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด นครศรีธรรมราช

05801306003 หนองแค (โสมาราม) 16/12/25542300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์
05801703003 หนองเจ 2/9/255320/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองเจ ม.10 ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน
05801002001 หนองดี 1/1/24232323วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน
05802002005 หนองแตน 1/3/25592479วัดราษฎร์มหานิกายหนองแตน ม.3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
05800119008 หนองนก 1/1/250123/1/2501วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800113003 หนองบัว 7/12/25492471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800122006 หนองหนอน 11/11/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801106003 หน้าเขารูป 24/2/25262482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่
05802201006 หน้าเขาเหมน 2/3/255329/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายหน้าเขาเหมน ม.12 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
05800101002 หน้าพระบรมธาตุ 1/1/24701800วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800101003 หน้าพระลาน 1/1/24931800วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05801602001 หน้าสตน 1/1/24442397วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร
05800122004 หมน 1/1/25042463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800803009 หมาย 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.7 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา
05800701001 หมื่นระงับรังสรรค์ 1/1/251610/10/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด
05801213002 หรงบน 8/8/25562114วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง
05800205004 หลวงครู 1/1/24932447วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
05802201001 หลักช้าง 1/1/24712325วัดราษฎร์มหานิกายหลักช้าง ม.6 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง
05800502004 ห้วยกลาง 13/1/25383/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกลาง ม.7 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน
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05800503003 ห้วยโก 1/1/25062482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
05800404004 ห้วยทรายขาว 23/4/252927/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง
05802001003 ห้วยระย้า 1/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายห้วยระย้า ม.5 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม
05800703002 ห้วยแหยง 2/10/25322478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด
05801217002 หอยกัน 1/1/24912407วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง
05801207005 หัวเกาะรุ้ง 25/1/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะรุ้ง ม.1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
05801603002 หัวค่าย 1/1/24692459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
05801603005 หัวช้าง 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวช้าง ม.4 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
05801601004 หัวไทร 1/1/25122470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
05801601002 หัวลำภู 1/1/24432423วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
05800118002 หัวอิฐ 1/1/24942435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800405001 หาดสูง 1/1/24422350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง
05801203002 เหมก 1/1/24962325วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง
05801604001 แหลม 31/7/25462417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร
05801209001 แหลมตะลุมพุก 1/1/24692400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง
05800205001 ใหญ่ 1/1/19001830วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี
05800807009 ใหญ่ 16/11/25152484วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกำ ม.2 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา
05800102001 ใหญ่ชัยมงคล 1/1/24351429วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
05800204001 ใหม่ 1/1/24932472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี
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05801103001 ใหม่ 1/1/20001800วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่
05800305002 ใหม่ทอน 1/1/24252405วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา
05802101002 ใหม่ไทยเจริญ 5/1/255224/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายโรงเหล็ก ม.1 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ
05801601005 อมรานุยุตต์ 1/1/25137/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร
05801301011 อรรถธรรมาราม 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตราบ ม.4 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
05801203004 อัฑฒศาสนาราม 1/1/25162482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง
05801001003 อัมพวัน 1/1/24842478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
05801001006 อำนวยสิทธิ์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.7 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
05800202002 อินคีรี 1/1/24702375วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี
05800811004 อินทโชติการาม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา
05800403003 อินทรสุคนธาราม 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายเหนือคลอง ม.7 ตำบลละอาย อำเภอฉวาง
05800908003 อินทาราม 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง
05801210002 อุทัยรัตนาราม 1/1/23802379วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง
05801603004 อู่แก้ว 1/1/25312483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร
05801103002 อู่ตะเภา 2320วัดราษฎร์มหานิกายวังพอ ม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่
05802103004 อู่ทอง 1/1/24582432วัดราษฎร์มหานิกายอู่ทอง ม.3 ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ

รวมทั้งสิ้น วัด619
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03550904004 กลาง 1/1/25272420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง
03550206001 ก้อ 3/2/25402226วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม
03551406003 กอก 1/1/25212014วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.1 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง
03551402004 ก้อดแก้ว 1/1/24782467วัดราษฎร์มหานิกายก้อดแก้ว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง
03550101002 กู่คำ 1/1/25001883วัดราษฎร์มหานิกายถ.สุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550702002 ขึ่งเจริญ 1/1/24592371วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา
03550108008 เขาน้อยเทสรังสี 2/5/254525/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาน้อย ม.11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03550105003 เขื่อนแก้ว 2408วัดราษฎร์มหานิกายเคี๊ยะ ม.2 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน
03550704005 ครกคำ 1/1/25082425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
03550109005 คอวัง 27/10/253820/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายคอวัง ม.9 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03550908002 คันนา 1/1/25172326วัดราษฎร์มหานิกายคันนา ม.2 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง
03551002005 คำเรือง 1/1/25262462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
03550706001 คือเวียง 1/1/23502319วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
03550202003 แคว้ง 3/2/25402210วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม
03550702003 งิ้วงาม 1/1/25172480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา
03550704002 จอมจันทร์ 1/1/24922349วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
03550711006 จะเข้ภูหอม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
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03550605003 จักรวรรณ 1/1/24642462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
03550711007 จันชมพู 16/6/25492483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03550108006 เจดีย์ 1/1/25102482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03550901001 เจดีย์(คาว) 1/1/23352120วัดราษฎร์มหานิกายเจดีย์ ม.3 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
03550901007 ฉิมพลีวนาราม 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายงิ้ว ม.9 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
03550608005 ชนะไพรี 1/1/25002411วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
03550603005 ชลแสงธรรม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโมง ม.5 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
03550909002 ชัยมงคล 1/1/25172329วัดราษฎร์มหานิกายตึ๊ด ม.10 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03551002003 ชัยมงคล 2389วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
03550101010 ช้างเผือก 1/1/25222291วัดราษฎร์มหานิกายถ.มหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550405002 เชตวัน 1/1/24652237วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย
03550402001 เชียงของ 1/1/25082360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย
03550101007 เชียงแข็ง 23/2/24782213วัดราษฎร์มหานิกายเชียงแข็ง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550901004 เชียงโคม 1/1/25302389วัดราษฎร์มหานิกายเชียงโคม ม.2 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
03550705003 เชียงบาล 10/8/24932385วัดราษฎร์มหานิกายเชียงบาล ม.5 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา
03550604002 เชียงยืน 1/2/25332314วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
03550117003 เชียงยืน 22/11/25232410วัดราษฎร์มหานิกายเชียงยืน ม.4 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน
03550108007 เชียงราย 15/5/253922/12/2502วัดราษฎร์มหานิกายเชียงราย ม.8 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03550601003 เชียงแล 1/1/22752271วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
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03551406002 แช่พลาง 5/8/24662000วัดราษฎร์มหานิกายแช่พลาง ม.7 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง
03550803004 ไชยคำ 5/6/25522461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
03551407008 ไชยภูมิ 21/12/25222451วัดราษฎร์มหานิกายน้ำต้วน ม.8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
03550104001 ไชยสถาน 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
03550909003 ไชยสถาน 2350วัดราษฎร์ธรรมยุตภูแหน ม.4 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03550909005 ซาววา 14/6/25332390วัดราษฎร์มหานิกายซาววา ม.1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03550117002 ซาวหลวง 1/1/24722370วัดราษฎร์มหานิกายม.5-7 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน
03550803003 ดวงคำ 1/1/25202370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
03550605005 ดอนแก่ง 1/11/25342468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
03550101013 ดอนแก้ว 1/1/25022357วัดราษฎร์มหานิกายถ.เปรมปรีดา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550602004 ดอนแก้ว 13/1/25372320วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
03550501002 ดอนแก้ว 1/1/24972467วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปัว อำเภอปัว
03550505004 ดอนแก้ว 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว
03550510003 ดอนแก้ว 1/1/25272370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03550904001 ดอนแก้ว 1/1/24782385วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.1 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง
03550301002 ดอนชัย 1/1/25112430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง
03550801001 ดอนชัย 1/1/24812425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง
03550803005 ดอนชัย 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
03550605006 ดอนชัย(สบสาย) 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา



4หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด น่าน

03550401003 ดอนไชย 1/1/24912215วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย
03550701004 ดอนไชย 1/1/24282358วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
03550504004 ดอนไชย 1/1/25202434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว
03551102005 ดอนไชย(ดอนชัย) 1/1/24582452วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข
03550705002 ดอนไชยพระบาท 1/1/23242319วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา
03550606002 ดอนตัน 1/1/24792400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
03550105002 ดอนถืมตอง 23/9/25392404วัดราษฎร์มหานิกายดอนถืมตอง ม.6 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน
03550903001 ดอนแท่น 3/11/25382350วัดราษฎร์มหานิกายดอนแท่น ม.3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง
03550106002 ดอนเฟือง 1/1/25082355วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน
03551101005 ดอนมงคล 2/6/25329/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข
03550108003 ดอนมูล 1/1/24682349วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03550606004 ดอนมูล 7/2/25322426วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
03550502005 ดอนมูล 22/11/25312450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแงง อำเภอปัว
03550505002 ดอนมูล 1/1/24642432วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว
03551001002 ดอนมูล 1/1/25262444วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น
03550503002 ดอนสถาน 1/1/24712440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสถาน อำเภอปัว
03551103004 ดอนใหม่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข
03550108004 ดู่ใต้ 1/1/24642375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03551101003 ดู่พงษ์ 25/9/25332444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข
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03550301004 ดู่สุวรรณาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายดู่ ม.5 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง
03550104005 ต้นแก้ว 1/1/24792410วัดราษฎร์มหานิกายถ.มนเทียร ม.2 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
03551004003 ต้นต้อง 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น
03551101007 ต้นผึ้งสามัคคีธรรม 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายต้นผึ้ง ม.7 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข
03550701001 ต้นหนุน 1/1/24592288วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
03550509001 ต้นแหลง 1/1/24702390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว
03550206002 ตอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม
03550104003 ตาแก้ว 1/1/25252310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
03550605001 ตาลชุม 25/9/25332311วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
03550704001 ตาลชุม 1/1/24702344วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
03550105001 ถืมตอง 1/1/24562404วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน
03550706005 ทรายมูล 1/1/25302472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
03550703005 ท่าข้าม 1/1/25132468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
03550101024 ท่าช้าง 1/1/25212449วัดราษฎร์มหานิกายถ.สุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03551406004 ท่าน้าว 4/1/248414/12/2100วัดราษฎร์มหานิกายท่าน้าว ม.2 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง
03550714001 ท่ามงคล 13/1/25372468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา
03551407002 ท่าล้อ 1/1/24681890วัดราษฎร์มหานิกายท่าล้อ ม.1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
03550502003 ท่าล้อ 1/1/24972364วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแงง อำเภอปัว
03550702004 ท่าลี่ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา
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03550506002 ทุ่งกลาง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอวน อำเภอปัว
03550502006 ทุ่งกว้าง 1/1/24972470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแงง อำเภอปัว
03550604004 ทุ่งฆ้อง 1/1/24652408วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
03550510006 ทุ่งชัย 23/9/253929/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03551407004 ทุ่งน้อย 20/5/24885/1/2257วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย ม.4 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
03550804001 ทุ่งผึ้ง 1/1/25172350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
03551405001 ทุ่งเม็ง 1/1/25092325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง
03550802002 ทุ่งสุน 20/5/254823/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
03550909004 ไทรหลวง 1/1/24522369วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03550108012 ธงน้อย 2475วัดราษฎร์มหานิกายธงน้อย ม.3 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03550109002 ธงหลวง 1/1/25132269วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน
03551103001 ธาตุ (พระธาตุป่าแดด) 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข
03550107003 นวราษฎร์ 1/1/25312529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน
03551202004 นากลุ่ม 2482วัดราษฎร์มหานิกายผักเฮือก ม.4 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ
03550510001 นาก้อ 1/1/24972359วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03550704004 นากอก 1/1/25032419วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
03550402002 นาเกลือ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย
03551406001 นาข่อย 1/1/22291225วัดราษฎร์มหานิกายนาข่อย ม.5 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง
03551202007 นาขาม 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.3 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ
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03551202002 นาคอก 2433วัดราษฎร์มหานิกายนาคอก ม.6 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ
03550202005 นาคา 1/1/25212404วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม
03551003002 นาคา 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น
03550505001 นาคำ 1/1/24962380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว
03550704003 นาเคียน 1/1/24792364วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
03550406001 นาไค้ 1/1/25302444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย
03550509003 นางิ้ว 1/1/25302480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว
03550107001 นาซาว 1/1/24842300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน
03550203002 นาเซีย 10/9/25522264วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม
03550405003 นาแดง 1/1/24782363วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย
03550403005 นาเตา 1/1/24782356วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
03550608001 นาทราย 1/1/25002245วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
03551001001 นาทะนุง 1/1/25242394วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น
03550401005 นาน้อย 1/1/25222330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย
03551402001 นาปัง 6/9/249211/3/2310วัดราษฎร์มหานิกายนาปัง ม.2 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง
03550503001 นาป่าน 1/1/24452369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสถาน อำเภอปัว
03551202003 นาเปรื่อง 3/11/25572446วัดราษฎร์มหานิกายนาเปรื่อง ม.7 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ
03550109004 นาผา 1/1/25132439วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน
03550607006 นาเผือก 13/1/25372483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
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03550607002 นาฝ่า 1/2/25332411วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
03550503005 นาฝาง 23/9/25392480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสถาน อำเภอปัว
03550401002 นาราบ 1/1/21732123วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย
03550711009 นาไลย 1/1/25262522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03550510008 นาวงค์ 22/1/255019/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาวงค์ ม.8 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03550301003 นาวีวนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาวี ม.2 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง
03550703006 นาสา 1/1/25262478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
03550706007 นาส้าน 1/1/25052404วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
03550608004 นาหนุน 1/1/24592406วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
03550902004 นาหนุน 1/1/25012440วัดราษฎร์มหานิกายนาหนุน ม.2 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
03550401001 นาหลวง 1/1/24702101วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย
03551002002 นาหวาย 1/1/25202336วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
03550705005 นาเหลืองนอก 1/1/24432440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา
03550705004 นาเหลืองใน 30/10/24859/11/2391วัดราษฎร์มหานิกายนาเหลืองใน ม.1 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา
03551403004 นาเหลืองม่วงขวา 1/1/253028/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายนาเหลืองม่วงขวา ม.4 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง
03550406002 นาแหน 22/11/25312447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย
03551403005 น้ำแก่นใต้ 14/6/25332485วัดราษฎร์มหานิกายน้ำแก่นใต้ ม.5 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง
03551403003 น้ำแก่นเหนือ 1/1/24652465วัดราษฎร์มหานิกายน้ำแก่นเหนือ ม.2 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง
03550109001 น้ำครกเก่า 1/1/24842249วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน
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03550108010 น้ำครกใหม่ 10/1/24702245วัดราษฎร์มหานิกายน้ำครกใหม่ ม.4 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน
03550908001 น้ำคา 1/1/25172308วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคา ม.1 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง
03551004005 น้ำเคิม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น
03550117006 น้ำโค้งวนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโค้ง ม.4 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน
03550604006 น้ำไคร้ 8/8/25562481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
03551101004 น้ำโซ้ง 29/9/25412365วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข
03551101006 น้ำโซ้งสันติคีรี 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโซ้ง ม.1 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข
03550708001 น้ำปั้ว 1/1/24592042วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา
03550205001 น้ำปาย 1/1/24792250วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม
03550204001 น้ำพาง 16/12/25542261วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม
03551004004 น้ำแพะ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น
03550707001 น้ำมวบ 1/1/24792382วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา
03550506003 น้ำยาว 1/1/25202469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอวน อำเภอปัว
03550101008 น้ำล้อม 2215วัดราษฎร์มหานิกายถ.เทศบาลดำริห์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03551402003 น้ำลัด 1/1/25212417วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลัด ม.1 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง
03550404003 น้ำลัด 25/9/25332169วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
03550203004 น้ำลาน 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลาน ม.5 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม
03550402003 น้ำหิน 1/1/25082470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย
03550902006 น้ำอ้อ 1/1/25202475วัดราษฎร์มหานิกายน้ำอ้อ ม.3 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
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03551003003 น้ำอูน 1/1/25282459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น
03550607004 น้ำฮาว 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
03550602002 นิโครธาราม(ต้นฮ่าง) 1/1/24802223วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
03550501001 นิมิตรมงคล 1/1/24702457วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปัว อำเภอปัว
03550710006 นิโรธรังสี 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตก๊อด ม.2 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา
03550404002 บง 1/1/21732123วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
03551002004 บ่อแก้ว 7/5/25572390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
03550117001 บ่อสวก 1/1/23792365วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน
03551201003 บ่อหยวก 2389วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหยวก ม.3 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ
03551202001 บ่อหลวง 1/2/25332369วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหลวง ม.1 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ
03550708004 บัวทอง 29/4/25352475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา
03550107004 บ้านต้าม 25/9/25332485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน
03550706008 บ้านใหม่ 25/2/25572530วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
03550302001 บำเพ็ญบุญ 1/1/25122450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง
03550401006 บุ้ง 1/1/25052360วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย
03550701008 บุญนาค 14/11/25102433วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
03550505005 บุญยืน 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว
03550701002 บุญยืน 1/1/25022329พระอารามหลวงมหานิกายม.4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
03550703002 บุญเรือง 1/1/24652412วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
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03551407001 บุปผาราม 15/5/25181800วัดราษฎร์มหานิกายบุปผาราม ม.9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
03550514007 เบ็งสกัด(พระธาตุเบ็งสกัด) 1/1/24962410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03550510004 ปง 1/1/24802370วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03550710001 ปงสนุก 1/1/23852375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา
03550902003 ประดิษฐ์ 1/1/24952385วัดราษฎร์มหานิกายส้อ ม.9 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
03550514002 ปรางค์ 1/1/24842230วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03551407003 ปัวชัย 1/1/25212110วัดราษฎร์มหานิกายปัวชัย ม.7 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
03550404005 ป่ากล้วย 1/1/25302438วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
03550117005 ป่าคา 1/1/25182451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน
03550601005 ป่าไคร้ 1/11/25342315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
03550104006 ปางค่า 25/9/25332481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
03551301003 ปางปุก 15/5/25392435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
03550711002 ปางมอญ 1/1/25212420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03551303004 ปางส้าน 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยอด อำเภอสองแคว
03551003001 ป่าซาง 3/2/25462416วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น
03550505003 ป่าตอง 1/1/25012440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว
03550103004 ป่านันทบุรีญาณสังวราราม 3/11/255731/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตผาตูบ ม.7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน
03550108011 ป่าปัญญาวุธาราม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาน้อย ม.6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03550713001 ป่าแพะ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา
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03550514010 ป่าลาน 14/6/253312/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03551102001 ป่าแลว 1/1/24622376วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข
03550903004 ป่าศรัทธาสามัคคีธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตตึ๊ดใหม่ ม.1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง
03550120002 ป่าศรีถาวรวังตาว 12/11/255325/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตวังตาว ม.7 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน
03550704006 ป่าสัก 1/1/24562437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
03551401005 ป่าหัด 1/1/25192304วัดราษฎร์มหานิกายป่าหัด ม.1 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง
03550514006 ป่าหัด 1/1/25162406วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03550709002 ป่าหุ่ง 31/10/25482482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา
03550504003 ป่าเหมือด 1/1/24842387วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว
03550503006 ป่าเหียง 23/9/253910/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสถาน อำเภอปัว
03551102004 ป่าอ้อย 1/1/25092414วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข
03551004002 ปิงใน 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น
03551004001 ปิงหลวง 12/7/25312450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น
03550608002 ปิตุราษฎร์ 1/1/24962364วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
03550601004 ปูคา 1/1/25002274วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
03550407001 เปา 29/11/25372300วัดราษฎร์มหานิกายเปา ม.5 ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย
03551403001 โป่งคำ 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเกี๋ยน ม.3 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง
03551101002 โป่งคำ 11/4/25482441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข
03550706004 โปร่ง 1/11/25342379วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
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03550102002 ผาขวาง 1/1/25092434วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน
03550103002 ผาตูบ 1/1/25262432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน
03550706006 ผาเวียง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
03550103003 ผาสิงห์ 1/1/25262435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน
03551303005 ผาสิงห์ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยอด อำเภอสองแคว
03551303003 ผาหลัก 1/1/25272405วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยอด อำเภอสองแคว
03550706003 ไผ่งาม 1/1/25292361วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
03550101005 ไผ่เหลือง 1/1/25252119วัดราษฎร์มหานิกายถ.มหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550711004 ฝั่งหมิ่น 1/1/25172472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03550104004 ฝาง 8/8/25322315วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
03550105004 ฝายแก 3/11/255720/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายฝายแก ม.7 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน
03551407006 ฝายแก้ว 1/1/24682426วัดราษฎร์มหานิกายฝายแก้ว ม.3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
03550710004 ฝายแก้ว 1/1/24922400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา
03550602006 ฝายมูล 1/1/24802402วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
03551002001 พงษ์ 23/8/25452430วัดราษฎร์มหานิกายปง ม.4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น
03551103002 พงษ์ 1/1/25212400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข
03550908003 พญาแก้ว 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายพญาแก้ว ม.4 ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง
03550101004 พญาภู 1/1/24611949พระอารามหลวงมหานิกายถ.สุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550108001 พญาวัด 1/1/24791538วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
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03550909007 พรมเมืองสวรรค์ 1/1/25172475วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.8 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03550202001 พรหม 1/11/25341707วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม
03550101014 พระเกิด 1/1/23812370วัดราษฎร์มหานิกายถ.ราษฎร์อำนวย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550108002 พระธาตุเขาน้อย 8/8/25322230วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03551302001 พระธาตุคีรีศรีชนแดน 18/12/255731/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายปางกอม ม.5 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว
03550909011 พระธาตุจอมกิตติ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายป่าเลา ม.6 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03550604005 พระธาตุจอมพริก 21/1/25542430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
03550101003 พระธาตุช้างค้ำ 1/1/19491946พระอารามหลวงมหานิกายถ.สุริยพงษ์ ม.13 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03551401001 พระธาตุแช่แห้ง 1/1/21031896พระอารามหลวงมหานิกายหนองเต่า ม.3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง
03550401009 พระธาตุพลูแช่ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายบุ้ง ม.5 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย
03550202002 พระธาตุยอยหงส์(พระธาตุดอยหงส์) 1714วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม
03550510010 พระธาตุศรีคีรีชัย 8/8/255618/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายปงหนึ่ง ม.9 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03550101015 พระเนตร 1/1/23792376วัดราษฎร์มหานิกายถ.สุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550706002 พระเนตร 1/1/25202344วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา
03550904002 พร้าว 25/3/25542389วัดราษฎร์มหานิกายพร้าว ม.2 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง
03550101025 พวงพยอม 23/9/25392522วัดราษฎร์มหานิกายพวงพยอม ม.14 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550711001 พะเยา 1/1/24792269วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03550502001 พาน 1/1/24802332วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแงง อำเภอปัว
03550607001 พิกุลทอง 1/1/25182371วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
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03550304001 พี้ใต้ 13/1/25372450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง
03550303002 พี้เหนือ 29/9/25412410วัดราษฎร์มหานิกายพี้เหนือ ม.7 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง
03550109003 พุฒิมาราม 2305วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน
03550610001 พุทธานุภาพ 30/3/255822/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายสันเจริญ ม.6 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา
03550606001 พุ่มมาลา 1/1/24682400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
03550804005 แพะกลางมังคลาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายแพะกลาง ม.6 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
03550604003 โพธิ์ไทร 26/8/25582327วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
03550606003 โพธิวราราม 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
03550608003 ไพรสณฑ์ 1/1/25002395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา
03550714002 ไพรอุดม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายไพรอุดม ม.5 ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา
03550301001 ฟ้า (ฟ้าสวรรค์) 1/1/25252345วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง
03550803002 เฟือยลุง 1/1/24642360วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
03550514004 ภูเก็ต 1/2/25332310วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03550710003 ภูเพียง 1/1/24912390วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา
03550101006 ภูมินทร์ 1/1/21392138วัดราษฎร์มหานิกายถ.ผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03551101001 ภูแยง 1/11/25342369วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข
03550102001 ภูเวียง 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน
03550101012 มงคล 1/1/25032330วัดราษฎร์มหานิกายถ.มหาวงศ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550403015 มงคลเทพสุวรรณาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมงคล ม.6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
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03550101011 มณเฑียร 1/1/24522300วัดราษฎร์มหานิกายถ.รอบเวียง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550117004 ม่วง (ม่วงเจริญราษฎร์) 1/1/24562440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน
03551401004 ม่วงตึ๊ด 1/1/23042299วัดราษฎร์มหานิกายม่วงติ๊ด ม.4 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง
03550901005 ม่วงสุม 1/1/24952398วัดราษฎร์มหานิกายดู่ ม.4 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
03551402002 ม่วงใหม่ 1/1/24622415วัดราษฎร์มหานิกายม่วงใหม่ ม.3 ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง
03550101009 มหาโพธิ์ 1/1/25222217วัดราษฎร์มหานิกายถ.มหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550609004 มังคลาราม 1/1/25302469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
03550101020 มิ่งเมือง 1/1/25102400วัดราษฎร์มหานิกายถ.สุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03551405002 เมืองจังใต้ 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง
03550705001 เมืองราม 1/1/25102314วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา
03550101022 เมืองเล็น 1/1/25272440วัดราษฎร์มหานิกายถ.มะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03551303001 ยอด 2344วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว
03550607003 ยู้ 1/1/24922430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
03550404001 ร้อง 25/9/25332023วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
03550514009 ร้อง 1/1/24972458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03550514003 ร้องแง 1/1/24702310วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03551401002 ร้องตอง 15/1/25131963วัดราษฎร์มหานิกายร้องตอง ม.2 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง
03550701006 ร้องเย็น 1/1/25302530วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
03550514001 รังษี 1/1/22972219วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
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03550902007 รัชดา 1/1/253116/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายรัชดา ม.11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
03550514005 ราชสีมา 1/1/24492405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03550804003 ราษฎร์บำรุง 1/1/24992498วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
03550603002 ราษฎร์อุดม 1/1/25292520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
03550506001 ไร่ 1/1/24802435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอวน อำเภอปัว
03550708002 วังคีรี 1/1/25032465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา
03550603003 วังทอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
03550909008 วังทอง 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.3 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03550803006 วังผา 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังผา ม.7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
03550510002 วังม่วง 1/1/25172365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03550710002 วัวแดง 1/1/24592386วัดราษฎร์มหานิกายวัวแดง ม.1 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา
03550711008 วิถีบรรพต 1/1/25082501วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03550909006 ศรี 1/1/24682410วัดราษฎร์มหานิกายสลี ม.2 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03550701003 ศรีกลางเวียง 1/1/24572338วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
03550104002 ศรีเกิด 1/1/23152305วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน
03550902002 ศรีชุม 1/1/24932385วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.8 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
03550802001 ศรีดอนชัย 1/1/24782249วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
03550701005 ศรีดอนแท่น 1/1/24592360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
03550708005 ศรีนาชื่น 1/1/251822/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา
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03550106001 ศรีนาป่าน 1/1/21102075วัดราษฎร์มหานิกายศรีนาป่าน ม.1 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน
03550106003 ศรีนาเรือง 1/1/25132370วัดราษฎร์มหานิกายเรือง ม.3 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน
03551401003 ศรีบุญเรือง 1/1/25162120วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.5 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง
03550403001 ศรีบุญเรือง 2235วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
03550901002 ศรีบุญเรือง 1/1/24682220วัดราษฎร์มหานิกายสบกอน ม.5 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
03551103003 ศรีบุญเรือง 1/1/24802430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข
03550101019 ศรีพันต้น 1/1/24782400วัดราษฎร์มหานิกายถ.เจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550604001 ศรีมงคล 1/1/23952301วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
03550702001 ศรีมงคล 1/1/24792349วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา
03550506004 ศรีรัตนาราม 1/2/25332480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอวน อำเภอปัว
03550408001 ศรีษะเกษ 4/8/2546วัดราษฎร์มหานิกายศรีษะเกษ ม.11 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
03550509005 ศรีสระวงศ์ 16/2/25322480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว
03550901003 ศรีอุดม 1/1/25262345วัดราษฎร์มหานิกายศรีอุดม ม.1 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง
03550404006 ศาลา 1/1/24802445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
03550510005 ศาลา 1/1/25212400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03550504002 ศาลา 23/9/25392325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว
03550601001 ศิริธาดา 1/1/24782216วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
03550609003 ศิลามงคล 1/1/25242459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
03550404004 สถาน 1/1/24802346วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย
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03550701009 สถาน 15/1/25132442วัดราษฎร์มหานิกายสถาน ม.1 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
03550101016 สถารศ 1/1/23802380วัดราษฎร์มหานิกายถ.มหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550510007 สบปัว 26/5/255110/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายสบปัว ม.5 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว
03551102002 สบยาง 20/6/25552405วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข
03550602003 สบย่าง 29/6/25592440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
03551405009 สบยาว 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายสบยาว ม.7 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง
03550605002 สบหนอง 1/1/24782344วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
03550406003 สบหลม 29/11/25372454วัดราษฎร์มหานิกายสบหลม ม.2 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย
03550108005 สมุน 1/1/25282475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
03550904005 สร้อยพร้าว 20/12/25422523วัดราษฎร์มหานิกายสร้อยพร้าว ม.5 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง
03550607007 สลีพุทธาราม 22/8/255730/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายสลี ม.6 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
03550514008 สวนดอก 1/1/25202450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว
03550101001 สวนตาล 1/1/24131698วัดราษฎร์มหานิกายถ.มหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550103001 สวนหอม 1/1/25022366วัดราษฎร์มหานิกายถ.ซอย 3 ผากอง ม.3 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน
03551403002 สว่างอรุณ 1/1/24782430วัดราษฎร์มหานิกายน้ำแก่นกลาง ม.3 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง
03551301001 สองแคว 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
03551303002 สะเกิน 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยอด อำเภอสองแคว
03551201002 สะปัน 2369วัดราษฎร์มหานิกายสะปัน ม.8 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ
03550107002 สะไมย์ 1/1/25052340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน
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03550709001 สะเลียม 1/1/25212426วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา
03551201001 สะว้า 2369วัดราษฎร์มหานิกายสะว้า ม.7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ
03550803001 สันกลาง 15/5/25392315วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
03550604007 สันติการาม 15/5/25182480วัดราษฎร์มหานิกายพร้าว ม.8 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
03550405001 สันทะ 7/2/25322102วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย
03550711005 สาคร 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03550405004 ส้าน 25/9/25332437วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย
03550503004 ส้าน 1/1/25192467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสถาน อำเภอปัว
03550712002 ส้านนาหนองใหม่ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายส้านนาหนองใหม่ ม.2 ตำบลส้านนาหนองใหม่

อำเภอเวียงสา
03550102004 สาระ 26/8/25582477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน
03550707002 สาลี้ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา
03550804002 สุขศรี 1/1/25202369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง
03550605004 สุคันธาราม(ปง) 1/1/25002465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
03550609001 สุทธาราม 1/1/24782273วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
03550120001 สุรธาดาราม 1/1/25282421วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน
03550601002 สุวรรณาวาส 1/1/24902225วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา
03550509004 เสี้ยว 23/9/25392480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว
03551407007 แสงดาว 1/1/24582427วัดราษฎร์มหานิกายแสงดาว ม.2 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
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03550502002 หนองเงือก 1/1/24802348วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแงง อำเภอปัว
03550604008 หนองช้างแดง 26/8/255824/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนอง ม.7 ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
03550202004 หนองแดง 2221วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม
03550902001 หนองแดง 1/1/23652330วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.1 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
03551406012 หนองแดง 28/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.6 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง
03550403006 หนองบัว 25/9/25332395วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
03550602001 หนองบัว 1/1/24712215วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
03550403003 หนองป่าค่า 1/1/25272311วัดราษฎร์มหานิกายหนอง ม.10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
03550902005 หนองผุก 1/1/25202446วัดราษฎร์มหานิกายหนองผุก ม.10 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง
03550602005 หนองม่วง 1/1/25052339วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา
03551406005 หนองรัง 1/1/25132322วัดราษฎร์มหานิกายหนองรัง ม.4 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง
03550403007 หนองห้า 25/9/253330/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
03550509002 หนาด 1/1/25142400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว
03550203003 หมอเมือง 1/1/24682318วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม
03550303001 หลวง 1/1/24622310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง
03550704007 หลับมืนไตย 1/1/25302472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
03550704008 หลับมืนพรวน 1/1/24922475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา
03550605007 ห้วยแขม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา
03550203001 ห้วยซ้อ 3/2/25402252วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม
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03550705006 ห้วยม่วง 31/3/254930/1/2500วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา
03550703003 ห้วยเม่น 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
03550102003 ห้วยยื่น 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน
03550503003 ห้วยล้า 1/1/25192464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสถาน อำเภอปัว
03550703004 ห้วยสอน 1/1/25302480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
03550709003 ห้วยหลอด 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา
03550101021 หัวข่วง 1/1/25052425วัดราษฎร์มหานิกายถ.มหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550401004 หัวทุ่ง 1/1/24642325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย
03551406006 หัวนา 1/1/24642430วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.3 ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง
03550904003 หัวน้ำ 1/1/25312415วัดราษฎร์มหานิกายหัวน้ำ ม.3 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง
03550403004 หัวเมือง 1/1/24782311วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
03550502004 หัวเมือง 1/1/25272418วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแงง อำเภอปัว
03550101023 หัวเวียงใต้ 1/1/24722443วัดราษฎร์มหานิกายถ.สุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03551407005 หัวเวียงเหนือ 1/1/25082310วัดราษฎร์มหานิกายหัวเวียงเหนือ ม.6 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง
03551301002 หางทุ่ง 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว
03551405003 หาดเค็ดบน 1/1/25052319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง
03551405004 หาดเค็ดล่าง 1/1/25182319วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง
03551405005 หาดผาคำ 20/12/25422442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง
03550712001 หาดไร่ 3/2/25462458วัดราษฎร์มหานิกายหาดไร่ ม.1 ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา
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03550710005 เหนือฝาย 3/11/25572469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา
03550603001 แหน 1/1/25002465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา
03550607005 ใหม่ 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
03550711010 ใหม่เจริญราษฎร์ 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญราษฎร์ ม.4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03550403002 ใหม่ไชยสถาน 1/1/25052289วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย
03550903002 ใหม่วังเคียน 4/12/25589/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง
03550703001 ไหล่น่าน 1/1/24572411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
03550101018 อภัย 1/1/24562400วัดราษฎร์มหานิกายถ.เจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03551102003 อภัยคีรี 14/6/25322429วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข
03550101017 อรัญญาวาส 1/1/25052380วัดราษฎร์มหานิกายถ.สุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน
03550708003 อรุณศรี 1/1/25102474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา
03550909001 อ้อใต้ 2219วัดราษฎร์มหานิกายอ้อ ม.9 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
03550406004 อ้อย 1/1/24782476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย
03550606005 อัมพวัน 1/1/24912427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา
03550711003 อ่าย 1/1/24702456วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา
03550609002 อุทัยราษฎร์ 1/1/25002406วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา
03550504001 เฮี้ย 1/1/22802275วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว

รวมทั้งสิ้น วัด432
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05960705003 กาหลงคีรีธรรมาราม 15/1/255731/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายกาหลง ม.1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร
05960105001 กำแพง 1/1/24892481วัดราษฎร์มหานิกายกำแพง ม.2 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส
05960207001 เกษตรธิการาม 1/1/24822467วัดราษฎร์มหานิกายตาเซ๊ะ ม.2 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ
05960206001 เกษมประทีป 1/1/23102310วัดราษฎร์มหานิกายเกาะสะท้อน ม.2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ
05960202002 เกาะสวาด 1/1/24412380วัดราษฎร์มหานิกายเกาะสวาด ม.5 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
05961001002 โกลกเทพวิมล 1/1/250614/7/2503วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
05961001003 ขวัญประชา 16/5/25402521วัดราษฎร์มหานิกายตันหยงมะลิ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
05960102002 เขากง 1/1/25197/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายเขากง ม.3 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส
05960801001 เขาเข็มทอง 1/1/24862471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง
05960105002 เขานาคา 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขานาคา ม.5 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส
05960202001 คันธาริการาม 1/1/24492360วัดราษฎร์มหานิกายตอหลัง ม.3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
05960102003 โคกโก 1/1/24492447วัดราษฎร์มหานิกายโคกโก ม.4 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส
05960107001 โคกเคียน 1/1/24452398วัดราษฎร์มหานิกายโคกเคียน ม.4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
05961101002 โคกตา 21/3/252012/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายโคกตา ม.1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี
05960204002 โคกมะเฟือง 1/1/24412417วัดราษฎร์มหานิกายโคกมะเฟือง ม.1 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ
05960203002 โคกมะม่วง 1/1/25062381วัดราษฎร์มหานิกายโคกมะม่วง ม.4 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
05960208001 โฆษิต 1/1/24792380วัดราษฎร์มหานิกายบอฆอ ม.2 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ
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05961301001 เจาะไอร้อง 31/7/254610/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายเจาะไอร้อง ม.1 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง
05960203004 ฉัททันต์สมาน 1/1/24412432วัดราษฎร์มหานิกายปลักช้าง ม.1 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
05960606001 ชนาราม 8/8/255624/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายไทยสุข ม.8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ
05961001001 ชลเฉลิมเขต 1/1/24772475วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
05960501001 ชลธาราวาส 1/1/24682440วัดราษฎร์มหานิกายร่อน ม.2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
05960201002 ชลธาราสิงเห 1/1/24262413พระอารามหลวงมหานิกายท่าพรุ ม.3 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
05960901001 ชลภูผาวนาราม 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายไอตีมุง ม.4 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน
05960501003 ชัยรัตนาราม 12/9/252922/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายไทย ม.2 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
05960304001 เชิงเขา 1/1/24322421วัดราษฎร์มหานิกายเชิงเขา ม.4 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ
05960502001 ตันติการาม 1/1/24682430วัดราษฎร์มหานิกายตอหลัง ม.3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
05960501004 ตันหยงมัส 13/1/253714/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายตันหยงมัส ม.7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
05960904001 โต๊ะโมะ 8/11/253612/7/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตโต๊ะโมะ ม.3 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน
05960202003 ทรายขาว 1/1/24962382วัดราษฎร์มหานิกายทรายขาว ม.2 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
05960601001 ทรายทอง 1/1/24972466วัดราษฎร์มหานิกายบากง ม.6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
05961001004 ทองดีประชาราม 10/10/25232521วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
05960202005 ท่ามะปราง 1/1/24922480วัดราษฎร์มหานิกายเจาะลิมัส ม.3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
05960402001 ทุ่งคา 1/1/24842390วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งคา ม.2 ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ
05960201001 ธารากร 1/1/24002325วัดราษฎร์มหานิกายบางน้อย ม.4 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ
05960203003 นภาราม 1/1/24002393วัดราษฎร์มหานิกายวัดใหม่ ม.6 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
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05960802001 น้ำขาวยะกา 28/12/25332527วัดราษฎร์มหานิกายน้ำขาว ม.3 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง
05960804001 นิคมแว้ง 5/11/25232522วัดราษฎร์มหานิกายนิคมเก่า ม.6 ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง
05960205003 บางขุนทอง 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายบาวง ม.2 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
05960101001 บางนรา 1/1/24702468วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
05960104001 บางปอ 1/1/24892481วัดราษฎร์มหานิกายโคกตีเต ม.2 ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส
05960107003 บ้านทุ่งกง 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกง ม.8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
05960205001 บุณณาราม 1/1/24892479วัดราษฎร์มหานิกายโคกงู ม.3 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
05961102001 โบราณสถิตย์ 9/1/25472334วัดราษฎร์มหานิกายเซะ ม.2 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
05960101002 ประชาภิรมย์ 1/1/250031/7/2499วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
05961102003 ประชุมชลธารา 1/1/24572444วัดราษฎร์มหานิกายควน ม.6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
05961102002 ประดิษฐบุปผา 1/1/24392400วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.3 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี
05961101001 ปริมังคลาวาส 1/1/24822440วัดราษฎร์มหานิกายโคกปริเม๊ง ม.1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี
05960904002 ป่าชุมทอง 1/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตชุมทอง ม.6 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน
05960502002 ป่าไผ่ 2525วัดราษฎร์มหานิกายป่าไผ่ ม.3 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ
05960204001 ปิบผลิวัน 1/1/238515/11/2380วัดราษฎร์มหานิกายตะปัง ม.2 ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ
05961303001 ปิเหล็ง 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายปิเหล็ง ม.6 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง
05960107002 พนาสณฑ์ 1/1/25012453วัดราษฎร์มหานิกายโคกขี้เหล็ก ม.7 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส
05960101003 พรหมนิวาส 8/7/252619/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส
05960203001 พระพุทธ 27/8/25442320วัดราษฎร์มหานิกายพระพุทธ ม.3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
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05960904003 พลับพลาวนาราม 22/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตไอกาเปาะ ม.4 ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน
05960106001 พิกุลทอง 27/1/254813/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายพิกุลทอง ม.6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส
05960607001 ไพโรจน์ประชาราม 23/4/2520วัดราษฎร์มหานิกายตีนนา ม.2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ
05961103002 รัตนานุภาพ 30/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกโก ม.2 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี
05960205002 รัตนานุสรณ์ 29/9/25412532วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งฝ้าย ม.4 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ
05960401001 ราษฎร์วิริยาราม 1/1/251510/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายยี่งอ ม.1 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ
05960601002 ราษฎรสโมสร 1/1/24702468วัดราษฎร์มหานิกายรือเสาะ ม.2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
05961103001 ลอยประดิษฐ์ 1/1/25042475วัดราษฎร์มหานิกายโต๊ะเด็ง ม.1 ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี
05960102001 ลำภู 13/1/25382376วัดราษฎร์มหานิกายลำภู ม.2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส
05960902003 ลีนานนท์ 23/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายลีลานนท์ ม.6 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
05960705001 เวฬุวัน 14/12/253830/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายป่าไผ่ ม.2 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร
05960701001 ศรีสาคร 1/10/25272523วัดราษฎร์มหานิกายซากอ ม.1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร
05960607002 สวนธรรม 23/3/25332522วัดราษฎร์ธรรมยุตปลายนา ม.2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ
05960501002 สังฆสิทธาราม 1/1/24922481วัดราษฎร์มหานิกายตันหยงมัส ม.7 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ
05960203006 สิทธิสารประดิษฐ์ 8/9/24982479วัดราษฎร์มหานิกายโคกยาง 95/1 ม.5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ
05960902001 สุคิรินประชาราม 29/11/253729/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์สามัคคี ม.4 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
05960902002 สุวรรณบรรพต 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายส.ว.นอก ม.2 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน
05960202004 หิรัญวดี 1/1/23902383วัดราษฎร์มหานิกายคลองไหล ม.4 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ
05960301001 อุไรรัตนาราม 1/1/253114/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายบาเจาะ ม.2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ
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05960701002 ไอร์เจี๊ยะมังคลาราม 30/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายไอร์เจี๊ยะ ม.5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร

รวมทั้งสิ้น วัด75
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04390303001 กาญจนาราม 1/1/25192471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390409001 กุงศรีสันติยาราม(ดุงศรีสันติยาราม) 1/1/25172484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
04390304001 กุดดู่ 16/6/254922/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390504006 กุดฮูอรุณรังษี 17/1/255124/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดฮู ม.3 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา
04390213003 กุศลกิจพิทักษ์ 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายหันนางาม ม.1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
04390502002 กุศลนารี 1/1/25212480วัดราษฎร์มหานิกายนาโมง ม.4 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390209009 เกษมสุข 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายมอเลี้ยว ม.9 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง
04390501001 เกาะแก้วทรายขาว 1/1/25302481วัดราษฎร์มหานิกายน้ำกง ม.11 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390412005 เกาะแก้วรัตนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าใหญ่ ม.8 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง
04390505002 เกาะแก้วสุมังคลา 1/1/25132472วัดราษฎร์มหานิกายนาไร่ ม.5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
04390109001 แก้วพิจิตร 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390207007 ขันธบูรพาราม วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.8 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
04390506001 เขาดินภูวงศ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายภูวงศ์ ม.10 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา
04390308001 เขาทองนพคุณ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง
04390507003 คลองเจริญธรรมาวาส 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.6 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา
04390501011 คิรีบรรพต 27/5/255828/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตพิทักษ์พัฒนา ม.12 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390105001 โคกก่อง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
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04390106001 โคกพระ 1/1/24992470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390114008 โคกศรีเจริญ 13/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกศรีเจริญ ม.11 ตำบลป่าไม้งาม

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390308005 โคกศรีเรือง 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกศรีเรือง ม.2 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง
04390205015 โคกศรีสะอาด 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายอาบช้างเหนือ ม.19 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390602006 โคกสง่าวนาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสง่า ม.6 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390108001 โคกสะอาด 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390406014 จอมทองสุทธาราม 18/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายคึมน้ำเกลี้ยง ม.11 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390306003 จอมมณี วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.5 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง
04390603001 จอมมณี 1/1/25202475วัดราษฎร์มหานิกายโนนภูทอง ม.1 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390501002 จอมมณี 1/1/25082483วัดราษฎร์มหานิกายนาสี ม.1 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390406017 จอมศรีมุณี วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.10 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390403001 จันทรประสิทธิ์ 1/1/25222467วัดราษฎร์ธรรมยุตสร้างเสี่ยน ม.3 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
04390405001 จันทราราม 1/1/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390410005 จันทราราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.4 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง
04390403002 เจริญทรงธรรม 2469วัดราษฎร์มหานิกายดอนปอ ม.2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
04390207010 เจริญทรงธรรม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงคำ ม.6 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
04390503001 เจริญศรีวนาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายเซิน ม.9 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา
04390412004 แจ้งอรุณวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งแจ้ง ม.2 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง
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04390305001 ชบาวัน 1/1/24852480วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีวิไล ม.10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
04390901001 ชัยเจริญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายชัยเจริญ ม.19
04390306001 ชัยชนะวิทยาราม 1/1/25172481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง
04390213009 ชัยชมภูพัฒนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายสนามชัย ม.6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
04390102002 ชัยชุมพร 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390103001 ชัยมงคล 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390303002 ชัยมงคล 1/1/25192477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390107001 ชัยมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390210006 ชัยมงคล 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายชัยมงคล ม.8 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390206014 ชัยมงคล 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสา ม.9 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
04390411009 ชัยสมพร 2474วัดราษฎร์มหานิกายเหล่านาดี ม.2 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง
04390105002 ชัยสะอาด 1/1/24852462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390307002 ชุมพลสามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
04390113003 เชตวนาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390101001 ไชยชุมพล 1/1/24982475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390402001 ฐิติปัญญาราม 2458วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหว้า ม.3 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390211007 ดงศีรษะเกศ 26/8/255930/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายเกษมณี ม.4 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390301011 ดอนธาตุนรงค์ 19/3/255018/7/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนสัง ม.1 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390107002 ดอนอุบมุง 2476วัดราษฎร์มหานิกายนามะเฟือง ม.9 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
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04390101018 ดอยเทพสมบูรณ์ 1/1/25182482วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390302002 ตาดคีรีวัน 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390302001 ถาวรสามัคคี 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนถาวร ม.10 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390112001 ถ้ำกลองเพล 1/1/25132470วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อยถ้ำกลองเพล ม.4 ตำบลโนนทัน

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390209001 ถ้ำเทพานิมิต 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตผาเสด็จ ม.7 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
04390503011 ถ้ำผาด้วง 2480วัดราษฎร์มหานิกายวิจิตรพัฒนา ม.5 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา
04390501009 ถ้ำพระวิจิตรพัฒนา 24/11/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตวิจิตรพัฒนา ม.5 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390501003 ถ้ำสุวรรณคูหา 3/2/25212467วัดราษฎร์มหานิกายคูหาพัฒนา ม.7 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390114001 ถ้ำหมากมาง 20/6/255526/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำกลองเพล ม.4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390603002 ถ้ำเอราวัณ 5/10/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตผาอินทร์แปลง ม.3 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390101012 ทรงชัยวนาราม 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตวังหมื่นใต้ ม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390405002 ทรงธรรมเจริญ 1/1/25172452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390603010 ทรงธรรมบรรพต 3/11/25571/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังสำราญ ม.2 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390309001 ทรงธรรมศรีสมัย 2475วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง
04390301002 ทรงศิลา 1/1/25132456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390411006 ทรายทอง 14/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.1 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง
04390305002 ทวีนิคม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
04390411001 ท่าชลาวาส 2485วัดราษฎร์มหานิกายกุดหัวแฮด ม.8 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง
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04390105003 ทิพยาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายข่าน้อย ม.11 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390504001 ทุ่งกุญชร 1/1/25162472วัดราษฎร์มหานิกายนาด่าน ม.1 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา
04390111011 ทุ่งโปร่งวนาราม 26/8/255822/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งโปร่งพัฒนา ม.12 ตำบลกุดจิก

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390108002 ทุ่งสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390601001 ทุ่งสว่าง 1/1/25132473วัดราษฎร์มหานิกายโคกนาเหล่า ม.1 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
04390405003 ทุ่งสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390301003 ทุ่งสว่าง 1/1/25142477วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390502003 ทุ่งสว่าง 29/5/25502483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย ม.3 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390401006 ทุ่งสว่างคงคา 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.4 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง
04390412006 ทุ่งสว่างเทพาราม 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนสวรรค์ ม.4 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง
04390105004 ทุ่งสว่างราษฎร์บำรุง 3/11/25572481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390406019 เทพฉิมาราม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนหัวนา ม.14 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390105012 เทพธิดาราม 2/3/25532475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390605008 เทพนิมิตร 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเทพคีรี ม.7 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง
04390403003 เทพโพธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
04390501004 เทพมงคล 2474วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.6 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390202012 เทพมงคลพิชัย 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนากุดผึ้ง ม.7 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
04390401001 เทพมณีวัน 8/8/25566/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโสกก้านเหลือง ม.5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
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04390105014 เทพสถิตย์จันทราราม วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.9 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390408001 เทวีวรญาติ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390110011 ธรรมาวาส 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีสง่าเมือง ม.10 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390310001 ธาตุกู่ประภาชัย 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง
04390206004 ธาตุเมืองพิณ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนธาตุ ม.7 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
04390106002 ธาตุหาญเทาว์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390209002 นครชัยศรี 1/1/25172484วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมือง ม.1 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง
04390305003 นันทะวิชัย(นันทวิชัย) 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
04390508004 นาคำน้อยพิทักษ์ธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาคำน้อย ม.8 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา
04390113012 นาคำไฮใต้ 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำไฮใต้ ม.6 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390501010 นานิคม 29/10/255213/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนานิคม ม.10 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390601004 นาสมนึก 17/1/25515/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสมนึก ม.6 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
04390210008 นาหลวงนามมงคล 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยนาหลวง ม.6 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390309002 นิคมอุปถัมภ์ 2/5/254529/12/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตภูเก้า ม.3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง
04390113001 นิมิตเทพอำนวย 1/1/25172484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390504002 โนนคำวิเวก 11/5/25542470วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.8 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา
04390109002 โนนคูณ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390107003 โนนแคน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390506002 โนนทองวิเวก 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนป่าหว้าน ม.4 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา



7หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด หนองบัวลำภู

04390206012 โนนเมืองพิณ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมืองพิณ ม.11 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
04390402002 โนนรัง(โนนรัง ก.) 1/1/24852446วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.1 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390411002 โนนรัง(โนนรัง ข.) 1/1/25132471วัดราษฎร์มหานิกายหอนงอุ ม.6 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง
04390206003 โนนไร่ศรีมณีวรรณ 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
04390105005 โนนศิลาอาสน์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390109003 โนนสง่า 27/5/25262483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390115006 โนนสง่า 27/5/25262484วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้าน้อย ม.7 ตำบลหนองหว้า

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390305004 โนนสมบูรณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.7 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
04390210005 โนนสวรรค์ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.4 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390308008 โนนสวรรค์ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองปิง ม.6 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง
04390505003 โนนสะอาด 1/1/25132476วัดราษฎร์มหานิกายวังหินซา ม.4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
04390106003 โนนสำราญ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390502004 โนนอุดม 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.6 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390305005 บัวระพา 1/1/25192479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
04390302008 บ้านกุดกวางสร้อย (ศรีสมัย) 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายกุดกวางสร้อย ม.2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390404009 บ้านกุดสะเทียน 2/12/2556วัดราษฎร์มหานิกายกุดสะเทียน ม.1 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง
04390304002 บ้านโสกช้างวนาราม 22/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายโสกช้าง ม.8 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390403013 บุ่งแก้ว 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งแก้ว ม.5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
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04390408002 บุพพวนาราม 5/9/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390402003 บูรณศรีมาราม(บูรณะสีมาราม) 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390304003 บูรพา 1/1/25142456วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390307003 บูรพา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
04390303008 บูรพาพัฒนาราม 2/3/255314/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกป่ากุง ม.2 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390201001 บูรพาราม 1/1/24982461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
04390303003 บูรพาวิทยาราม 1/1/24502444วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390604011 เบญจปุญญาวาส 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองบัว ม.5 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง
04390406013 ปทุมวัน วัดราษฎร์มหานิกายนาอุดม ม.9 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390405016 ประชานิยม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกสนั่น ม.10 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390601009 ประชาพัฒนาราม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาสมหวัง ม.8 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
04390209003 ประชามงคล 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนผักหวาน ม.10 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง
04390104001 ประชาอุทิศ 9/8/25532482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390111013 ประดิษฐ์ธรรมคุณ 8/10/25082483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโปร่งเหนือ ม.2 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390207002 ประสานศรัทธา 14/4/250218/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายกุดกระสู้ ม.2 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
04390201010 ป่ากกค้อ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายกกค้อ ม.3 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
04390411003 ป่ากลันทกาวาส 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง
04390113010 ป่ากุดฉิม 29/2/255510/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดฉิม ม.11 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390114009 ป่าโคกกลาง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.4 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
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04390307007 ป่าโคกใหญ่ 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกใหญ่ ม.1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
04390403008 ป่าจุลบัณฑิตาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตจอมบึงพัฒนา ม.4 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
04390407001 ป่าชัยมงคล 3/11/25382474วัดราษฎร์มหานิกายดอนเล้า ม.1 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง
04390401008 ป่าโชติการาม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.13 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง
04390106013 ป่าดอนนาดีรัตนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนนาดี ม.7 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390303011 ป่าท่าลาด 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ท่าลาด ม.12 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390309007 ป่าเทพนิมิตร 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสง่า ม.4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง
04390113004 ป่าธรรมวิเวก 2483วัดราษฎร์มหานิกายฮองข่า ม.8 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390110006 ป่านาแค 8/9/255422/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนาแค ม.8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390507002 ป่าน้ำโมง 1/3/255926/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำโมง ม.3 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา
04390206010 ป่าโนนตาล 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนตาล ม.3 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
04390505008 ป่าโนนทอง 6/2/255623/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายวังหินชาเหนือ ม.9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
04390209008 ป่าโนนเมือง 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเมือง ม.1 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง
04390103007 ป่าโนนสงเปลือย 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสงเปลือย ม.2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390202003 ป่าบ้านหนองด่าน 26/8/255930/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองด่าน ม.6 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
04390403012 ป่าบุญญาภิสมภรณ์ 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนอุดมพัฒนา ม.10 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง

04390306002 ป่าพรหมวิหาร 22/10/25432482วัดราษฎร์ธรรมยุตภูศรีทอง ม.7 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง
04390405004 ป่าพุทธศิลาอาสน์ 2/5/25452483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.14 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
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04390101019 ป่าภูกระแต 9/9/255928/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยบง ม.13 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390601010 ป่าภูเจริญ 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกนาเหล่า ม.5 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
04390502013 ป่าภูน้อย 8/8/255619/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนปอแดง ม.2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390310014 ป่าภูพาน 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงด่าน ม.10 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง
04390205001 ป่ารัตนศิลาอาสน์ 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดดุก ม.3 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390408009 ป่าไร่ม่วงเหนือ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไร่ ม.10 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390403004 ป่าเลไลก์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.7 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
04390110001 ป่าเลไลย์ 2466วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390101020 ป่าวังน้ำขาว 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตวังน้ำขาว ม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390407007 ป่าวิเวการาม 28/6/254823/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเกล็ด ม.7 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง
04390408010 ป่าศรีชาสมบัติ 26/8/255923/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนหว้าทอง ม.1 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390201011 ป่าศรีพันธ์ภูวงศ์ 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกกค้อ ม.1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
04390102001 ป่าศรีวิชัย 7/5/25578/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนน้อย ม.5 ตำบลหนองภัยศูนย์

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390402017 ป่าศรีวิลัย 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสูง ม.6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390106014 ป่าศรีศรัทธาธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตข้องโป้ ม.11 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390105006 ป่าศิริวรรณ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390105007 ป่าศิลาวาส 1/1/25162482วัดราษฎร์ธรรมยุตดินทรายอ่อน ม.12 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390202001 ป่าสมใจนึก 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำเหนือ ม.14 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
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04390405014 ป่าสหธรรมวนาราม 28/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายนากอก ม.1 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390408003 ป่าสันติธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.2 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390402018 ป่าสันติธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำเหนือ ม.14 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390309003 ป่าสามัคคีธรรม 26/8/255920/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโสกม่วง ม.9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง
04390111012 ป่าสามัคคีวนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรีสะอาดเหนือ ม.9 ตำบลกุดจิก

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390103002 ป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม 1/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายโนนบก ม.4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390304014 ป่าสายภูพาน 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดคอเมย ม.4 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390301008 ป่าสำโรง 22/1/25502485วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีสำโรง ม.15 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390108003 ป่าสีมาวาส 1/1/25162475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390302009 ป่าหนองเล้าข้าว 27/5/25585/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเล้าข้าว ม.4 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390104007 ป่าหนองสวรรค์ 1/1/25292527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390308003 ป่าหนองหญ้าปล้อง 22/10/25432483วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง
04390103008 ป่าห้วยบง 25/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยบง ม.3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390508005 ป่าหินนกยูง 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหินนกยูง ม.7 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา
04390107004 ป่าอัมพวัน 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390409009 ผาสุการาม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายผาสุก ม.5 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
04390502005 พรมมีวิเวก 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะค่า ม.7 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390213001 พรสวรรค์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายพรสวรรค์ ม.8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
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04390301004 พรหมประสิทธิ์ 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390408004 พรหมวิหาร 5/9/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390503002 พระธาตุเวฬุวัน 2474วัดราษฎร์มหานิกายค่ายสว่างวัฒนา ม.8 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา
04390211005 พระธาตุแสงธรรม 30/3/255830/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนธาตุพัฒนา ม.5 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390107005 พิชัยบวร 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390107006 พิชัยวิเวก 1/1/25162461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390101011 พิศาลรัญญาวาส 9/2/25042483พระอารามหลวงธรรมยุตดอนหาด ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390605011 พุทธบรรพต 2475วัดราษฎร์มหานิกายผาเจาะ ม.2 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง
04390502014 พุทธรังสีสามัคคีธรรม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงบังน้อย ม.12 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390508001 เพ็ญสว่าง 20/9/25502480วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหลือง ม.2 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา
04390412001 โพธิ์ชัย 1/1/24452387วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.5 ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง
04390501005 โพธิ์ชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.2 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390503003 โพธิ์ชัย 13/7/25592473วัดราษฎร์มหานิกายนาไก่ ม.2 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา
04390103003 โพธิ์ชัยศิริมงคล 26/8/25592473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390101002 โพธิ์ชัยสมสะอาด 1/1/25132310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390114002 โพธิ์ชัยสอาด 1/1/24892483วัดราษฎร์มหานิกายลาด ม.9 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390106004 โพธิ์ชัยสะอาด 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390205012 โพธิญาณ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองแต้ ม.4 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390503004 โพธิ์ทอง 1/1/25302483วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์เกษมศรี ม.7 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา
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04390410007 โพธิ์ทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกกทัน ม.3 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง
04390111001 โพธิ์ทองพัฒนาราม 1/1/25302483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390307004 โพธิพงษ์ 1/1/25132482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
04390110002 โพธิ์ศรี 1/1/25242310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390105008 โพธิ์ศรีสง่า 3/7/25352400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390104002 โพธิ์ศรีสมสะอาด 1/1/24992438วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390602001 โพธิ์ศรีสว่าง 1/1/25162459วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.2 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
04390402004 โพธิ์ศิลา 2464วัดราษฎร์มหานิกายดอนข่า ม.4 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390211008 โพธิสมพร 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายบนศรีวิไล ม.7 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390602002 โพนงาม 1/1/25172450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
04390113005 โพนนิสสัย 1/1/25082483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390501006 ไพบูลย์ประชานุเคราะห์ 3/11/255730/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.5 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390112003 ภูฆ้องทอง 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำกองเพล ม.4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390604001 ภูดวงดาว 30/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.8 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง
04390209004 ภูพระวนาราม 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตภูพระ ม.8 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง
04390502001 ภูเพ็กทอง 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายเพ็กทอง ม.14 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390202008 มงคลวาปี 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองด้วง ม.3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
04390210004 มงคลวาปี 26/8/255931/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองด้วง ม.3 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390404003 มงคลอรัญญศรี 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง
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04390110003 มหาชัย 1/1/25092440วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390601002 มัชฌิมเขตมงคล 1/1/25032483วัดราษฎร์มหานิกายนากลาง ม.1 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
04390201002 มัชฌิมบุรี 1/1/25032481วัดราษฎร์มหานิกายกกโพธิ์ ม.3 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
04390213008 มัชฌิมโพธิการาม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายกุดแห่ ม.1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
04390104003 มัชฌิมาชัยยาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.8 ตำบลหนองสวรรค์

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390104004 มัชฌิมาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390111002 มีชัยราษฏร์บำรุง 18/3/25302481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390114003 โยธาสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหามต่าง ม.8 ตำบลป่าไม้งาม

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390205011 ร่องน้ำใส 7/5/255731/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตร่องน้ำใส ม.11 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390403005 รัตนมงคล 12/6/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
04390406001 ราษฎร์บำรุง 1/1/25172481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390210007 ราษฎร์สามัคคี 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงศรี ม.10 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390110004 เรืองอุทัยศิริมงคล 11/2/25172482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390503005 เลิศวิลัย 18/3/25302480วัดราษฎร์มหานิกายวิจิตรพัฒนา ม.5 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา
04390201004 เลิศเสนีย์ 2/7/255119/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตเลิศเสนีย์ ม.8 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
04390406015 วังโพนสุทธาวาส 18/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังโพน ม.8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390108004 วิเศษชัยศรี 1/1/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
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04390401002 วิเศษมงคล 2471วัดราษฎร์มหานิกายหนองทุ่งมน ม.3 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง
04390101003 วิสุทธาวาส 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390307005 วุฒิศิลปชัย 1/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
04390301009 วุฒิสมานชัย 2476วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงงิ้วตาก ม.6 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390308002 เวฬุวนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง
04390401007 เวฬุวนาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไผ่ ม.12 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง
04390603008 เวฬุวันเทพนิมิตร 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังไผ่ ม.11 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390603003 ศรีกลมประชาสามัคคี 2481วัดราษฎร์มหานิกายไทยนิยม ม.5 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390304004 ศรีแก้ว 1/1/24802470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390405005 ศรีแก้ว 1/1/25172470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390110005 ศรีคูณเมือง 1/1/25242310วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390502006 ศรีจันดาประชาอุทิศ 25/2/25572481วัดราษฎร์มหานิกายโนนปอแดง ม.11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390310002 ศรีจันทร์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง
04390405006 ศรีจันทร์ 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390304005 ศรีจูมพร 15/2/25202484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390501007 ศรีชมชื่น 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาตาแหลว ม.3 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390406020 ศรีชมชื่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายวังคูณ ม.17 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390601011 ศรีชมชื่น 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกกะทอ ม.3 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
04390403006 ศรีชมภู 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
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04390504003 ศรีชมภู 2470วัดราษฎร์มหานิกายกุดฮู ม.3 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา
04390605009 ศรีชมภู 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาชุมแซง ม.1 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง
04390111003 ศรีชุมพล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390106005 ศรีดาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390205013 ศรีธรรมวงศาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายทรายอุดม ม.6 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390301016 ศรีธราราม 15/11/25192484วัดราษฎร์มหานิกายโคกม่วงชุม ม.4 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง
04390103006 ศรีนวลจันทร์ 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตคึมชาด ม.1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390301012 ศรีโนนสัง 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนศิลา ม.8 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390106006 ศรีบุญเรือง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390307006 ศรีบุญเรือง 17/1/25342463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
04390206001 ศรีบุญเรือง 15/2/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
04390506003 ศรีบุญเรือง 2479วัดราษฎร์มหานิกายเชียงฮาย ม.3 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา
04390303007 ศรีบุญเรืองบุตราราม 1/1/254321/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.11 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390205016 ศรีบุญเรืองวนาราม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.7 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390302003 ศรีประทุม 1/1/25132478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390205002 ศรีประทุม 4/7/25292423วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390109004 ศรีพัฒนาราม 15/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโจด ม.4 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390106007 ศรีภูมิ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390604002 ศรีมงคล 30/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.4 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง
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04390506013 ศรีมงคล 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา
04390113011 ศรีรัตนชัย 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาคำไฮน้อย ม.5 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390408007 ศรีรัตนวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนทอง ม.2 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390108005 ศรีรุ่งเรือง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390305006 ศรีวงษ์ราษฎร์บำรุง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
04390505004 ศรีวิลัย 30/1/25142483วัดราษฎร์มหานิกายผาซ่อน ม.7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
04390211006 ศรีวิลัย 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงสวรรค์ ม.1 ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390407002 ศรีวิลัยทุ่งสว่าง 1/1/25172480วัดราษฎร์มหานิกายยางหล่อ ม.4 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง
04390114004 ศรีวิลัยธรรม 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390115001 ศรีวิลัยมงคล 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหว้า ม.7 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390410003 ศรีวิไล 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.6 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง
04390106008 ศรีวิไลย์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390411005 ศรีวิสุทธิวราราม 1/1/24982470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง
04390410006 ศรีสง่า 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนประดู่ ม.5 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง
04390505001 ศรีสง่าประชาอุทิศ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.6 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
04390207009 ศรีสมใจ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาสมใจ ม.7 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
04390205003 ศรีสมพร 2475วัดราษฎร์มหานิกายศรีทองพัฒนา ม.9 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390502007 ศรีสมพร 1/1/25132482วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.1 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390102004 ศรีสมพรสมสะอาด 2476วัดราษฎร์มหานิกายโนนหวาย ม.7 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัว
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ลำภู
04390102003 ศรีสมภรณ์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายโนนคู่ ม.6 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390107010 ศรีสระแก้ว 1/1/25132472พระอารามหลวงมหานิกายเหล่าโพธิ์ชัย ม.2 ตำบลนามะเฟือง

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390101004 ศรีสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390304006 ศรีสว่าง 9/1/25472464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390108006 ศรีสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390107007 ศรีสว่าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390106010 ศรีสว่าง 1/1/25162482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390106009 ศรีสว่าง 1/1/24992470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390206002 ศรีสว่าง 22/1/25502477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
04390402015 ศรีสว่าง วัดราษฎร์มหานิกายศรีโพธิ์ทอง ม.12 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390502008 ศรีสว่าง 1/1/25302481วัดราษฎร์มหานิกายต่างแคน ม.9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390604013 ศรีสว่างประจันตเขต 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาป้อม ม.3 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง
04390102005 ศรีสว่างสมสะอาด 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390508002 ศรีสว่างอุดมพร 17/1/25512480วัดราษฎร์มหานิกายโนนป่าหว้าน ม.4 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา
04390411004 ศรีสะอาด 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง
04390504004 ศรีสะอาด 18/12/25442479วัดราษฎร์มหานิกายโนนชาด ม.5 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา
04390206011 ศรีสะอาด 20/2/24982477วัดราษฎร์มหานิกายฝั่งแดง ม.4 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
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04390303012 ศรีสะอาดบุปผาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.10 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390202002 ศรีสำราญ 1/1/25082485วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
04390406016 ศรีสำราญ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390408008 ศรีสุนทราราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนหว้าทอง ม.1 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390502009 ศรีสุมังค์ 1/1/25162480วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.8 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390103004 ศรีสุมังคล์ 2460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390105010 ศรีสุมังคลาราม 13/7/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390107008 ศรีสุวรรณ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390202011 ศรีสุวรรณเลไลยก์ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวคำแสน ม.4 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
04390111004 ศรีสุวรรณวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390402005 ศรีอภัยวัน 12/1/25222483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390410004 ศรีอัมพร 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.2 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง
04390302004 ศรีอุดม 1/1/25132473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390210009 ศรีอุทัย 4/7/25292482วัดราษฎร์มหานิกายท่าอุทัยเหนือ ม.12 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง
04390301006 ศิริชัยเจริญ 18/1/25312455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390602007 ศิริชัยทรงธรรม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาส้มโฮง ม.5 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
04390201003 ศิริชัยพัฒนาราม 1/1/25082482วัดราษฎร์มหานิกายนครชัยพัฒนา ม.9 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
04390107009 ศิริชัยรัตนาราม 9/5/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390507004 ศิริทรงธรรม 18/3/25302482วัดราษฎร์มหานิกายบุญทัน ม.2 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา
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04390504009 ศิริทรงธรรม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายค่ายเมืองแสน ม.11 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา
04390505005 ศิริธรรมพัฒนา 15/5/25392482วัดราษฎร์มหานิกายโชคชัย ม.8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
04390503006 ศิริธรรมาวดี 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.2 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา
04390406002 ศิรินทราวาส 1/1/25182480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390205014 ศิริบุญธรรม 24/5/25282482วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.12 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390101005 ศิริมงคล 18/3/25302482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390406004 ศิริมงคล 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนนาใหม่ ม.13 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390409002 ศิริมงคล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
04390402006 ศิริมงคล 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390310003 ศิริมงคล 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง
04390108007 ศิริมงคล 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390501008 ศิริมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายหินฮาว ม.4 ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา
04390111005 ศิริสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390302005 ศิลาถาวร 1/1/25132476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390213010 ศิลาพัฒนาราม 13/5/25282481วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดงงาม ม.5 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
04390104005 ศิลามงคล 1/1/25432482วัดราษฎร์มหานิกายศิลามงคล ม.7 ตำบลหนองสวรรค์

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390114005 ศิลาราษฏร์บำรุง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390104006 ศิลาวุฒาราม 1/1/25082481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
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04390507009 ศิลาสมบัติ 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกนกพัฒนา ม.7 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา
04390409003 ศิลาอาสน์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
04390202014 ศิลาอาสน์ 13/5/25282482วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแค ม.3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
04390113006 สมบูรณ์พุทธาราม 13/1/25372476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390108008 สมานสมนาวาส 2481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยค้อ ม.10 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390103005 สระแก้ว 6/2/25562483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390108009 สระธาตุ 18/3/25302475วัดราษฎร์มหานิกายพร้าว ม.1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390504005 สระปทุมทอง 18/6/25362470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบัวน้อย ม.4 ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา
04390115002 สระพังทอง 3/12/25472482วัดราษฎร์มหานิกายสุขเกษม ม.7 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390104008 สระพังทอง 1/1/24992482วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาขาว ม.6 ตำบลหนองสวรรค์

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390603011 สวนสวรรค์ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสวนสวรรค์ ม.4 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390409004 สวรรค์คงคา 12/1/25222483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
04390506004 สว่างกุงทอง 20/9/25502482วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงเหนือ ม.8 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา
04390407003 สว่างชัยศรี 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.3 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง
04390405007 สว่างเทพวนาราม 5/9/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390502010 สว่างโนนทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายกกต้อง ม.5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา
04390205004 สว่างวนาราม 1/1/25032479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง
04390406018 สว่างวนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังโปร่ง ม.3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
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04390213002 สว่างวิทยาราม 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนข่า ม.6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
04390202009 สว่างศรีมงคล 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองเอี่ยน ม.9 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
04390303004 สว่างศรีวิลัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390407004 สว่างศรีสมพร 1/1/25172470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง
04390105011 สว่างศิลา 2482วัดราษฎร์มหานิกายนาล้อม ม.7 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390407005 สว่างสามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวนกล้วย ม.6 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง
04390405015 สว่างสุขสำราญ 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.19 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390306004 สว่างสุทธาราม 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.3 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง
04390109005 สว่างอรุณ 1/1/25162480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390105009 สว่างอารมณ์ 1/1/24982482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390401003 สว่างอารมณ์ 2449วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูงเปลือย ม.1 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง
04390604003 สว่างอำนวย 30/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวช้าง ม.6 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง
04390407006 สว่างอำนวยพร 1/3/25592470วัดราษฎร์มหานิกายป่าคา ม.2 ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง
04390207001 สว่างอินทร์แปลง 1/1/24982482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
04390207003 สหพรหมจารี 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเก่ากลอย ม.1 ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง
04390404004 สะเทียนทอง 1/1/24302410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง
04390505006 สังคมสามัคคี 1/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
04390307001 สังฆนิมิต 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายขอบเหล็ก ม.5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง
04390310012 สันติการาม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนิคมหนองหม่วย ม.8 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง



23หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด หนองบัวลำภู

04390201012 สันติธรรมบรรพต 9/2/25162411วัดราษฎร์มหานิกายภูน้อย ม.6 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
04390507001 สันติธรรมพัฒนา 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.5 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา
04390304009 สันติวัน 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.3 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390503007 สัมพันธวงศ์ 1/1/25162469วัดราษฎร์มหานิกายต่อสว่าง ม.6 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา
04390508003 สามัคคีเจริญธรรม 3/2/25212475วัดราษฎร์มหานิกายนาไร่เดียว ม.1 ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา
04390403007 สามัคคีชัย 5/9/25212450วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวใต้ ม.1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง
04390101009 สามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390402007 สามัคคีธรรม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390114006 สามัคคีธรรม 1/1/24982482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390109006 สามัคคีธรรม 15/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390106011 สามัคคีธรรม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390209006 สามัคคีธรรม 1/1/25182484วัดราษฎร์มหานิกายโนนไหม ม.2 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง
04390304015 สามัคคีธรรม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.5 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390115005 สามัคคีธรรม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเพ็กเฟื้อย ม.5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390102006 สามัคคีศรีสาคร 2483วัดราษฎร์มหานิกายดอนน้อย ม.4 ตำบลหนองภัยศูนย์

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390101006 สามัคคีสิริมงคล 21/1/25542480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390115003 สายทอง 11/5/25542484วัดราษฎร์มหานิกายหนองผำ ม.6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390503008 สำราญธรรมาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.4 ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา
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04390112002 สิริสาลวัน 1/1/25132480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390303005 สีลาอาสน์ 1/1/24922483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390408005 สุขวนาราม 1/1/25082484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
04390505007 สุคนธ์เทพนิมิต 2479วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ 2 ม.2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา
04390304008 สุตประดิษฐ์ 24/2/25582480วัดราษฎร์มหานิกายหัวขัว ม.7 ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง
04390406012 สุทธาวาสสามัคคี 18/12/255713/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโพธิ์ ม.5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390310015 สุทธิกาประชานิมิตร 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.6 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง
04390404010 สุทธิวิโมกข์ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังคูณ ม.5 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง
04390114007 สุทธิวิเวกวิทยาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้ำเลี้ยง ม.3 ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390406003 สุเทพนาราม 1/1/25152470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง
04390603009 สุธัญญาวาส 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.8 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390409005 สุนทราราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง
04390202010 สุภัทโทสามัคคีธรรม 3/11/255718/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งแค ม.3 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง
04390301010 สุมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนสงเปลือย ม.2 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390603012 สุรินทราวาส 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาสุรินทร์ ม.7 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง
04390401004 สุริยวิทยาราม 5/9/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง
04390405008 สุวนาราม 1/1/24992450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390404005 สุวรรณเขต 5/9/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง
04390305007 สุวรรณมงคล 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง
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04390506005 สุวรรณาราม 15/5/25392483วัดราษฎร์มหานิกายภูทอง ม.12 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา
04390507010 แสงอรุณพรหมสามัคคี 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายแสงอรุณ ม.4 ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา
04390302007 โสภณาวัน 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตถิ่น ม.1 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390113002 หนองกุงวนาราม 22/1/25502482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390404006 หนองแก 29/11/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง
04390101007 หนองแซง 2473วัดราษฎร์มหานิกายวังหมื่นใต้ ม.14 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390115007 หนองน้ำเพชรมงคล 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเพ็กเฟื้อย ม.3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390201005 หนองบัวคำแสน 30/3/255820/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวคำแสน ม.7 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง
04390102007 หนองภัยศูนย์ 27/2/254724/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองภัยศูนย์ ม.1 ตำบลหนองภัยศูนย์

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390310004 หนองแวงป่งสัง 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง
04390302006 หนองสวรรค์ 3/12/254730/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสวรรค์ ม.9 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390109007 ห้วยไร่ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390101008 หัวจ่า 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390402016 หายโศก 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.6 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง
04390404001 ใหม่ศรีมงคล 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สีทอง ม.14 ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง
04390506012 อมรินทราราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.1 ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา
04390102008 อรัญญเขต 1/1/25172475วัดราษฎร์มหานิกายหนองภัยศูนย์เหนือ ม.9 ตำบลหนองภัยศูนย์

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
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04390405009 อรัญญาวาส 1/1/24992480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390601003 อรัญญาวาส 20/9/25509/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนากลาง ม.7 ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง
04390302010 อัมพวนาราม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายนิคมโคกม่วง ม.8 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง
04390209005 อัมพวนาราม 1/1/25082484วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.2 ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง
04390605001 อัมพวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังม่วง ม.3 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง
04390303006 อัมพวัน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง
04390310013 อัมพวัน 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.7 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง
04390308004 อัมพวันนาราม 3/2/25462482วัดราษฎร์มหานิกายโคกม่วง ม.1 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง
04390410002 อำนวยญาติการาม 6/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.4 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง
04390301007 อิสานสามัคคี 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง
04390206013 อุดมโนนศิลา 2482วัดราษฎร์มหานิกายนาหนองทุ่ม ม.6 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง
04390102009 อุดมพัฒนาราม 27/2/25472476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
04390605002 อุดมวารี 1/1/25172485วัดราษฎร์มหานิกายวังโปร่ง ม.4 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง
04390405017 อุทุมพร 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายตาลเดี่ยว ม.11 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง
04390101010 อุทุมพรพิชัย 1/1/25292481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

รวมทั้งสิ้น วัด472
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04430701006 กลาง 1/1/22102106วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430503013 กลุ่มพัฒนา 2/3/255318/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายกลุ่มพัฒนา ม.10 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430701010 กัจจายนาราม 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430107001 กัปปาสิกวัน 1/1/24252422วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430206003 กัสสปมธุโลม 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
04431702009 กาหม 29/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายกาหม ม.3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04430117006 กุกุรัตนาราม 8/11/25362466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04440904004 กุดแคน 1/1/25132474วัดราษฎร์มหานิกายกุดแคน ม.3 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430518006 กุดลึก 2482วัดราษฎร์มหานิกายกุดลึก ม.4 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
04430508017 กุดหมื่นสวน 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาหนัง ม.1 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430209001 กุมภประดิษฐ์ 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
04430105002 กุศลนารี 25/3/25362200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเวียงคุก ม.3 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
04430112004 เกษตรโกสัย 1/1/24302420วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวเงิน ม.2 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430201006 เกษตรผล 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430116002 เกษตรศิริ 19/5/25472454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
04430111002 เกาะแก้ว 12/6/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย
04430207012 เกาะแก้วขวัญเมือง 4/12/255818/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายผำไผ ม.5 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
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04430801001 แก่งศิลา 25/12/25252396วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04430209002 แก้วบัวบาน 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
04430201005 แก้วพิจิตร 8/11/25362453วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430803005 แก้วเสด็จชัยมงคล 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
04430117005 โกเสยเขต 8/11/25362460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04430504001 ข้องไก่ 31/7/25492403วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430116001 เขตนิมิต 7/12/25492445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
04430106001 เขตอุดม 3/11/25382220วัดราษฎร์มหานิกายนาคลอง ม.9 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430502007 คงกระพันชาตรี 30/12/25292425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430112009 คงนาหาง 2477วัดราษฎร์มหานิกายไชยา ม.4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430103001 คำแค 1/1/24102320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430517002 คำโคนสว่าง 2478วัดราษฎร์มหานิกายคำโคนสว่าง ม.7 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่
04430513005 คำจำปา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย
04430513004 คำเจริญ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย
04430510005 คำดีศรีบูชากุล 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.5 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430508015 คำสว่าง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายคำสว่าง ม.13 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430504016 คำเสนแสนสุข 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายคำเสน ม.11 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430504008 คุยลุมพุก 21/1/25542450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430208009 โคกกลาง 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนตาล ม.3 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
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04430117008 โคกป่าฝาง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกป่าฝาง ม.3 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04430202006 โคกสว่าง 27/5/25262465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430802008 โคกสว่าง 19/3/25502483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430502005 โคกสุข 30/10/24792432วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430204008 โคกหนองผือ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองผือ ม.7 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
04430507005 โคกหัวภู 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
04430517003 โคกอุดม 2/9/255320/6/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกอุดม ม.1 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่
04430804003 จอมแก้ว 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
04430504009 จอมตาล 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430501015 จอมทอง 1/1/25162446วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430701012 จอมทองอุดมราษฎร์ 30/4/25222445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430501002 จอมนาง 6/4/25422210วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430503001 จอมเพชร 1/1/20082008วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430102002 จอมมณี 23/3/25332460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430102001 จันทรสามัคคี 25/12/25392442วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04431503001 จันทรังษี 24/6/25412481วัดราษฎร์มหานิกายแบง ม.2 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04431502001 จันทรังษีวราราม 12/2/25452473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่
04430202009 จันทราราม 16/10/25492471วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430103011 จันทราราม 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตร่องเม็ก ม.7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
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04430705003 จันทราวาส 18/12/25442480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430203012 จำปาทอง 17/1/25342533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430705001 จำปาทอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430508003 จำปาศักดิ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430507002 จินดามณี 1/1/24162400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
04430501001 จุมพลเมือง 1/1/23102210วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430207002 เจติยภูมิ 1/1/24342430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04431601008 เจริญชัย 4/12/255827/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเจริญชัย ม.7 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430705005 เจริญธรรมมาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430507004 เจริญผล 1/1/25102458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
04430502009 เจริญผล 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430505003 เจริญมิตร 1/1/24402425วัดราษฎร์มหานิกายตาลชุม ม.3 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430508002 เจริญศรี 1/1/24302336วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04431504011 เจริญศรีธิดาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายท่าคำบง ม.5 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430502008 เจริญศรีสมพร 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430107003 เจริญสมณกิจ 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04431502005 เจริญสุข 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเจริญสุข ม.7 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่
04430701009 เจียมปรางค์ 1/1/24222415วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430207003 ฉิมพลีวัน 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ



5หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด หนองคาย

04430101012 ชัยพร 1/9/25242405วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430506003 ชัยมงคล 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430705008 ชัยมงคล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430501019 ชัยมงคลยาราม(ชัยมงคล) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430508006 ชัยราม(ชยาราม) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430108003 ชัยราษฎร์เจริญสงฆ์ 3/7/25232442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย
04430519001 ชัยศรี 1/1/24302425วัดราษฎร์มหานิกายต้อนใหญ่ ม.2 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี
04430508007 ชัยศรีเจริญ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430701007 ช้างเผือก 22/10/25432106วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430705007 ชิตานุสรณ์ 10/2/25352484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430701005 ชุมพล 1/1/22062106วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430117004 ชุมแพ 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04430110007 โชคอำนวยพร 24/6/25412473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430112002 ไชยาประดิษฐ 21/1/25542400วัดราษฎร์มหานิกายไชยา ม.4 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430210010 ดง 10/5/255916/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาดง ม.2 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430115005 ดงตูม 2479วัดราษฎร์ธรรมยุตดงตูม ม.7 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430110003 ดงพระเจ้าพรหมวิหาร 2442วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430106013 ดงพระโพนทอง 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์งาม ม.12 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430502013 ดงม่วย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
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04430514002 ดงยางชุม 2480วัดราษฎร์มหานิกายดงยางชุม ม.5 ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี
04431603003 ดงเล้า 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายดงเล้า ม.5 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี
04430119007 ดงเวน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
04431703001 ดอนขนุน 19/3/255024/1/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนขนุน ม.5 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
04430502015 ดอนธาตุ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430113014 ดอนพวนธรรมวาส 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนหมู ม.5 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430209008 ดอนโพธิ์ 22/8/255719/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายโพนสา ม.1 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
04430103005 ดอนมนต์ 2472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430107012 ดอนสวรรค์ 30/3/255830/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนสวรรค์ ม.9 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430203007 ดอนหมี 12/6/25402403วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430801005 ดอยเจดีย์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04431703011 ด่านศรีสุข 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายด่านศรีสุข ม.1 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
04431703014 ด่านศรีสุข 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายด่านศรีสุข ม.1 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
04430110012 ตนเย็นนา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430116010 ตอหมุน 3/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองเดิ่น ม.7 ตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมืองหนองคาย
04430207010 ตะเคียนทองเทพนิมิต 2420วัดราษฎร์มหานิกายลำดวน ม.4 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430518004 ตาดทอง(ศิลาวาส) 2480วัดราษฎร์มหานิกายตาดทอง ม.3 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
04430803004 ตาดเสริม 2398วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
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04431702007 ตาหมู 3/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.1 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04430108006 เตยนิมิต 8/8/25562480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย
04430202012 ถ้ำ 23/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโมง ม.2 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430803006 ถ้ำเขาคีรีบรรพต(คีรีบรรพต) 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
04430802011 ถ้ำศรีมงคล 5/1/25522481วัดราษฎร์มหานิกายดงต้อง ม.6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430511001 ทรงธรรม 21/12/25352400วัดราษฎร์มหานิกายอาญา ม.2 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
04430513003 ทรงศิริพัฒนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย
04430201002 ท่าคกเรือ 4/9/25342120วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430202005 ท่าเจริญ 2413วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430701008 ท่าทรายสะอาด 1/1/23342311วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430201011 ท่าบ่อ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.6 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430202008 ท่าโพธิ์ธาราม 2466วัดราษฎร์มหานิกายอุ่มเย็น ม.5 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430504004 ท่าลี่ศรีสะอาด 6/11/25502416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430803001 ท่าสองคอน 29/11/25372349วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
04430202010 ท่าสำราญ 3/7/252831/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430803002 ท่าหนองฉันท์ 1/1/23682363วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
04430703004 ท่าหางดอน 23/4/25232475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
04430508009 ทิพย์อัมพวัน 1/3/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430508005 ทีปาราม 24/6/25412472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
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04430501004 ทุ่งธาตุ 8/11/25362252วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04431402007 ทุ่งพลายงาม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายพลายงาม ม.11 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430101018 ทุ่งสว่าง 1/1/24472447วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430703005 ทุ่งสว่าง 1/1/252923/7/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
04430204005 ทุ่งสว่างอารมณ์ 25/9/25552482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
04430509008 เทพคงคาคำตอยูง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายคำตอยูง ม.7 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย
04430108005 เทพจันทรังษี 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย
04430802005 เทพธารทอง 10/2/25352475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430110006 เทพนิมิตวนาราม 10/8/25192473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430702003 เทพนิมิตวิทยาราม 17/1/25342480วัดราษฎร์มหานิกายสาวแล ม.6 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก
04430105004 เทพพลประดิษฐาราม 2/3/25532460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
04430106014 เทพโพธิ์นาคำ 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเบิดน้อย ม.7 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430209003 เทพมงคล 1/1/25042460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
04430207004 เทพมีชัย 6/4/25422450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430506002 เทพรังษี 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430116009 เทพวราราม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
04430503010 เทพาราม 8/7/25262479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430503015 เทวดาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนฤาษี ม.8 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430205003 เทวีวรญาติ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
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04430704002 เทสรังสี 10/2/25352481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่
04430501005 ไทย 17/1/25412320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430802015 ไทยพัฒนา 13/7/25522479วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไซงัว ม.5 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430705014 ไทยสามัคคี 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตไทยสามัคคี ม.6 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430206001 ไทรคำ 1/1/25172347วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
04430207009 ไทรเงินธรรมวาส 2482วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.3 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430513006 ไทรทอง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายไทรทอง ม.12 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย
04430522001 ไทรทองวนาราม 8/7/25262480วัดราษฎร์มหานิกายหนองควาย ม.2 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430521002 ธงชัย 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
04431701001 ธร 11/5/255430/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตสาวแล ม.4 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก
04430201001 ธรรมคุณ 1/1/22002112วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430703002 ธรรมเจดีย์ 1/1/24452380วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
04430119003 ธรรมรัตนากร 27/12/25452470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
04430109003 ธรรมสามัคคี 1/1/24302428วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430505001 ธาตุชัยศรี 1/1/24182340วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก้ว ม.4 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430701003 ธาตุดำ 27/12/25452104วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430117007 ธาตุบุ 6/4/254221/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายโคกป่าฝาง ม.3 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04430203001 ธาตุปากมาง 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430503003 นวติตถาราม 23/9/25392370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
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04430701013 นวลพลสุขาวาส 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430208006 นาข่า 13/3/252827/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
04430512003 นาคประดิษฐ์มีชัย 17/9/25192482วัดราษฎร์มหานิกายท่าหายโศก ม.4 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
04430701002 นางเขียวค้อม 2103วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430501016 นาตาล 1/1/25122473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430506004 นาตาลเหนือ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430501013 นาเพียงน้อย 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430201010 นาโพธิ์ 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตนาโพธิ์ ม.1 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430518003 นายาง 2/2/253819/1/2478วัดราษฎร์มหานิกายนายาง ม.7 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
04430507001 นาสมัย 1/1/24162400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
04430801002 นาสีห์นาถ 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04430101013 นาฬิกวนาวาส 3/12/25472408วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430804001 น้ำตกเขาเต่า 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
04430803009 น้ำตกตาดน้อย 2483วัดราษฎร์มหานิกายตาดเสริม ม.4 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
04430504017 น้ำโล้โพธิ์ทอง 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโล้ ม.12 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430503012 นิคมดงบัง 13/7/255930/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายนิคมดงบัง ม.11 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430503018 นิคมสามัคคี 18/12/255724/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.9 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430113008 นิมิตธรรม 5/6/25522420วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430115001 นิเวสคชสาร 1/1/25202443วัดราษฎร์มหานิกายคอกช้าง ม.1 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
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04430103004 เนินพระเนาวนาราม 24/2/25262460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430801003 โนนเกษม 15/2/25202439วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04430804008 โนนจำปา 24/2/25582482วัดราษฎร์มหานิกายนาบอน ม.8 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
04430115002 โนนเชียงคูณ 2448วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.5 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430515003 โนนต้อง 2473วัดราษฎร์มหานิกายโนนต้อง ม.4 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่
04430202011 โนนพระแก้ว 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.7 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430103010 โนนวังสิม 25/9/255524/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนสังข์ ม.3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430805008 โนนศรีสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04430804006 โนนศรีสะอาด 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
04430208002 โนนศิลา 1/1/24372420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
04430502014 โนนศิลา 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430701017 โนนสง่า 26/8/255917/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.7 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430801007 โนนสง่า 12/2/25452484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04430510006 โนนสมบูรณ์ 25/9/25332531วัดราษฎร์มหานิกายรุ่งอรุณ ม.4 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430205004 โนนสว่าง 22/10/25432482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
04430503009 โนนสว่าง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430517001 โนนสะอาด 2464วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.5 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่
04431604003 โนนสำราญ 2/3/25537/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.11 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
04430518007 โนนหงส์ทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนหงส์ทอง ม.6 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี



12หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด หนองคาย

04430118006 โนนอุดมหนองแจ้ง 6/4/254221/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองแจ้ง ม.5 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย
04430111001 บ่อน้ำสถิตย์ 14/2/25372369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย
04431403011 บ้านค้อตะวันตก 6/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเดื่อ ม.2 ซ.- ถ.- ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430205007 บ้านจอก 30/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.3 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
04430802012 บ้านดงต้อง 2483วัดราษฎร์มหานิกายดงต้อง ม.6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430501020 บ้านเดื่อ 2/10/25322532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430109010 บ้านเดื่อใต้ 2481วัดราษฎร์มหานิกายหัวหาดใต้ ม.4 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430503014 บ้านโนนฤาษี 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนฤาษี ม.12 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430505008 บ้านโนนสวรรค์ 21/2/253931/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.6 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430107008 บ้านบอน 9/9/255915/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายบอน ม.4 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04431702002 บ้านไร่ 17/1/255130/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04430204004 บ้านหนองผือ 26/6/25382480วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองผือ ม.7 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
04430703006 บ้านหม้อ 2529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
04430501017 บ้านอ่าง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430106002 บำเพ็ญวิหารธรรม 1/1/24002350วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04431401001 บำเพ็ญสังฆกิจ 29/5/25501200วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430206004 บึงคชสาร 9/5/25342433วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
04430207006 บึงพลาราม 1/1/25132483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430110011 บุญเรืองสุวรรณณาราม 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
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04430512001 บุปผาราม 2464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจับไม้ ม.3 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
04431504012 เบญจันตนวารี 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวคำ ม.11 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430104007 ปทุมวนาราม(หนองบัว) 1/1/25012470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04430508004 ประชากร 8/7/25262471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430503007 ประชาบาล 1/1/24482440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430104004 ประชาอุปถัมภ์ 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04430101004 ประดิษฐ์ธรรมคุณ 1/1/24002361วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430504010 ประทุมเทพวนาราม 8/8/25562473วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430208003 ประภารังษี 2426วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
04430502004 ปัจจันตบุรี 2/9/25532320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430801004 ปัพพตาวาส 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04430203004 ปากท่อ 1/1/25002328วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430803003 ปากน้ำฮวย 1/1/24002396วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
04430208010 ป่ากวดพัฒนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตกวด ม.1 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
04430502018 ปากสวยใต้ 21/1/25542480วัดราษฎร์มหานิกายสวยเสด็จ ม.14 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430112008 ป่ากัณฐกยาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายโพนสวรรค์ ม.2 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430805010 ป่าแก้งใหม่ 26/8/255831/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตแก้งใหม่ ม.4 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04431703010 ป่าเจริญธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตบางกอกน้อย ม.4 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
04430106009 ป่าชัยมงคล 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
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04430802014 ป่าซางวิเวก 2477วัดราษฎร์มหานิกายนาโคก ม.4 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04431403013 ป่าดงมุข 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสมสนุก ม.5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430502016 ป่าดงเย็น 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.5 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430205010 ป่าดงเย็น 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อย ม.1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
04430117009 ป่าดอนค้อ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาพิพาน ม.4 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04430105003 ป่าดอนช้างเผือก 2442วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
04430110014 ป่าดอนแท่นทราย 9/8/255326/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาฮี ม.1 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430115007 ป่าดอนพระ 2482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เอราวัณ ม.2 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430206010 ป่าทรงธรรม 16/12/255428/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายถ่อน ม.7 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
04430504015 ป่าทรายทอง 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทรายทอง ม.14 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430508020 ป่าเทพนิมิต 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายดงสระพัง ม.6 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430805012 ป่าเทพประทับ 11/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเทพประทับ ม.9 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04430501030 ป่าเทพวังทอง 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปลาไหล ม.20 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04431501009 ป่าธรรมคุณ 12/11/255331/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตภูเงิน ม.11 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
04431503012 ป่าธรรมวนาราม 19/4/255613/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีวิไล ม.12 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430801009 ป่านาขาม 5/6/255223/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตนาขาม ม.2 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04430501023 ป่านาเพียงใหม่ 25/3/255418/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเพียงใหม่ ม.22 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430117003 ป่านามกุล 24/6/25392400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04430503011 ป่าโนนสะอาด 23/9/253930/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.4 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
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04430701023 ป่าโนนหิน 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสง่า ม.7 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430707001 ป่าบ้านน้ำทอนใต้ 2480วัดราษฎร์มหานิกายน้ำทอนใต้ ม.2 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
04430112010 ป่าพร้าว 2478วัดราษฎร์มหานิกายโพนสวรรค์ ม.5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430107010 ป่าโพธิปัญญาราม วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.6 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430208008 ป่าโพนตาล 12/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนตาล ม.3 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
04431702008 ป่าภูกระแต 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกบุญสนอง ม.11 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04431501010 ป่ามหาวัน วัดราษฎร์มหานิกายนาฮำพัฒนา ม.17 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
04430504014 ป่ารัตนาราม 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.17 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430204007 ป่าราษฎร์สามัคคี 10/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนพระ ม.1 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
04430105009 ป่าโรงบ่ม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
04430113012 ป่าวังธรรม 2/9/25532480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04431401014 ป่าวังบัวบาน วัดราษฎร์มหานิกายดงนาเทา ม.8 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430116008 ป่าวิเวกอุปถัมภ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
04430501010 ป่าเวินศรี 29/10/25522420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04431504013 ป่าเวียงคำ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังหลวง ม.1 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430206005 ป่าศรีชมภู 8/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายถ่อน ม.4 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
04430106004 ป่าศรีวิลัย 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430202017 ป่าศรีสำราญธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสำราญ ม.13 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04431604002 ป่าศรีอรุณ 31/3/254920/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสิงห์ ม.2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
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04431703009 ป่าศูนย์กลาง วัดราษฎร์ธรรมยุตศูนย์กลาง ม.3 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
04431503017 ป่าแสงธรรม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองสวรรค์ ม.14 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430502019 ป่าแสงธรรมมงคล 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตไผ่ ม.5 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430501034 ป่าแสงมณี 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายอ่างเก็บน้ำ ม.7 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430110019 ป่าหนองบุญเพียง 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายบุญเพียง ม.15 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430701018 ป่าหนองแวง 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.9 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430110013 ป่าหนองสองห้อง 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสองห้อง ม.11 ตำบลค่ายบกหวาน

อำเภอเมืองหนองคาย
04430801008 ป่าหนองแสง 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04430508018 ป่าห้วยคู่ 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยคู่ ม.14 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04431503015 ป่าใหม่วังไฮ 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่วังไฮ ม.13 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430509004 ป่าอนุรักษ์พฤกษา 16/12/25542481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย
04430508016 ป่าอริยมรรค 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรี ม.12 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430114005 ป่าอัมพวัน 2470วัดราษฎร์มหานิกายสมสนุก ม.5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430110018 ป่าอินทชัย 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสองห้อง ม.10 ตำบลค่ายบกหวาน

อำเภอเมืองหนองคาย
04430109011 ป่าอุดมคงคานิมิต 3/11/25572482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430106007 ป่าอุดมพร 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430507015 ป่าอุดมพร 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายเชียงอาด ม.4 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
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04430519003 เปงจานคราราม 21/12/25352480วัดราษฎร์มหานิกายหนองติ๋ว ม.8 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี
04430511004 เปงจานเหนือ 18/2/252423/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายเปงจาน ม.8 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
04430518005 โป่งสำราญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายโป่งสำราญ ม.8 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
04430501031 โปร่งเย็น 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งเย็น ม.17 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430502006 ผดุงสุข 24/2/25262425วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430802009 ผาตั้ง 29/11/253719/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายผาตั้ง ม.1 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430802013 ผาตากเสื้อ 29/10/25522477วัดราษฎร์ธรรมยุตปากโสม ม.5 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430208004 ผาสุการาม 1/1/24922481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
04430802007 ผาใหญ่วชิรวงศ์ 4/6/25432482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430502011 ไผ่สีสุก(บ้านไผ่) 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04431501001 เฝ้าไร่วนาราม 17/1/25512480วัดราษฎร์มหานิกายเฝ้าไร่ ม.2 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
04431401002 พนาสณฑ์ 3/12/25472400วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.3 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430202007 พระงามศรีมงคล 1/1/24952466วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430104002 พระไชยเชษฐาธิราช 4/6/25432090วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04430113001 พระธาตุบังพวน 9/9/25592200วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430117001 พระธาตุบุ 2340วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04430116004 พระธาตุราษฎร์บำรุง 2/7/25512475วัดราษฎร์มหานิกายโนนธาตุ ม.6 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
04430509001 พระธาตุอุปมุง 17/9/25192425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย
04430518002 พระบาทนาหงส์ 6/11/25502475วัดราษฎร์มหานิกายพระบาทนาสิงห์ ม.1 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตน
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วาปี
04430110002 พระประดิษฐ์ 24/6/25412230วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430704001 พระพุทธบาท 16/12/25542215วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่
04430802001 พระพุทธบาทผาจ่อง 22/10/25432348วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430203002 พระยืน 2200วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430701014 พระสถิตย์ 1/1/25022482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430100002 พระอินทร์แต่ง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายเดื่ออุดม ม.13 อำเภอเมืองหนองคาย
04430113007 พิเศษสังฆาลัย 12/6/25402472วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04431505006 พุทธธรรมาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายอุดมพร ม.8 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่
04430119006 พุทธนิคม 13/5/25282483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
04430114009 พุทธประทีป 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.11 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430706004 พุทธรังษี 1/1/24942440วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04431503016 พุทธวงษ์วนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนมีชัย ม.11 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430109004 พุทธไสยาสน์ 19/4/25562428วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430104010 เพียลือ 8/8/25566/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายสะเงียว ม.2 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04430503005 โพธิการาม 8/11/25362408วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430207011 โพธิ์คำ 30/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายลำดวน ม.4 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430502012 โพธิ์งาม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430501007 โพธิ์ชัย 1/1/24102370วัดราษฎร์มหานิกายจุมพล ม.1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
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04430703001 โพธิ์ชัย 1/1/24942212วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
04430804002 โพธิ์ชัย 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
04430101003 โพธิ์ชัย(โพธิชัย) 1/1/25222360พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430113004 โพธิ์ชัยพฤกษ์ 1/1/24652400วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430113002 โพธิ์ตาก 16/5/25402223วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04431503018 โพธิ์ทองสามัคคีธรรม 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตเลิศไมตรี ม.9 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430522005 โพธิมณฑาราม 1/1/25182477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย
04430205002 โพธิ์ยอย 2/11/25302368วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
04430513001 โพธิยาราม 16/10/25492442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย
04430702001 โพธิรุกขาราม 1/1/24002335วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ตาก ม.2 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก
04430101011 โพธิ์ศรี 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430504003 โพธิ์ศรี 1/1/24502410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430206002 โพธิ์ศรี 2354วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ
04430510001 โพธิ์ศรี 2404วัดราษฎร์มหานิกายถ่อน ม.9 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430705004 โพธิ์ศรีวนาราม 1/8/25332480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430508001 โพธิ์ศรีสมพร 26/8/25582312วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430115004 โพธิ์ศรีสมพร 2477วัดราษฎร์มหานิกายนากอ ม.6 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430114007 โพธิ์ศรีสมพร 2474วัดราษฎร์มหานิกายเดื่อ ม.2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430203011 โพธิ์ศรีอนงคาราม 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
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04430110009 โพธิสมภาร 14/2/25372475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04431605002 โพนคำ 22/6/25372475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
04430106010 โพนงาม 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.8 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430803007 โพนงาม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
04430112001 โพนงาม 1/1/12001200วัดราษฎร์มหานิกายสระใคร ม.2 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430706005 โพนทอง 2533วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทอง ม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04430105007 โพนโป่ง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
04430504007 โพนสัน 2/7/25512430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430209005 โพนสา 23/4/252930/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
04430511002 โพนแสน 1/1/24502440วัดราษฎร์มหานิกายโพนแพง ม.1 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
04430803008 โพนหัน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม
04430209006 ไพรสณฑ์สันติธรรม 23/9/25392532วัดราษฎร์มหานิกายโพนสา ม.3 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
04430805005 ฟ้าประทาน 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04430501012 ภิรมยาราม 1/1/24952425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430802006 ภูนกกระบา 2479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430802010 ภูผาดัก 5/1/25522480วัดราษฎร์มหานิกายดงต้อง ม.6 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430505007 มงคลนิมิต 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04431601001 มงคลนิมิตร 22/8/255728/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายนาชุมช้าง ม.5 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430111006 มงคลศรีเจริญ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย
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04430522010 มงคลศรีนา 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหาดสั่ง ม.23 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย
04430103007 มงคลศิลาคุณ 27/8/252730/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430111004 มงคลสมณกิจ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย
04430501003 มณีโคตร 27/8/25272221วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430112005 มฤคทายวัน 2438วัดราษฎร์มหานิกายน้ำสวย ม.9 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430109005 มหาประชา 21/6/25562432วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430109007 มัชฌิมประดิษฐ์ 1/1/24542442วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430504005 มัชฌิมวิจิตร 27/12/25452420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430207008 มัชฌิมสถิตย์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430503006 มัชฌิมาวาส 30/12/25292433วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430101007 มีชัยท่า 4/12/25582400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430102003 มีชัยทุ่ง 27/12/25452483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430515001 มีชัยวนาราม 2445วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.1 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่
04430105001 ยอดแก้ว 4/4/25321238วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
04430501011 ยอดแก้ว 20/5/25272421วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430101009 ยอดแก้ว 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430205006 ยางขาว 23/4/252923/4/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
04430113006 ยางคำ 6/4/25422405วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430501018 ร่องถ่อน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
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04430119008 ร่องเรือ 5/1/25523/10/2549วัดราษฎร์มหานิกายสีกายเหนือ ม.6 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
04430103003 รัตนวาปี 4/9/25342432วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04431605001 ราชโพนเงิน 16/12/25542373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
04430804004 ราชสิงขรณ์ 25/12/25392461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
04430118004 ราษฎร์จำนงค์ 1/1/24742472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย
04430505006 ราษฎร์ดำริ 1/1/25282475วัดราษฎร์มหานิกายตาลชุม ม.3 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430522004 ราษฎร์นารี 2/3/25532455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย
04431603010 ราษฎร์นุกูล 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงหอ ม.4 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี
04430104005 ราษฎร์บำรุง 1/1/24182410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04431505007 ราษฎร์ศิริมังคลาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำบุญมี ม.10 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่
04430702002 รุกขาภิรมณ์ 26/8/25582470วัดราษฎร์มหานิกายสาวแล ม.5 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก
04430111005 รุ่งเรืองธรรม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย
04430106008 รุ่งอรุณวนาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430509002 เรืองศรี 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย
04430513002 เรืองศรี 26/7/25472445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย
04430210001 ลัฎฐิวัน 31/7/25492450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430101017 ลำดวน 16/6/25492441วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430205001 ลำดวน 27/2/25472325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
04430805001 ลำภูบังบด 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
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04430802002 ลำภูพาน 31/7/25462417วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430704004 ลุมพินี 29/4/25342484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่
04430508019 เลิศไชยมงคล 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.15 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430103002 วนาภิรมย์ 2322วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430515002 วนาราม 2464วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าเจริญ ม.3 ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่
04430110005 วรเขตวนาราม 21/1/25542470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430111007 วาปีเกษตร 29/6/25592480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย
04430118003 วาปีประดิษฐ์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย
04431601002 วารีพิมุข 1/1/25192463วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430107002 วาฬุกรมณีท่า 25/12/25392440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430107005 วาฬุกรมณีทุ่ง 27/5/25582470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430521001 วุฒิกาวาส 2/7/25512452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
04430210003 เวฬุวัน 1/1/25312478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430114001 เวฬุวัน 1/1/24382433วัดราษฎร์มหานิกายมะหุ่ง ม.9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430706006 เวฬุวัน 2484วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.8 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04430112006 เวฬุวันสันติธรรม 2442วัดราษฎร์ธรรมยุตสระใคร ม.3 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430501033 เวินศรี 13/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายเวิน ม.3 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430501009 ศรีเกิด 25/12/25392390วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430101005 ศรีคุณเมือง 1/1/24002370วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
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04430116003 ศรีเจริญ 25/3/25362464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเดิ่น ม.7 ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย

04430101014 ศรีชมชื่น 10/8/25192415วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430203010 ศรีชมชื่น 1/1/24992441วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430118005 ศรีชมชื่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย
04430118002 ศรีชมชื่น 29/11/25372471วัดราษฎร์มหานิกายศรีชมชื่น ม.2 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย
04430805006 ศรีชมชื่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04430511003 ศรีชมชื่น 2480วัดราษฎร์มหานิกายดงตาลเหนือ ม.12 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
04430202002 ศรีชมภูองค์ตื้อ 1/1/21052105วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430701016 ศรีเชียงใหม่ 1/8/25332532วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430505004 ศรีทอง 1/1/24562435วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก้วเหนือ ม.12 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430705009 ศรีเทพดาราม 21/12/25223/1/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430203013 ศรีเทพเลิงสดวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายป่าสัก ม.4 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430106003 ศรีบัวบาง 1/1/24402435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430110001 ศรีบัวบาน 25/12/25392210วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430114008 ศรีบัวบาน 27/5/25582480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430101015 ศรีบุญเรือง 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430504006 ศรีบุญเรือง 3/10/25432430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430202001 ศรีบุญเรือง 2/3/25531183วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
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04430703013 ศรีโพธาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายยางคำ ม.6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
04430502003 ศรีมงคล 3/10/25432320วัดราษฎร์มหานิกายวัดหลวงดอนคง ม.1 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04431503013 ศรีมงคล 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวเงิน ม.6 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430105006 ศรีมงคลธรรมาราม 27/12/25452465วัดราษฎร์มหานิกายเวียงคุก ม.3 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
04430101001 ศรีเมือง 1/1/24552100วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430113005 ศรีรัตนานุกูล 12/1/25222403วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430109009 ศรีวราพร 6/4/25422476วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430501008 ศรีวิลัย 1/1/25182370วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430115006 ศรีวิลัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาทราย ม.4 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430119004 ศรีวิไล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
04430207005 ศรีวิไล 1/1/24912473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430805011 ศรีวิไลชัยมงคล 11/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายสังคม ม.2 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04430101002 ศรีษะเกษ 1/1/24002310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430114006 ศรีสง่า 2472วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430108002 ศรีสมพร 16/5/25402375วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย
04430119001 ศรีสว่าง 1/1/25302410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
04430210002 ศรีสว่าง 1/1/25272454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430804007 ศรีสว่าง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
04430112003 ศรีสว่าง 2416วัดราษฎร์มหานิกายโพนหวาย ม.7 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
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04430113011 ศรีสว่างโคกคำ 6/4/25422475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430508021 ศรีสว่างชัยราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกพัฒนา ม.10 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04431504008 ศรีสว่างวนาราม 29/2/255527/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงคำภู ม.8 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430805007 ศรีสว่างอารมณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04430519002 ศรีสว่างอารมณ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายต้อนน้อย ม.1 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี
04430204001 ศรีสะอาด 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
04430706001 ศรีสังวร 26/8/25592100วัดราษฎร์มหานิกายนาฝาก ม.7 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04430505002 ศรีสุข 1/1/24202412วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก้ว ม.4 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430209004 ศรีสุธรรม 22/8/25572469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
04431603001 ศรีสุพลโนนสว่าง 6/11/25502480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี
04430101016 ศรีสุมังคล์ 1/1/24502440วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430202003 ศรีสุวรรณ 21/12/25352395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430114003 ศรีโสภณาราม 10/1/25282440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านฝาง ม.10 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430508008 ศรีอุดมพร 25/2/25572480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย
04430512002 ศรีอุดมพร 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาฮำเก่า ม.1 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
04430104001 ศรีอุบลเขต 1/1/12001182วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04430108007 ศาลาคำ 27/5/255823/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายศาลาคำ ม.4 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย
04430104003 ศาสนกิจบริหาร 1/1/23852380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04430119002 ศาสนูปถัมภ์ 1/1/24482445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
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04430804005 ศิริขันฑ์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม
04431505009 ศิริธรรมวนาราม 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายคำชิ ม.2 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่
04430516001 ศิริธรรมาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวเงิน ม.3 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่
04430113003 ศิริมงคล 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04431703013 ศิริมงคล 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนขนุน ม.5 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
04430514003 ศิริมงคลชัยราม 2/2/25389/3/2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.4 ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี
04430109002 ศิริวาลุกาลัย 2404วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430114004 ศิริโสภณาวัน 2445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านฝาง ม.8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430204002 ศิริอุปถัมภ์ 1/1/24712455วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
04430110008 ศิลาเขตอุดม 3/12/25472475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430108001 ศิลาธิคุณ 1/11/25342370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย
04430110004 ศิลาโบราณ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430209007 ศิลาเลข 2480วัดราษฎร์มหานิกายศิลาเลข ม.6 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ
04430114002 ศิลาวิเวก 1/1/24402436วัดราษฎร์มหานิกายตอแก ม.3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430109006 สนทนาธรรมาราม 26/4/25302440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430701011 สพานทอง 23/3/25332433วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430112007 สมณานุเคราะห์ 5/9/25212470วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.5 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04431402006 สมนากุล 6/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์กลาง ม.12 ซ.- ถ.- ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430105005 สมประศักดิ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
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04430510003 สมศรีสะอาด 8/6/25242440วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.3 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430507003 สมสะอาด 3/7/25352451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
04430510002 สมหมายวนาราม 29/6/25592410วัดราษฎร์มหานิกายโนนมีชัย ม.1 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430504002 สมุหนาค 27/1/25482405วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430207001 สร้อยพร้าว 1/1/23402315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430101008 สระแก้ว 9/7/25452400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430201008 สระแก้ว 30/12/25292479วัดราษฎร์มหานิกายท่าบ่อ ม.11 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430703012 สระแก้วธรรมคุณ 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายยางคำ ม.6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
04430805003 สระปทุม 17/1/25412465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04431503019 สระปทุมวัน 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนห้วยทราย ม.8 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430208001 สระวังทอง(สะวังทอง) 1/1/24232415วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
04430203006 สระสุวรรณ 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430106005 สร้างประทาย 25/9/25552475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430501014 สร้างฤาษี(ป่าส่างฤาษี) 2442วัดราษฎร์ธรรมยุตม.14 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430201003 สว่างธรรมาวาส 22/1/25502445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430705002 สว่างปุญโญอุปถัมภ์ 18/12/25572474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430113010 สว่างพัฒนานุกูล 22/1/25502445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430701015 สว่างอารมณ์ 6/11/25502483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430706003 สว่างอุทัย 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
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04430106006 สหธรรมิกาวาส 12/1/25222475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430108004 สหมิตรอุปถัมภ์ 16/10/25282475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย
04430203009 สักกวนาวาส 2/4/25302435วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430703007 สักการาม 2/9/255315/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าสัก ม.3 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
04430506005 สังฆิกาวาส 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430107007 สามัคคี 27/8/25272482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430113013 สามัคคีเจริญธรรม 4/9/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04431604001 สามัคคีชัย 27/2/25472479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
04431505005 สามัคคีธรรม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคำแก้ว ม.12 ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่
04430521004 สามัคคีธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำอินแปลง ม.5 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
04430504018 สามัคคีธรรมาราม 9/9/255912/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายโพนเงิน ม.15 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430116005 สายชลมณฑาราม 2/9/25532476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
04430509003 สายทอง 11/2/25522465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย
04430107011 สายทอง 8/8/255613/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายหาดคำน้อย ม.3 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430113009 สาลวรรณนิมิต 1/1/24282423วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย
04430105008 สาวสุวรรณาราม 13/5/25282470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย
04430503002 สิงห์ทองเจติยาราม 1/1/23722264วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04431605003 สิริมงคล 9/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายดงสาร ม.7 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
04430101010 สิริมหากัจจายน์ 29/11/25372400วัดราษฎร์มหานิกายวัดธาตุ ม.17 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
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04430518001 สีหราช 2469วัดราษฎร์มหานิกายนาสิงห์ ม.2 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
04430506006 สุขประชา 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430116007 สุขสว่าง 10/9/25192478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
04430509005 สุขสำราญ 2/3/255327/2/2544วัดราษฎร์มหานิกายสุขสำราญ ม.8 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย
04430507014 สุขสำราญ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสุขสำราญ ม.5 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
04431504010 สุขสำราญวนาราม 22/8/255730/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.10 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04430202004 สุขาราม 1/1/25192403วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ
04430203005 สุคนธาราม 1/1/23702360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430506001 สุคันธวารี 1/1/25142426วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430204003 สุจิณณาภิรมย์ 1/1/25022462วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ
04430104006 สุธรรมนิมิต 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04430118001 สุภกิจเจริญ 31/7/25462119วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย
04430701001 สุมงคลมังคลาราม 12/6/25422100วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430116006 สุริยวงศาวาส 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย
04430112011 สุวรรณสาลวัน 1/1/25042478วัดราษฎร์มหานิกายยางคำ ม.1 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430115003 สุวรรณาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายมุข ม.8 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430210004 สุวาริการาม 27/5/25582483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ
04431602001 เสตมงคล 7/12/25492444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี
04430521003 เสริมสุข 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเสริมสุข ม.2 ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย
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04430501032 เสริมสุข 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเสริมสุข ม.19 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430207007 เสวยสุขสำราญ 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ
04430509007 แสงสว่างวนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายท่าหนองพันทา ม.5 ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย
04430502002 โสภาพิมุข 1/1/24002285วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430801006 โสมอรุณ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม
04430203008 หงษ์ทอง 19/4/25562415วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430511005 หนองคอน 10/1/25282/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายหนองคอน ม.5 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี
04430116013 หนองคายพัฒนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกแมงเงา ม.12 ตำบลหนองกอมเกาะ

อำเภอเมืองหนองคาย
04430514001 หนองเค็ม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองเค็ม ม.2 ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี
04430104008 หนองเคร่า 2531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย
04430106012 หนองนาเมือง 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาเมือง 13 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย
04430208005 หนองบัวทอง 23/9/25392522วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.2 ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ
04430705015 หนองปลาปาก 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปลาปาก ม.1 ตำบลหนองปลาปาก

อำเภอศรีเชียงใหม่
04431501011 หนองยาง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.6 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่
04430203003 หนองยางคำ 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ
04430502010 หนองเรือคำ 20/5/25272470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04431603004 หนองลาด 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองลาด ม.9 ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี
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04431504009 หนองวัวชุม 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองวัวชุม ม.7 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04431503020 หนองสวรรค์ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองสวรรค์ ม.14 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่
04431403012 หลวงปู่ขาว 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหมากหุ่ง ม.9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04430502001 หลวงพิสัยเจติยาราม 1/1/22302211วัดราษฎร์มหานิกายวัดหลวง ม.2 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย
04430802003 ห้วยไซงัว 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430507006 ห้วยน้ำเย็น 22/10/25432480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย
04431703012 ห้วยหินขาว 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหินขาว ม.6 ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก
04430705010 ห้วยหินลาด 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายจำปาทอง ม.9 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430701004 หาดปทุม 1/1/23152106วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่
04430101006 หายโศก 1/1/25032373วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04430805002 หายโศก 29/11/25402459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสังคม อำเภอสังคม
04430504019 หินจุ้ม 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนามแท่ง ม.6 ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย
04430704003 หินหมากเป้ง 1/1/25132482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่
04430102004 เหล่ามีชัย 23/4/25292526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430107013 เหล่าสินชัย 13/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายหาดทรายทอง ม.14 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04431602009 ใหม่อัมพวัน 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาคำมูล ม.6 ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี
04430205005 อนันตวราราม 23/9/25392482วัดราษฎร์มหานิกายดอนขม ม.8 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ
04430107004 อนุวันประดิษฐ์ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430703003 อรัญญบรรพต 1/1/25082475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่
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04430201007 อรัญญวาสี 1/1/25282465วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04431701002 อรัญญา 15/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ตาก ม.2 ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก
04430705006 อรัญญารุกขาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่
04430706002 อรัญญาสุนทราลัย 10/1/25282326วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.4 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก
04430110010 อรัญญิกาวาส 13/5/25282480วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย
04430503008 อรัญวาสี 1/1/24922458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430103006 อรุณรังษี 2475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย
04430503004 อรุณรังษี 1/1/23952375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย
04430522002 อันธวัน 16/6/25492445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย
04430505005 อัมพติตถาราม 1/1/25162436วัดราษฎร์มหานิกายท่าม่วง ม.2 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี
04430201004 อัมพวัน 1/1/24561/2/2453วัดราษฎร์มหานิกายท่าบ่อ ม.3 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
04430802004 อ่างปลาบึก 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม
04430522003 อาณัตติการาม 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย
04431401015 อุดมปัญญาราม 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงนาเทา ม.8 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร
04430109008 อุดมผลาผล 18/12/25442458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430101019 อุดมมหาวัน 2/4/25302483วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
04431403001 อุดมรุกขชาติ 16/10/25492420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร
04431402001 อุดมวัน 15/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายดงลี้ ม.3 ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร
04430111003 อุดมวันประดิษฐ์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย
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04430117002 อุดมสรรพผล 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย
04430109001 อุทุมพร 29/11/25402400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย
04430501006 อุทุมพร 1/1/24002350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย
04430119005 อุบลวนาราม 16/12/25542481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย
04430107006 อุปถัมภ์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย
04430805004 อูบมุง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสังคม อำเภอสังคม

รวมทั้งสิ้น วัด624
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จังหวัด นนทบุรี

02120201001 กระโจมทอง 3/9/25251910วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางบัวทอง ม.2 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120103005 กล้วย 21/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกล้วย ม.5 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
02120201006 กล้วย 28/12/25332326วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกรวย ม.3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120602001 กลางเกร็ด 1/1/23322310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองลัดเกร็ด ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
02120104001 กลางบางซื่อ 1/1/23142312วัดราษฎร์มหานิกายถนนนนทบุรี 1 ม.6 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120103002 กำแพง 1/1/22262220วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
02120604003 กู้ 4/12/25582295วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
02120201011 เกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร 1/1/23942379วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.8 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120601002 เกาะพญาเจ่ง 1/1/23302318วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120204001 แก้วฟ้า 1/1/21102095วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.5 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
02120108001 ขวัญเมือง 1/2/24522300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางข่า ม.8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
02120101001 เขมาภิรตาราม 1/1/23991890พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120106002 เขียน 1/1/23282323วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120301004 คงคา 18/10/25472370วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางใหญ่ ม.3 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
02120506001 คลองขวาง 12/6/25402434วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองขวาง ม.6 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย
02120505001 คลองขุนศรี 29/11/25409/1/2452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองขุนศรี ม.3 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
02120501002 คลองเจ้า 26/8/25002420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองทวีวัฒนา ม.2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
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02120501004 คลองตาคล้าย 20/4/24692450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองตาคล้าย ม.2 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
02120106006 ค้างคาว 1/5/23342326วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120104002 แคนอก 14/6/25332358วัดราษฎร์มหานิกายถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ม.2 ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120108002 แคใน 15/2/25202301วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
02120203003 โคนอน 17/7/25302350วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.4 ตำบลบางสีทอง

อำเภอบางกรวย
02120207002 โคนอนมหาสวัสดิ์ 21/12/253520/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
02120202003 จันทร์ 9/1/23382315วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.6 ตำบลบางกรวย

อำเภอบางกรวย
02120205001 จำปา 18/10/25472193วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางขุนกอง ม.3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
02120104003 แจ้งศิริสัมพันธ์ 7/2/25322360วัดราษฎร์มหานิกายถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ม.5 ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120608005 ฉิมพลี 1/1/23872375วัดราษฎร์มหานิกายโอ่งอ่าง ม.1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120107003 เฉลิมพระเกียรติ 1/1/23942390พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
02120105003 ชมภูเวก 1/1/25112300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี
02120602002 ชลประทานรังสฤษดิ์ 9/2/250420/5/2503พระอารามหลวงมหานิกายถนนติวานนท์ ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
02120201002 ชลอ 13/5/25282300วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.3 ตำบลวัดชลอ

อำเภอบางกรวย
02120603003 ช่องลม 23/3/25332312วัดราษฎร์มหานิกายคลองวัดช่องลม ม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
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02120202005 เชิงกระบือ 28/6/251617/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.1 ตำบลบางกรวย
อำเภอบางกรวย

02120607004 เชิงเลน 1/4/24562450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
02120106007 โชติการาม 5/12/24602350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120205004 ซองพลู 24/6/25392275วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
02120302005 ดอนสะแก 12/11/25534/7/2546วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
02120109003 แดงธรรมชาติ 18/3/24282400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
02120203004 แดงประชาราษฎร์ 10/2/25352365วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
02120306001 ต้นเชือก 31/7/24932324วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่
02120206005 ตะเคียน 3/2/25402335วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
02120205008 ตะระเก 13/7/25593/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายนายไกร ม.4 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
02120605002 ตาล 27/10/24232322วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
02120105001 ตำหนักใต้ 13/2/24912367วัดราษฎร์มหานิกายถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ม.4 ตำบลท่าทราย

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120605001 ตำหนักเหนือ 30/1/25142300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตำหนัก ม.3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
02120106004 ตึก 1/1/24202324วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120404001 เต็มรักสามัคคี 10/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางคูรัด ม.8 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
02120605003 เตย 8/8/25562375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเตย ม.3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
02120108005 โตนด 21/1/25542404วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลาดขวัญ ม.9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
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02120305003 โตนด 12/11/25534/7/2546วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่
02120201005 โตนด 1/1/23412326วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวแหลม ม.8 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120207001 โตนด 18/5/25252300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย
02120606002 ท้องคุ้ง 23/2/25422325วัดราษฎร์มหานิกายคลองพระอุดม ม.6 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
02120106005 ทองนาปรัง 1/1/23352325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120201008 ท่า 1/1/23722371วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.10 ตำบลวัดชลอ

อำเภอบางกรวย
02120606006 ท่าเกวียน 1/1/24432440วัดราษฎร์มหานิกายคลองชลประทาน ม.6 ตำบลคลองพระอุดม

อำเภอปากเกร็ด
02120103004 ทางหลวง 27/5/25312471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
02120305002 ท่าบันเทิงธรรม 3/10/25432385วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองบางโสน ม.1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่
02120101007 ท้ายเมือง 1/1/23522352วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลาดขวัญ ม.1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120607001 ท่าอิฐ 25/12/25252316วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
02120101009 ทินกรนิมิต 22/1/25502394วัดราษฎร์มหานิกายถนนประชาราษฎร์ ม.4 ตำบลสวนใหญ่

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120205003 ไทยเจริญ 9/1/25472226วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจีน ม.3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
02120203001 ไทร 16/4/25472224วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
02120501003 ไทรน้อย 3/9/25262438วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.1 ตำบลไทรน้อย

อำเภอไทรน้อย
02120109002 ไทรม้าใต้ 8/10/25082332วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไทรม้า ม.4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
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02120109001 ไทรม้าเหนือ 23/6/25142300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
02120501001 ไทรใหญ่ 26/8/25592410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไทรใหญ่ ม.5 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
02120101008 นครอินทร์ 1/1/23702359วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120104005 น้อยนอก 1/1/23932393วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกระสอ ม.4 ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120401002 บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ 12/1/254922/1/2547วัดราษฎร์จีนนิกายม.4 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง
02120601001 บ่อ 1/1/23202315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวถนนแจ้งวัฒนะ ม.2 ตำบลปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด
02120104006 บัวขวัญ 18/12/25572435พระอารามหลวงมหานิกายตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120108004 บางกร่าง 1/1/24002400วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกร่าง ม.3 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
02120205007 บางไกรนอก 1/1/24172417วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางไกร ม.3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
02120205006 บางไกรใน 8/11/25262310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางไกร ม.9 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
02120204002 บางขนุน 1/1/21132103วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
02120101010 บางขวาง 24/1/25012445วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120206006 บางค้อ 20/10/25172345วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางค้อ ม.5 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
02120302003 บางโค 10/4/24329/3/2399วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางโค ม.14 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
02120606003 บางจาก 5/9/24662365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางจาก ม.1 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
02120109004 บางนา 2/5/254520/7/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางนา ม.6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
02120607003 บางบัวทอง 1/1/23392335วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางบัวทอง ม.3 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
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02120408001 บางไผ่ 16/10/25292309พระอารามหลวงมหานิกายคลองบางไผ่ ม.15 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
02120604002 บางพูดนอก 1/1/21902140วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางพูด ม.7 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
02120601003 บางพูดใน 1/1/23692369วัดราษฎร์มหานิกายถนนพัฒนา ม.1 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120403001 บางแพรก 6/11/25502290วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางแพรก ม.11 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
02120101006 บางแพรกใต้ 1/1/24382315วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120101003 บางแพรกเหนือ 15/8/24902267วัดราษฎร์มหานิกายถนนประชาราษฎร์ ม.2 ตำบลสวนใหญ่

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120301008 บางม่วง 9/7/254527/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
02120108007 บางระโหง 20/5/25482406วัดราษฎร์มหานิกายคลองอ้อม ม.9 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
02120110001 บางรักน้อย 1/1/23702351วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางรักน้อย ม.3 ตำบลบางรักน้อย

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120403003 บางรักใหญ่ 28/3/25232326วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางรักใหญ่ ม.3 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
02120303001 บางเลนเจริญ 29/9/255820/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.10 ตำบลบางเลน

อำเภอบางใหญ่
02120107002 บางศรีเมือง 15/1/25132374วัดราษฎร์มหานิกายถนนนนทบุรี-ไทรน้อย ม.1 ตำบลบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120203002 บางอ้อยช้าง 24/2/24982304วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางอ้อยช้าง ม.2 ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
02120108003 โบสถ์ดอนพรหม 30/12/25182310วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.10 ตำบลบางกร่าง

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120206001 โบสถ์บน 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.4 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
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02120608004 ปรมัยยิกาวาส 1/1/24272417พระอารามหลวงมหานิกายม.7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120108006 ประชารังสรรค์ 15/1/25132404วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางกร่าง ม.10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
02120301001 ปรางค์หลวง 25/10/25161904วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.1 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
02120108008 ปราสาท 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย - ไทรน้อย ม.4 ตำบลบางกร่าง

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120504001 ปลายคลองขุนศรี 7/10/24732456วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองขุนศรี ม.3 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย
02120605004 ปากคลองพระอุดม 21/10/242227/5/2418วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแหลม ม.5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
02120101002 ปากน้ำ 12/6/25402125วัดราษฎร์มหานิกายถนนพิบูลสงคราม ม.9 ตำบลสวนใหญ่

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120209002 ป่ามณีกาญจน์ 9/8/255320/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย
02120107005 ป่าเรไร 5/11/252331/3/2515วัดราษฎร์มหานิกายถนนนนทบุรี-บางบัวทอง ม.1 ตำบลบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี
02120605005 ป่าเลไลยก์ 24/6/25392532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแหลมเหนือ ม.5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
02120606001 โปรดเกษ 1/1/23172317วัดราษฎร์มหานิกายคลองพระอุดม ม.2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
02120604006 ผาสุกมณีจักร 7/11/252226/10/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบางพูด ม.9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
02120608002 ไผ่ล้อม 1/1/24402313วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโอ่งอ่าง ม.1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120301007 ไผ่เหลือง 12/2/254516/7/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
02120408002 ไผ่เหลือง 1/2/253330/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง
02120103001 ฝาง 1/1/22052200วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
02120306002 พร้อมพลสุทธาวาส 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองราษฎร์ประเสริฐ ม.10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบาง
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ใหญ่
02120301003 พระเงิน 25/10/25162364วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางม่วง ม.8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
02120302002 พระนอน 8/5/24402388วัดราษฎร์มหานิกายคลองโยง ม.3 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
02120101005 พลับพลา 30/12/25182311วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120301005 พิกุลเงิน 17/2/24972374วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.2 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
02120201007 พิกุลทอง 29/1/24902350วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.6 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120107001 พุฒิปรางค์ปราโมทย์ 11/2/25172300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
02120103006 พุทธปัญญา 8/8/25563/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
02120404002 พุทโธภาวนา 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกาย- ม.5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง
02120407001 พูนพิมลราช 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองขุดค่ายสาม ม.4 ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง
02120503001 เพรางาย 30/10/24792468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองตาชม ม.6 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
02120109005 เพลง 3/10/254329/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
02120208005 แพรก 25/10/25162450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปลายบาง ม.4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
02120603001 โพธิ์ทองบน 1/1/23252300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
02120103003 โพธิ์ทองล่าง 1/1/23282319วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
02120201003 โพธิ์บางโอ 1/1/23252310วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.9 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120604001 โพธิ์บ้านอ้อย 14/1/24842137วัดราษฎร์มหานิกายถนนแจ้งวัฒนะ 2 ม.4 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
02120202002 โพธิ์เผือก 23/9/25392302วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.6 ตำบลบางกรวย

อำเภอบางกรวย
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02120205005 โพธิ์เอน 3/2/25402292วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางราวนก ม.6 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
02120403002 มะเดื่อ 12/3/25182325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางมะเดื่อ ม.9 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
02120507001 มะสง 21/3/24742458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองมะสง ม.6 ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย
02120403004 โมลี 27/8/25442375วัดราษฎร์มหานิกายคลองอ้อมนนท์ ม.14 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
02120505002 ยอดพระพิมล 16/1/25182459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปลายคลองพระพิมล ม.6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย
02120204003 ยางป่า 23/1/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองวัดสัก ม.4 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
02120303004 ยุคันธราวาส 1/1/24402410วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านสวนเจ้า ม.7 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
02120203005 รวก 1/1/23672367วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.4 ตำบลบางสีทอง

อำเภอบางกรวย
02120502001 ราษฎร์นิยม 24/4/24684/4/2459วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
02120304002 ราษฎร์ประคองธรรม 31/1/25052256วัดราษฎร์มหานิกายคลองอ้อม ม.1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
02120603004 เรืองเวชมงคล 8/9/253124/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองปรือ ม.3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
02120206003 ละมุดใน 10/3/23452329วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางราวนก ม.1 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
02120401001 ละหาร 27/5/25582321วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางบัวทอง ม.2 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง
02120502002 ลากค้อน 15/11/251914/9/2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองลากค้อน ม.4 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย
02120403005 ลาดปลาดุก 7/10/24735/6/2465วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางไผ่ ม.17 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง
02120101004 ลานนาบุญ 1/1/24592310วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120406001 ลำโพ 18/12/25572442วัดราษฎร์มหานิกายคลองลำโพ ม.3 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
02120202001 ลุ่มคงคาราม 1/1/21302124วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลุ่ม ม.3 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย
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02120610002 ศรีเขตนันทาราม 24/1/250621/11/2440วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
02120208004 ศรีประวัติ 25/10/25162403วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระประแดง-สุพรรณบุรี ม.1 ตำบลปลายบาง

อำเภอบางกรวย
02120604004 ศรีรัตนาราม 5/1/230727/3/2305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางพัง ม.2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
02120303003 ศรีราษฎร์ 11/5/23602350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีราษฎร์ ม.8 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
02120208003 ศรีเรืองบุญ 12/3/25082400วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน ม.1 ตำบลปลายบาง

อำเภอบางกรวย
02120608003 ศาลากุล 1/1/23942394วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะศาลากุล ม.3 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120106001 ศาลารี 1/1/23292320วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120201010 สนามนอก 15/1/25132377วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาลวัดชลอ ม.4 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120201012 สนามใน 17/1/253430/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120601004 สนามเหนือ 12/4/24122372วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองลัดเกร็ด ม.3 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120206007 ส้มเกลี้ยง 2/8/24892390วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางบัวทอง-ตลิ่งชัน ม.2 ตำบลบางคูเวียง

อำเภอบางกรวย
02120302001 ส้มเกลี้ยง 1/1/22502223วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ ม.2 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
02120104004 สมรโกฎิ 15/1/25132384วัดราษฎร์มหานิกายถนนวงแหวน ม.8 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120504002 สโมสร 19/12/246120/11/2460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองหม่อมแช่ม ม.9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย
02120107004 สลักใต้ 17/9/25192443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
02120603002 สลักเหนือ 31/7/24942312วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
02120303005 สวนแก้ว 17/7/253013/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเลน ม.1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
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02120201009 สวนใหญ่ 10/1/23802375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120303002 สะแก 24/6/25412305วัดราษฎร์มหานิกายถนนนนทบุรี-บางใหญ่ ม.9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่
02120606004 สะพานสูง 1/1/24102395วัดราษฎร์มหานิกายคลองพระอุดม ม.3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
02120201004 สักใหญ่ 23/8/24992317วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย
02120106008 สังฆทาน 20/12/254227/11/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางไผ่น้อย ม.3 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120301006 สังวรพิมลไพบูลย์ 31/7/24932404วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางม่วง ม.12 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
02120406002 สามง่าม 9/1/25449/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายสามง่าม ม.8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง
02120611001 สาลีโขภิตาราม 8/11/251425/7/2399วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
02120202004 สำโรง 13/5/252815/3/2395วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.8 ตำบลบางกรวย

อำเภอบางกรวย
02120206002 สิงห์ 22/10/25132320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางคูเวียง ม.7 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
02120609002 สิงห์ทอง 25/3/25542400วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางบัวทอง ม.2 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120208002 สุนทรธรรมิการาม 9/7/25452325วัดราษฎร์มหานิกายคลองหัวคูนอก ม.4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
02120503002 เสนีวงศ์ 19/7/250317/6/2503วัดราษฎร์มหานิกายปลายคลองมะสง ม.9 ตำบลหนองเพรางาย

อำเภอไทรน้อย
02120608001 เสาธงทอง 1/1/23192313วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอ้อมเกร็ด ม.6 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120304003 เสาธงหิน 1/10/25272340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
02120607002 แสงสิริธรรม 1/2/25332327วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าอิฐ ม.5 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
02120604005 หงษ์ทอง 12/3/25182377วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ม.3 ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด
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02120302004 หลังบาง 30/3/25582400วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางใหญ่ ม.5 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่
02120206004 หูช้าง 10/11/25152329วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางราวนก ม.1 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย
02120609001 ใหญ่สว่างอารมณ์ 1/1/19631963วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางน้อย ม.6 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
02120209001 ใหม่ผดุงเขต 2/9/25532470วัดราษฎร์มหานิกายคลองปลายบาง ม.3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย
02120106003 อมฤต 30/12/25242324วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางศรีทอง ม.1 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี
02120503003 อ่วมอ่องประชานฤมิต 25/3/254131/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายเคหการเกษตร ม.10 ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย
02120301002 อัมพวัน 26/5/25512175วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่
02120304001 อินทร์ 20/4/25372253วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่
02120606005 อินทาราม 1/1/24202420วัดราษฎร์มหานิกายคลองบ้านแหลม ม.1 ตำบลคลองพระอุดม

อำเภอปากเกร็ด
02120205002 อุทยาน 8/11/25142200วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางกอกน้อย ม.5 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย
02120208001 อุบลวนาราม 8/10/25082300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย
02120305001 เอนกดิษฐาราม 2/4/24152240วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่

รวมทั้งสิ้น วัด195
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02130710002 กร่าง 30/3/25582300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกร่าง ม.1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก
02130203001 กลางคลองสาม 28/7/24672462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสาม ม.9 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
02130602002 กลางคลองสี่ 21/2/25238/3/2453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสี่สายกลาง ม.5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
02130202001 กล้าชอุ่ม 27/12/25262457วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสอง ม.4 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
02130603006 เกตุประภา 14/8/24852477วัดราษฎร์มหานิกายคลองหก ม.9 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
02130112004 เกริน 3/9/24682400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกริน ม.1 ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี
02130107005 เกาะเกรียง 1/7/25172365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะเกรียง ม.5 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
02130203002 เกิดการอุดม 8/9/252610/5/2482วัดราษฎร์มหานิกายคลองสาม ม.5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
02130709005 โกเมศรัตนาราม 2/2/25383/5/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
02130704001 ไก่เตี้ย 1/1/21152100วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก
02130305002 ขุมแก้ว 1/1/24762436วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบ ม.4 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี
02130302001 เขียนเขต 15/1/25242435พระอารามหลวงมหานิกายบ้านคลองสาม ม.2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
02130402004 คลองเก้า 1/10/252730/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเก้า ม.1 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ
02130709002 คลองขุด 29/9/25412360วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองขุด ม.4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
02130602001 คลองชัน 16/10/25282440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากคลองชัน ม.3 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
02130202002 คลองสอง 15/1/255712/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสอง ม.10 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
02130301002 คลองหนึ่ง 5/6/255231/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองหนึ่ง ม.3 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
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02130201003 คุณหญิงส้มจีน 16/5/25402478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองหนึ่ง ม.14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
02130503003 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร 2/11/253013/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคูบางหลวง ม.5 ตำบลคูบางหลวง

อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130101005 โคก 1/1/24112409วัดราษฎร์ธรรมยุตม.- ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
02130407002 จตุพิธวราวาส 22/10/25132478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบเอ็ด ม.8 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ
02130701002 จันทน์กะพ้อ 1/1/23652358พระอารามหลวงธรรมยุตบ้านตากแดด ม.3 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
02130301003 จันทรสุข 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองสองฝั่งใต้ ม.5 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
02130503001 จันทาราม 12/1/25222367วัดราษฎร์มหานิกายคลองเตย ม.1 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130403003 จุฬาจินดาราม 23/12/251115/2/2511วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเก้า ม.6 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ
02130702001 เจดีย์ทอง 17/2/24972365วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านเจดีย์ทอง ม.1 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
02130506003 เจดีย์หอย 20/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเจดีย์หอย ม.4 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130403002 เจริญบุญ 8/2/24922479วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบ ม.4 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ
02130703004 แจ้ง 25/5/23172315วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
02130603005 แจ้งลำหิน 10/1/252810/3/2439วัดราษฎร์มหานิกายคันคลองหกวาฝั่งใต้สายกลาง ม.18 ตำบลบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา
02130101003 ฉาง 10/1/25282360วัดราษฎร์มหานิกายฉาง ม.6 ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
02130606003 ชัยมังคลาราม 22/10/254315/6/2458วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบสอง ม.14 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
02130704002 ชัยสิทธาวาส 9/4/24002300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองชาวเหนือ ม.3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก
02130106003 ชินวราราม 1/1/24562358พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
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02130710001 เชิงท่า 15/4/24102300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางกระบือ ม.3 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก
02130601005 ซอยสามัคคี 22/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายซอยสามัคคี ม.5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
02130701005 ดอกไม้ 14/8/24852471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะใหม่ ม.9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
02130604003 ดอนใหญ่ 4/8/24652453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองแปด ม.9 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
02130102002 ดาวดึงษ์ 24/2/24982420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงทองหลาง ม.5 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130110001 ดาวเรือง 27/5/25312423วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางพูด ม.6 ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี
02130706004 ตระพัง 3/2/254610/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชียงรากใหญ่ ม.5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก
02130106002 ตลาดใต้ 1/1/24252355วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลาด ม.3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
02130106005 ตลาดเหนือ 16/1/24406/1/2431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลาดเหนือ ม.3 ตำบลบางขะแยง

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130204003 ตะวันเรือง 10/8/249116/4/2470วัดราษฎร์มหานิกายคลองสี่ ม.11 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
02130703005 ตำหนัก 5/6/25522332วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
02130707003 ถั่วทอง 9/1/254411/12/2380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถั่ว ม.3 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก
02130201004 ทวีการะอนันต์ 12/1/254911/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลอง 1 ม.11 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
02130605001 ทศทิศาราม 23/6/244910/6/2435วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอยที่สิบเอ็ดสายกลาง ม.2 ตำบลบึงทองหลาง

อำเภอลำลูกกา
02130505001 ทองสะอาด 10/7/25152436วัดราษฎร์มหานิกายคลองพระอุดม ม.2 ตำบลคลองพระอุดม

อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130202003 ทับทิมแดง 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
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02130711001 ท้ายเกาะ 31/7/24942365วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนสามโคก-บางไทร ม.2 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก
02130605003 ทำเลทอง 25/9/25332440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบ ม.17 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
02130102003 เทพสรธรรมาราม 10/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ ม.3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี
02130102001 เทียนถวาย 12/6/25401880วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ 1 ม.2 ซ.3 ถ.2 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130405003 ธรรมราษฎร์เจริญผล 10/8/24912479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบสาม ม.6 ตำบลหนองสามวัง

อำเภอหนองเสือ
02130604005 ธรรมานันทาราม 11/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองซอยที่ 7 ฝั่งตะวันออก ม.13 ตำบลลำลูกกา

อำเภอลำลูกกา
02130604001 ธัญญะผล 25/12/25392410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากคลองแปด ม.5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
02130407001 นพรัตนาราม 30/3/25582470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง 12 ม.6 ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ
02130603004 นังคัลจันตรี 1/1/24412436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเจ็ด ม.5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
02130303001 นาบุญ 1/1/24372427วัดราษฎร์มหานิกายคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ม.3 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
02130605006 นาป่าพง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
02130114002 นาวง 1/1/24482443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบ้านใหม่ ม.1 ตำบลหลักหก

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130109001 น้ำวน 1/1/22442214วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี
02130608001 นิเทศราษฎร์ประดิษฐ์ 30/10/24792437วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบสามสายกลาง ม.6 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา
02130507002 เนกขัมมาราม 5/2/25002/5/2499วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านเนกขัมมาราม ม.2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130506001 บ่อเงิน 19/11/25362455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
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02130504001 บ่อทอง 1/1/24592434วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุนทรธรรมทัต ม.2 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130501001 บัวแก้วเกษร 1/1/24692444วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองระแหง ม.3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130502001 บัวขวัญ 17/9/25192424วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบัวขวัญ ม.3 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130707001 บัวทอง 23/6/24502325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทางเกวียน ม.1 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก
02130501002 บัวสุวรรณประดิษฐ์ 24/6/25222466วัดราษฎร์มหานิกายถนนกรุงเทพ-บ้านแพน ม.9 ตำบลระแหง

อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130706003 บัวหลวง 20/8/24632454วัดราษฎร์มหานิกายคลองอ้อม ม.3 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก
02130112001 บางกะดี 29/4/23302326วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางกะดี ม.4 ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี
02130112002 บางกุฎีทอง 1/1/23282326วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางกะดี ม.2 ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี
02130201001 บางขัน 30/1/24722456วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางขัน ม.8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
02130107003 บางคูวัดกลาง 1/1/23532353วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตีนเลน ม.4 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
02130107002 บางคูวัดนอก 23/3/25332312วัดราษฎร์มหานิกายบางคูวัดนอก ม.3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
02130107001 บางคูวัดใน 18/8/23132310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใน ม.7 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
02130109002 บางเดื่อ 3/2/25402360วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเดื่อ ม.4 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี
02130107004 บางตะไนย์ 11/2/25172364วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางตะไนย์ ม.6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
02130701001 บางเตยกลาง 20/5/25272330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางเตย ม.9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
02130701003 บางเตยนอก 2/8/24892368วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบางเตย ม.9 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
02130701004 บางเตยใน 25/10/25162450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางเตย ม.7 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก
02130705001 บางนา 2/2/23502310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางนา ม.1 ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก



6หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ปทุมธานี

02130106001 บางนางบุญ 24/1/25062277วัดราษฎร์มหานิกายบางนางบุญ ม.4 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
02130111001 บางพูน 20/3/24352384วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางพูน ม.4 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
02130101004 บางโพธิ์ใน 10/7/25272390วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางโพธิ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
02130108001 บางหลวง 1/1/22302230วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางหลวง ม.2 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี
02130706002 บ้านพร้าวนอก 1/1/24352425วัดราษฎร์มหานิกายปากคลองบ้านพร้าว ม.6 ตำบลเชียงรากใหญ่

อำเภอสามโคก
02130706001 บ้านพร้าวใน 15/8/24208/6/2411วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพร้าว ม.5 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก
02130403004 บึงกาสาม 8/7/25267/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองซอยที่ 9 ม.6 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ
02130402003 บึงบอน 7/11/25222457วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองแปด ม.3 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ
02130401002 บึงบาประภาสะวัต 27/5/25312464วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบ ม.5 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ
02130111003 บุญชื่นชู 19/4/255614/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายบางแขยด ม.3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
02130113002 บุญบางสิงห์ 3/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายบางสิงห์ ม.8 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี
02130103001 โบสถ์ 1/1/21672164วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโบสถ์ ม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
02130710003 โบสถ์ 13/2/24962370วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก
02130707002 ปทุมทอง 5/2/25002368วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านปทุม ม.1 ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก
02130406001 ปทุมนายก 8/9/24872480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบสี่ ม.12 ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ
02130603001 ประชุมราษฎร์ 31/7/25462400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากคลองหก ถนนสายลำลูกกา ม.11

ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
02130601004 ประยูรธรรมาราม 26/8/252624/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายถนนวิภาวดีรังสิต ซอยวิเชียร ม.8 ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา
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02130603002 ปัญจทายิกาวาส 26/5/24492409วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองซอยที่ 5 ม.13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
02130206004 ปัญญานันทาราม 2/5/254531/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองหก ม.10 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
02130106004 ป่ากลางทุ่ง 28/12/25332385วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางขะแยง ม.2 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี

02130507003 ป่าไขแสงธรรมาราม 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหน้าไม้ ม.7 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130403005 ป่าคลอง 11 (หนองเสือ) 14/8/255120/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตบึงกาสาม ม.2 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ
02130708005 ป่างิ้ว 5/1/25522458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่างิ้ว ม.3 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
02130601006 ป่าจิตตภาวนา 12/11/25532/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
02130605007 ป่าเจริญราช 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
02130505002 ป่าปทุมรัฐ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130702005 ป่าภูริทัตตปฏิปทาราม 25/9/253330/8/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านคลองสระ ม.2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
02130111002 เปรมประชา 19/12/24612460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเปรม ม.2 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี
02130405001 โปรยฝน 13/11/24782441วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบเอ็ด ม.12 ตำบลหนองสามวัง

อำเภอหนองเสือ
02130206002 ผลาหาร 1/1/24592456วัดราษฎร์มหานิกายถนนริมคลองหกฝั่งตะวันตก ม.9 ตำบลคลองหก

อำเภอคลองหลวง
02130708001 ไผ่ล้อม 20/9/25421860วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ล้อม ม.5 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
02130203003 พระธรรมกาย 12/1/252229/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสาม ม.7 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
02130709003 พลับสุทธาวาส 19/12/24672363วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านวัง ม.5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
02130402002 พวงแก้ว 12/6/25402445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองแปด ม.5 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ
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02130306001 พิชิตปิตยาราม 29/1/24902429วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบสาม ถนนชูชาติกำพู ม.4 ตำบลบึงน้ำรักษ์
อำเภอธัญบุรี

02130605004 พิรุณศาสตร์ 1/8/25332443วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอยที่ 10 สายกลาง ม.4 ตำบลบึงทองหลาง
อำเภอลำลูกกา

02130201002 พืชนิมิต 24/8/24852468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองหนึ่ง ม.20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
02130606001 พืชอุดม 31/7/25462437วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบสองสายหกวา ม.9 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา
02130206005 พุทธชินวงศ์วนาราม 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองหก ม.7 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
02130204001 เพิ่มทาน 5/4/24718/2/2445วัดราษฎร์มหานิกายคลองสี่ ม.4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
02130105001 โพธิ์เลื่อน 1/1/23562352วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี
02130601001 โพสพผลเจริญ 1/9/25172436วัดราษฎร์มหานิกายคลองหกสายขวาล่าง ม.4 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
02130109003 ไพร่ฟ้า 20/11/24672406วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ม.2 ตำบลบางเดื่อ

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130204004 มงคลพุการาม 26/3/251317/12/2505วัดราษฎร์มหานิกายคลองสี่ ม.14 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
02130606002 มงคลรัตน์ 20/9/25502445วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบสองสายกลาง ม.11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา
02130710004 มหิงษาราม 17/6/2541วัดราษฎร์มหานิกายบางกระบือ ม.2 ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก
02130103003 มะขาม 1/1/21722170วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี
02130302002 มูลจินดาราม 10/7/244219/3/2439วัดราษฎร์มหานิกายคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ม.3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
02130206003 มูลเหล็ก 20/5/25272459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองหก ม.14 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
02130709004 เมตารางค์ 1/1/23912364วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านเมตารางค์ ม.3 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
02130114001 รังสิต 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเปรม ม.7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี
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02130403001 ราษฎร์บำรุง 14/3/25102471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบ ม.5 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ
02130108002 ราษฎร์ศรัทธาทำ 11/7/24712441วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองโพธิ์ใต้ ม.6 ตำบลบางหลวง

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130603003 ราษฎร์ศรัทธาราม 2/11/25302433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเจ็ดสายกลาง ม.4 ตำบลบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา
02130601002 ลาดสนุ่น 23/12/25112440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดสนุ่น คลองซอยสายที่ 1 ม.7 ตำบลคูคต

อำเภอลำลูกกา
02130502002 ลาดหลุมแก้ว 31/1/25052468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดหลุมแก้ว ม.1 ตำบลลาดหลุมแก้ว

อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130604002 ลานนา 31/1/25051/9/2453วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอยที่ 9 ม.2 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
02130506002 ลำมหาเมฆ 4/1/24842467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130705002 วิมลภาวนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายปลายคลองบางโพธิ์เหนือ ม.3 ตำบลบางโพธิ์เหนือ

อำเภอสามโคก
02130110002 เวฬุวัน 27/9/24818/3/2465วัดราษฎร์มหานิกายคลองเปรมประชากร ม.1 ตำบลบางพูด

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130404002 ศรีคัคณางค์ 18/6/25365/4/2455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีคัคณางค์ ม.3 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ
02130402001 ศรีสโมสร 27/5/25312440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเจ็ด ม.8 ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ
02130103002 ศาลเจ้า 1/1/23332330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเชียงราก ม.3 ตำบลบ้านกลาง

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130709001 ศาลาแดงเหนือ 1/1/24092359วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านศาลาแดง ม.2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก
02130303002 ศิริจรรยาธรรมปัญญาราม 31/3/2559วัดราษฎร์อนัมนิกายม.3 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
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02130205002 ศิริจันทาราม 29/5/25502445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองห้า ม.13 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
02130604004 สมุหราษฎร์บำรุง 22/2/25031/4/2462วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอยที่ 9 ม.1 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา
02130305001 สระบัว 1/1/24602425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบเอ็ด ม.1 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี
02130708002 สวนมะม่วง 17/1/25415/2/2398วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนมะม่วง ม.4 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
02130204002 สว่างภพ 24/10/24822/4/2453วัดราษฎร์มหานิกายคลองสี่ ม.16 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
02130501003 สหธรรมทรรศน์ 15/1/25574/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130702004 สหราษฎร์บำรุง 31/7/249410/3/2479วัดราษฎร์มหานิกายถนนสามโคก ม.8 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
02130708004 สองพี่น้อง 13/4/246913/9/2410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสองพี่น้อง ม.2 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
02130404003 สอนดีศรีเจริญ 29/5/25505/4/2468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเจ็ด ม.10 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ
02130703002 สะแก 20/2/232119/8/2115วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
02130112003 สังลาน 1/1/23992369วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกองซอง ม.3 ตำบลบางกระดี อำเภอเมืองปทุมธานี
02130703001 สามโคก 23/7/211725/8/2100วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเกาะปิ้น ม.2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
02130702002 สามัคคิยาราม 24/6/25222369วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนสามโคก-เสนา ม.4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
02130204005 สายสุวพรรณ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกาย- ม.4 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง
02130601003 สายไหม 8/9/24982441วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสายไหม ม.3 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
02130105002 สำแล 22/11/25482412วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านกระแชง ม.2 ตำบลบ้านกระแซง อำเภอเมืองปทุมธานี
02130703003 สิงห์ 29/9/22102210วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามโคก ม.2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก
02130404001 สุขปุณฑริการาม 6/4/25422432วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองแปด ม.5 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ
02130502003 สุทธาวาส 19/11/253628/3/2485วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางสะแก ม.4 ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุม
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แก้ว
02130405002 สุนทริการาม 6/1/255310/5/2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบสอง ม.8 ตำบลหนองสามวัง

อำเภอหนองเสือ
02130702003 สุราษฎร์รังสรรค์ 3/2/24932375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ ม.4 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
02130503002 สุวรรณจินดาราม 19/2/24912/3/2490วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนธนะรัชต์ ม.6 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130605005 สุวรรณบำรุงราชวราราม 26/8/252625/1/2450วัดราษฎร์มหานิกายคลองเก้า ม.11 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา
02130506004 สุวรรโณภาส 8/8/255624/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางหลวง ม.5 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130113001 เสด็จ 26/11/25342225วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองกระแชง ม.5 ตำบลสวนพริกไทย

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130401001 แสงมณี 1/1/24672439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ
02130301001 แสงสรรค์ 21/2/25232430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสอง ม.6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
02130205003 แสวงสามัคคีธรรม 2/10/253217/12/2505วัดราษฎร์มหานิกายคลองระบายน้ำที่ 5 ม.2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
02130607001 โสภณาราม 1/1/24462442วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอยที่สิบสองสายกลาง ม.9 ตำบลบึงคอไห

อำเภอลำลูกกา
02130101002 โสภาราม 25/7/24562360วัดราษฎร์มหานิกายถนนโสภา ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี
02130101001 หงษ์ปทุมาวาส 30/12/25242317วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางปรอก ตำบลบางปรอก

อำเภอเมืองปทุมธานี
02130109004 หนองปรง 29/4/253523/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองปรง ม.3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี
02130507001 หน้าไม้ 24/10/25212466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหน้าไม้ ม.5 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
02130206001 หว่านบุญ 16/3/25192424วัดราษฎร์มหานิกายคลองหก ม.3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
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02130205001 หัตถสารเกษตร 19/12/244213/3/2439วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองห้า ม.8 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
02130603007 ใหม่คลองเจ็ด 28/6/254820/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจ็ด ม.1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา
02130605002 อดิศร 31/10/24792440วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอยที่สิบเอ็ดสายกลาง ม.1 ตำบลบึงทองหลาง

อำเภอลำลูกกา
02130708003 อัมพุวราราม 25/6/241820/3/2400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนมะม่วง ม.5 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก
02130304001 อัยยิการาม 9/2/25042440วัดราษฎร์มหานิกายคลองเก้า ม.4 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
02130207001 อู่ข้าว 16/4/25412453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเจ็ด ม.8 ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง

รวมทั้งสิ้น วัด189
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05940906001 กุสาวดี 1/1/25162375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง
05940110002 ขจรประชาราม 8/8/255626/4/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตรูสะมิแล ม.1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี
05940201003 คลองช้าง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองช้าง ม.5 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์
05940405002 ควนนอก 1/1/23442315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ
05941201003 ควนน้อย 16/10/25289/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน
05940405001 ควนใน 1/1/21002089วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ
05941007001 คามวาสิการาม 1/1/25002479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง
05941009001 โคกหญ้าคา 1/1/24942480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง
05940710002 จุฬามณี 1/1/23952370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี
05940802003 โชติรส 1/1/24972476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น
05940407002 ญาโณทัย 1/1/24542373วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ
05940404002 ดอนกลาง 1/1/23602345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ
05940404001 ดอนตะวันออก 1/1/23582343วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ
05940402001 ดิษฐาวาส 1/1/21502125วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ
05940908003 ตะเคียนทอง 1/1/24562360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง
05940102001 ตานีนรสโมสร 1/1/24792413พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี
05940703001 ถัมภาวาส 1/1/24512391วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี
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05940205001 ทรายขาว 1/1/24322300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์
05941202002 ทุ่งข่อย 10/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งข่อย ม.1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน
05940711001 ทุ่งคล้า 1/1/24862360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี
05940409002 เทพนิมิตร (บ้านกลาง) 2398วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ
05940207001 ธนาภิมุข (ปากล่อ) 1/1/24692430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์
05940101001 นพวงศาราม 1/1/24772470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี
05940206002 นาประดู่ 1/1/24322430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์
05940102002 นิกรชนาราม 1/1/25172477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี
05940211002 นิคมควนเปล 3/11/255719/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายควนเปล ม.2 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์
05940206001 นิคมสถิตย์ (ยางแดง) 1/1/24622419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์
05940204001 บันลือคชาวาส 1/1/23652332วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์
05940108001 บ้านดี 24/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายดี ม.3 ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี
05940207002 บ้านไร่ 24/6/25222522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์
05941201001 บุพพนิมิต 1/1/24372315วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน
05940908001 บูรพาราม 13/5/25282355วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง
05940710001 โบกขรณี 1/1/24052375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี
05940403002 ประจันตคาม 1/1/24002385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ
05940706001 ประทุมวารี 6/4/25422325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี
05940503001 ประเวศน์ภูผา 1/1/24492352วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตรัง อำเภอมายอ
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05941202001 ปลักปรือ 1/2/253320/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน
05940901001 ป่าศรี 10/10/25232419วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง
05941201002 ป่าสวย 1/1/24452416วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน
05940911001 ปิยาราม 18/5/25252346วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง
05940203001 ปุราณประดิษฐ์ 12/6/25422294วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์
05940204003 ปุหรน 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์
05940403001 พรหมประสิทธิ์ 1/1/23452320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ
05940208002 พลานุภาพ 1/1/24302215วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์
05940402003 โพธาราม 1/1/24382394วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ
05941203003 โพธาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายละโพะ ม.3 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน
05941203001 ภมรคติวัน 1/1/25012434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน
05940802001 มหันตคาม 1/1/24052395วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น
05941011001 มหิงษ์สุวรรณนิมิต 25/8/25022490วัดราษฎร์มหานิกายลานควาย ม.5 ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง
05940407001 มหิงษาราม 1/1/24382174วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ
05940202001 มะกรูด 1/1/24112382วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์
05940201002 มะเดื่อทอง 1/1/23952390วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์
05940204002 มะปรางมัน 31/3/25492467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์
05940917001 มะปริงวารีราม 1/1/25172021วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง
05940908002 มัชฌิมาวาส 1/1/23352330วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง
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05940501001 มาลีนิเวศน์ (มายอ) 1/1/24692459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ
05940305001 มุจลินทวาปีวิหาร 1/1/23902328พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก
05940202003 โมลีนิมิต (หรัง) 1/1/24792465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์
05940802002 ไม้แก่น 1/1/24432395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น
05940311001 ยานิการาม 1/1/24622452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก
05940214001 ราษฎร์บูรณะ 1/1/25002480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์
05940211001 โรงวาส 1/1/24452376วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์
05940701001 เลียบ 1/1/24292399วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
05940701002 วิมลวัฒนาราม 1/1/24612456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี
05940201001 ศรีมหาโพธิ์ 1/1/25022345วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์
05940409001 ศรีสุดาจันทร์ 1/1/24562442วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ
05940309001 สถิตย์ชลธาร 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก
05940109001 สันติการาม 22/11/253131/3/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมืองปัตตานี
05940801001 สารวัน 1/11/25342375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น
05940408001 สาลวัน 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ
05940401001 สำเภาเชย 1/1/24562444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ
05941001002 สุขาวดี 2487วัดราษฎร์มหานิกายยะรัง ม.3 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง
05940708001 สุทธิกาวาส 1/1/24862300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี
05940203002 สุนทรวารี 12/6/25422479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์
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05940310001 สุนันทาราม 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก
05940307001 สุวรรณากร 1/1/24872459วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก
05940402002 หงสาราม 1/1/25152200วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ
05940214002 หนองครก 23/4/25292524วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์
05940202002 หน้าเกตุ 1/1/24862463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์
05940110001 หลักเมือง 23/6/255326/9/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี
05940202004 หัวควน 31/7/25462525วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์
05940208001 อรัญวาสิการาม 1/1/23192200วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์
05941010001 อัมพวนาราม 1/1/24602459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง
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05930201002 กงหราใหม่ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา
05930112002 กลาง 1/1/24762158วัดราษฎร์มหานิกายป่าตอ ม.6 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง
05930109008 กุฏิภักดีสังวร 1/1/244522/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05931104002 เกษตรนิคม 22/10/25432218วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์
05931001002 เกาะขันธาวาส 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
05930604003 เกาะโคบ 2481วัดราษฎร์มหานิกายเกาะโคบ ม.4 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
05930307002 เกาะทองสม 30/8/252021/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน
05930603004 เกาะยวน 20/9/25503/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะยวน ม.2 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน
05930504003 เกาะยาง 1/1/24572326วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
05930117001 ขัน 16/10/25292207วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์
05931101002 ขันประชาสรรค์ 17/1/254117/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายขัน ม.4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์
05930606001 ขุนหลวงนิมิต 2171วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน
05930113007 เขา 30/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายคอกวัว ม.1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
05931102006 เขาครามสันติธรรม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายป่าสน ม.10 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
05930103001 เขาเจียก 1/1/24692101วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง
05930107004 เขาแดงตก 3/11/25572217วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง
05930115003 เขาแดงตะวันออก 1/1/24872319วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง
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05930516002 เขาป้าเจ้ 14/2/253712/4/2519วัดราษฎร์มหานิกายเขาโต๊ะบุญ ม.4 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน
05930504004 เขาโพรกเพลง 19/11/25362463วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
05930201001 เขาวงก์ 1/1/24902210วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา
05930511001 เขาอ้อ 1/1/16611651วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
05930109006 คงคาสวัสดิ์ 1/1/25022410วัดราษฎร์ธรรมยุตคงคาสวัสดิ์ ม.4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05931104001 คงหิต 24/12/255521/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายลำสินธุ์ ม.3 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์
05930306005 คลองขุด 30/12/25182484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05931003001 คลองใหญ่ 25/12/25392470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม
05930107001 ควนกรวด 1/1/23952083วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง
05930306007 ควนโก 16/8/25372532วัดราษฎร์มหานิกายควนโก ม.1 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05930202003 ควนขี้แรด 18/6/25362480วัดราษฎร์มหานิกายควนขี้แรด ม.1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
05930806002 ควนเคี่ยม 1/1/25152483วัดราษฎร์มหานิกายควนเคี่ยม ม.7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน
05930115001 ควนถบ 10/9/25522038วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง
05930605006 ควนนางพิมพ์ 1/1/25112484วัดราษฎร์มหานิกายควนนางพิมพ์ ม.5 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน
05930801007 ควนนุ้ย 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายควนนุ้ย ม.4 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน
05930104001 ควนปรง 1/1/24572142วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930505003 ควนปริง 1/1/24842413วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
05930508002 ควนปันตาราม 1/1/25192412วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
05930601001 ควนปิยาราม 1/1/23672356วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
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05930602002 ควนเผยอ 1/1/25112471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
05930605002 ควนฝาละมี 1/1/25032343วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน
05930512002 ควนพนางตุง 1/1/24892468วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
05930605007 ควนพระ 1/1/25092484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน
05930802004 ควนเพ็ง 1/1/24902480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน
05930516001 ควนแพรกหา 1/1/24822227วัดราษฎร์มหานิกายควนแพรกหา ม.6 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน
05930115002 ควนมะพร้าว 1/1/21372113วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
05930307003 ควนยวน 14/2/253731/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายควนยวน ม.9 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน
05930111001 ควนแร่ 1/1/22112106วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง
05930802003 ควนแสวง 7/3/25442526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน
05930307004 ควนหมอทอง 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายควนหมอทอง ม.7 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน
05930902006 ควนโหมด 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
05930104005 ควนอินทร์นิมิตร 1/1/24532399วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930101001 คูหาสวรรค์ 1/1/24901924พระอารามหลวงมหานิกายตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
05930110005 โคกคีรี 1/1/23152301วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
05930103002 โคกชะงาย 1/1/21452102วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง
05930509003 โคกโดน 29/5/25502482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
05930802002 โคกทราย 28/4/25232522วัดราษฎร์มหานิกายโคกตะเคียน ม.1 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน
05930509001 โคกน้ำหัก 1/1/24042393วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
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05930101002 โคกเนียน 1/1/25142248วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
05930301006 โคกพญา 27/8/254530/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
05930307005 โคกม่วง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกม่วง ม.3 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน
05930105002 โคกมะม่วง 17/1/25342437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง
05930106002 โคกแย้ม 1/1/24902383วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง
05930502004 โคกศักดิ์ 17/1/25342521วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
05930504002 โงกน้ำ 2317วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
05930306006 จรณาราม 13/2/252210/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05930110001 จินตาวาส 1/1/21782112วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
05930113005 แจ้ง 1/1/24122381วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
05930101006 ชัยชนะสงคราม 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งไหม้ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
05930902002 ช่างทอง 1/1/24772385วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
05930111002 ชายคลอง 1/1/24902118วัดราษฎร์มหานิกายชายคลอง ม.14 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง
05930302004 ชุมประดิษฐ์ 1/1/24902478วัดราษฎร์มหานิกายพานหยี ม.9 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน
05930605008 ชุมแสง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายชุมแสง ม.1 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน
05930602001 ดอนประดู่ 1/1/21952174วัดราษฎร์มหานิกายดอนประดู่ ม.4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
05930511002 ดอนศาลา 1/1/25132033วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
05931001001 โดนคลาน 1/1/25042332วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
05930114003 ต้นไทร 13/7/25599/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง
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05930703001 ตะแพน 16/10/25292437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต
05930402001 ตะโหมด 8/11/25362452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด
05930110004 ตำนาน 1/1/22432213วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
05930109010 เตาปูน 1/3/255922/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930305002 แตระ 17/1/25412450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน
05930902004 โตนด 1/1/24822463วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
05930702001 ถ้ำ 1/1/25062250วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต
05931102001 ถ้ำสุมะโน 30/3/255824/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายนาวง ม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
05930502001 ทะเลน้อย 8/7/25262154วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
05931003002 ท่าโกวนาราม 8/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายท่าโก ม.6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม
05930307001 ท่าควาย 1/1/24902388วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน
05930108001 ท่าแค 1/1/24552298วัดราษฎร์มหานิกายท่าแค ม.3 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง
05930806003 ท่าดินแดง 19/11/25362476วัดราษฎร์มหานิกายท่าดินแดง ม.6 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน
05930302005 ท่านางพรหม 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน
05930901002 ท่ามะเดื่อ 1/1/24102400วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
05930513001 ท้ายวัง 1/1/22202092วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน
05930302001 ท่าลาด 1/1/21382128วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน
05930113002 ท่าสำเภาใต้ 1/1/21292092วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
05930113001 ท่าสำเภาเหนือ 1/1/20992075วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
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05930505004 ทุ่งขึงหนัง 1/1/25152474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
05930804003 ทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งคลองควาย ม.2 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน
05931002002 ทุ่งชุมพล 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งชุมพล ม.3 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม
05930506001 ทุ่งเตง 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน
05930804002 ทุ่งนารี 1/11/253430/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนารี ม.3 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน
05931101001 ทุ่งยาว 2483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์
05930110007 ทุ่งลาน 1/1/25232521วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
05931001005 ทุงสวนธรรม 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุง ม.3 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
05930301009 เทพดลยาราม 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายควนโต๊ะดล ม.11 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
05930512001 ไทรงาม 1/1/25042325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
05930301003 ไทรงามใหม่ 1/1/24922482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
05930602004 ไทรพอน 29/11/25372482วัดราษฎร์มหานิกายไทรพอน ม.9 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
05930104004 ไทรห้อย 22/11/25312351วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930601003 ธรรมประยูร 27/12/252624/3/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
05930502003 ธรรมสถิต 24/6/25222482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
05930512004 ธรรมสามัคคี 26/9/25448/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายไสขี้กวาง ม.6 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
05930105001 ธาราสถิตย์ 22/9/25462169วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง
05930103003 นางลาด 1/1/24252343วัดราษฎร์มหานิกายเขาเจียก ม.11 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง
05930301001 นางหลง 1/1/25152400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
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05930106001 นาท่อม 1/1/23262316วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง
05930902001 นาปะขอ 1/1/23672109วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
05930902005 นาหม่อม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
05930112001 นาโอ่ 1/1/21202113วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง
05930806004 น้ำตก 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายน้ำตก ม.1 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน
05930806005 น้ำรุ้งสุวรรณาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายน้ำรุ้ง ม.7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน
05930101003 นิโครธาราม 1/1/24872278วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
05930301002 บรรพตพินิต 1/1/24922470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
05930114004 บ่วงช้าง 3/11/255728/6/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง
05930510002 บ่อพระโสภณประชาสรรค์ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายควนเหลง ม.5 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน
05930305001 บางแก้ว 1/1/14861482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน
05930901005 บางแก้วผดุงธรรม 18/5/252523/4/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
05930605003 บางขวนใต้ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน
05930603002 บางตาล 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน
05930604002 บางนาคราช 21/1/25542475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
05931104003 บ้านโตน 23/3/25332526วัดราษฎร์มหานิกายโตน ม.5 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์
05930102001 บ้านนา 18/10/25472212วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
05930306009 บ้านพลู 13/7/255924/11/2546วัดราษฎร์มหานิกายพลู ม.4 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05930203001 บ้านพูด 2230วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา
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05930111003 บ้านสวน 1/1/22352218วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง
05930511003 บ้านสวน 1/1/25132070วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
05930110002 ประจิมทิศาราม 1/1/21692117วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
05930111005 ประดู่ทอง 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง
05930511005 ประดู่เรียง 1/1/24792279วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
05930101004 ประดู่หอม 3/10/25432405วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
05931001003 ประดู่หอม 16/12/25542482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
05930502002 ประดู่หอม 27/5/25262256วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
05930107005 ปรางค์ชัย 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง
05930107003 ปรางหมู่นอก 22/10/25432201วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง
05930107002 ปรางหมู่ใน 1/1/22042194วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง
05930401001 ปลักปอม 28/4/25232483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด
05930901004 ปัณณาราม 17/9/251925/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
05930109009 ปากประ 1/1/24922472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930902003 ปากพล 1/1/25152410วัดราษฎร์มหานิกายปากพล ม.9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว
05930601004 ปากพะยูน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายปากพะยูน ม.3 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
05930113004 ปากสระ 1/1/24772367วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
05930508003 ปากสระ 1/1/251528/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
05930109001 ป่าขอม 1/1/232022/6/2100วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
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05930509002 ป่าตอ 1/1/24662410วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน
05930801001 ป่าบอนต่ำ 1/1/24532357วัดราษฎร์มหานิกายป่าบอน ม.2 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน
05930806001 ป่าบอนบน 1/1/23362330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน
05930804001 ป่าบาก 21/12/253520/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน
05931001004 ป่าพะยอม 1/1/24562187วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
05930109003 ป่าลิไลยก์ 1/1/23292234วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930505002 ป่าวิไลย์ 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
05930102002 ปุณณาวาส 1/1/24902451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
05930605001 พระเกิด 25/12/25392406วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน
05930403001 พรุนายขาว 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด
05930802001 พรุพ้อ 1/1/24752446วัดราษฎร์มหานิกายพรุพ้อ ม.1 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน
05930202001 พังกิ่ง 1/1/24842268วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
05930504005 พังดาน 19/11/25362482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
05930513003 พิกุลทอง 1/1/23672262วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน
05930109002 โพเด็ด 1/1/24462150วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930108004 โพธาวาส 1/1/251510/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายโคกโพธิ์ ม.1 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง
05930111004 โพธิ์ควนมะพร้าว 2287วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง
05930302003 โพธิญาณวราราม 17/7/25302477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน
05930110003 โพธิ์ตำนาน 14/10/25252158วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
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05930701001 โพรงงู 3/7/25282317วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต
05930604001 ภัทราราม 1/1/25132473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
05930511006 ภูเขาทอง 1/1/25152473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
05930101005 ภูผาภิมุข 1/1/24892455วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
05930901006 มหรรณพาวาส 6/11/253914/10/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
05930511004 มะกอกเหนือ 1/1/25172268วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน
05930401002 แม่ขรีประชาราม 4/5/25212512วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด
05930804005 ยางขาคีม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายยางขาคีม ม.1 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน
05930109005 ยางงาม 1/1/24122348วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05931103001 ร่มเมือง 1/1/23052298วัดราษฎร์มหานิกายลำ ม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์
05930901003 รัตนวราราม 7/2/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
05930601002 รัตนาราม 1/1/24892448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
05930501002 ราษฎร์นุกูล 2/11/25302484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน
05930605005 โรจนาราม 1/1/25132483วัดราษฎร์ธรรมยุตควนพระ ม.2 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน
05930204001 ไร่เหนือ 9/1/254724/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา
05930513002 ล้อ 1/1/21702143วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน
05930903001 ลอน 4/9/25342482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว
05931002001 ลานข่อย 10/9/255216/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายลานข่อย ม.1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม
05930301008 ลานช้าง 13/7/255916/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายกิโลเมตรที่ 42 ม.7 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
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05930504001 ลานแซะ 1/1/24782267วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน
05931101003 ลำกะ 26/11/253431/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายลำกะ ม.3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์
05930109004 วัง 1/1/23462331วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930109007 วิหารเบิก 1/1/24352422วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930113003 วิหารสูง 1/1/23832359วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
05930505001 ศรีธรรมาราม 1/1/213028/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
05930703003 ศรีสุคนธาวาส 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหัสคุณ ม.7 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต
05930108003 ศาลาไม้ไผ่ 16/10/252923/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง
05930302002 ศุภศาตราราม 30/4/25222469วัดราษฎร์มหานิกายสามโพธิ์ ม.7 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน
05930110006 สมสมัย 1/1/24922481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง
05930202002 สมหวัง 1/1/25042478วัดราษฎร์มหานิกายหวัง ม.4 ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา
05930512003 สวนธรรมเจดีย์ 1/1/251328/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน
05930703002 สวนโหนด 3/2/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต
05930306002 สะทัง 1/1/24602121วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05930306001 สะทังใหญ่ 1/1/15001488วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05930901001 สังฆวราราม 1/1/24742364วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
05930508001 สุนทราวาส 1/1/23851983วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน
05930603001 สุภาษิตาราม 1/1/24902466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน
05930301007 สุวรรณประดิษฐาราม 8/9/255419/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวหรั่ง ม.8 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
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05930501001 สุวรรณวิชัย 1/1/23972308วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน
05930113006 สุวรรณวิหารน้อย 1/1/25032483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
05930702002 ใสประดู่ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต
05930505005 หนองโต๊ะปาน 24/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน
05930803001 หนองนก 6/9/25222522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน
05930401003 หนองปด 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองปด ม.3 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด
05930516003 หน้าถ้ำเขาพังอิฐ 22/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาพังอิฐ ม.5 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน
05930510001 หรังแคบ 1/1/25152429วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน
05930803002 หลักสิบ 3/11/255725/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหลักสิบ ม.5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน
05930306004 ห้วยแตน 17/1/25342482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05930801002 ห้วยทราย 16/10/25292523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน
05930903002 ห้วยเนียง 27/10/253821/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว
05930606003 ห้วยเรือ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเรือ ม.4 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน
05930607001 ห้วยลึก 1/1/21962176วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลึก ม.1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน
05930301005 หัวเขาชัยสน 1/1/25192513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
05930602003 หัวควน 1/1/25092475วัดราษฎร์มหานิกายควน ม.3 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
05930602005 หัวควนตก 3/11/255719/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหัวควนตก ม.6 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน
05930607002 หัวเตย 21/2/25392255วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน
05930114001 หัวหมอน 1/1/24792422วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง
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05930306003 หานโพธิ์ 1/1/25342408วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05930606002 หารเทา 1/1/24852470วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแจ้ ม.7 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน
05930901007 หูแร่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหูแร่ ม.5 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว
05930305003 แหลมจองถนน 27/8/25452480วัดราษฎร์มหานิกายแหลมจองถนน ม.1 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน
05930306008 แหลมดิน 17/1/25412480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
05930603003 แหลมดินสอ 1/1/24922484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน
05930506002 แหลมโตนด 1/1/24922410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน
05930203002 โหล๊ะจังกระ 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายโหล๊ะจังกระ ม.9 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา
05930402002 โหล๊ะจันกระ 1/1/25152473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด
05930804004 โหล๊ะหารธรรมาราม 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโหล๊ะหาร ม.7 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน
05930108002 อภยาราม 1/1/24922476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง
05930104003 อัมพวนาราม 1/1/24922168วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930605004 อัมพะวัน 22/6/25372483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน
05930104002 อินทราวาส 1/1/24742148วัดราษฎร์มหานิกายท่ามิหรำ ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง
05930301004 อุดมวราราม 1/1/25192513วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาชัยสน ม.10 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน
05930114002 อุทัยธรรมาราม 2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง

รวมทั้งสิ้น วัด242
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05820501001 คงคาภิมุข 1/1/24002305วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
05820507001 คมนียเขต 13/7/25592452วัดราษฎร์มหานิกายคึกคัก ม.4 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
05820403003 ควนกะไหล 22/2/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตกะไหล ม.2 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820505001 ควรนิยม 1/1/24792456วัดราษฎร์มหานิกายตำตัว ม.5 ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า
05820704001 คีรีวงก์ 2430วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำทองหลาง ม.2 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด
05820506001 โคกเคียน 14/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งใหญ่ ม.8 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า
05820705001 โคกสวย 14/12/25382420วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด
05820301001 โฆสิตาราม 11/4/25482465วัดราษฎร์มหานิกายกะปง ม.2 ตำบลกะปง อำเภอกะปง
05820403002 เจริญรมณาวาส 16/10/24282385วัดราษฎร์มหานิกายกะไหล ม.4 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820102002 ชนาธิการาม 4/1/25292369วัดราษฎร์มหานิกายปากหรา ม.6 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา
05820406002 ดอน 18/10/25472319วัดราษฎร์มหานิกายดอน ม.4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820802004 ดอนปริง 2532วัดราษฎร์มหานิกายดอนปริง ม.4 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง
05820404001 ดิตถาราม 14/2/25372408วัดราษฎร์มหานิกายท่าอยู่ ม.2 ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820602002 ตำหนัง 2447วัดราษฎร์มหานิกายตำหนัง ม.2 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
05820406001 ไตรมารคสถิต 1/1/23202288วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลอย ม.2 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820401002 ไตรรัตนากร 1/1/24722438วัดราษฎร์มหานิกายบางทราย ม.2 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820101003 ทักษิณาวาส 22/11/25312407วัดราษฎร์มหานิกายชายค่าย ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา



2หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด พังงา

05820802005 เทสก์ธรรมนาวา 22/8/255727/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าแตง ม.6 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง
05820105001 ธัญญเขต 1/1/24792367วัดราษฎร์มหานิกายตากแดด ม.1 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา
05820405001 นากลาง 12/2/25452449วัดราษฎร์มหานิกายหล่อยูง ม.1 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820601001 นางย่อน 9/10/25242345วัดราษฎร์มหานิกายนางย่อน ม.2 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
05820304001 นารายณิการาม(เหล) 1/1/24782470วัดราษฎร์มหานิกายเหล ม.3 ตำบลเหล อำเภอกะปง
05820508001 นิกรวราราม 1/1/23852336วัดราษฎร์มหานิกายย่านยาว ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า
05820802003 นิคมสโมสร 1/1/24972356วัดราษฎร์มหานิกายบางคลี ม.8 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง
05820702002 นิโครธคุณากร 1/1/24652456วัดราษฎร์มหานิกายบ่อแสนไทรงาม ม.5 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
05820701001 นิโครธาราม 1/1/25432435วัดราษฎร์มหานิกายไทรเลียบ ม.1 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด
05820801003 นิโรธรังสี 13/3/25282526วัดราษฎร์ธรรมยุตเหมืองฝรั่ง ม.3 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
05820602004 บางครั่ง 13/7/255920/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายบางครั่ง ม.3 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
05820104002 บางเตย 14/3/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา
05820502001 บางน้ำใส 2529วัดราษฎร์ธรรมยุตบางน้ำใส ม.1 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า
05820504002 บางมรวน 12/6/25402477วัดราษฎร์มหานิกายบางมรวน ม.5 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า
05820501004 บางมรา 1/1/241022/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายบางมรา ม.1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
05820602001 บางวัน 2529วัดราษฎร์มหานิกายบางวัน ม.1 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
05820104001 บางเสียด 2/7/25512440วัดราษฎร์มหานิกายบางเสียด ม.4 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา
05820601002 บ้านเตรียม 22/9/254628/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายเตรียม ม.4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี
05820805002 บ้านบกปุย 24/2/255826/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบกปุย ม.1 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง
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05820802001 ประชาธิการาม 1/1/25122319วัดราษฎร์มหานิกายเกาะ ม.1 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง
05820101005 ประชาสันติ 1/1/251026/10/2502วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
05820101001 ประชุมโยธี 1/1/25112369พระอารามหลวงมหานิกายควน ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
05820804002 ประชุมศึกษา 1/1/24692443วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมะพร้าว ม.1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง
05820101004 ประพาสประจิมเขต 1/1/24762475วัดราษฎร์มหานิกายหัวช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
05820107001 ปัจจันตคาม 15/1/25572418วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งคาโงก ม.1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา
05820801001 ปัตติการาม 1/1/24902459วัดราษฎร์มหานิกายปะเต ม.6 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
05820305002 ปากคลอง 21/12/25222476วัดราษฎร์มหานิกายปากคลอง ม.3 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง
05820104003 ป่าพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ 4/12/255823/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตบางเตย ม.3 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา
05820302001 ปาโมกข์ 1/1/25132470วัดราษฎร์มหานิกายปากพู่ ม.3 ตำบลท่านา อำเภอกะปง
05820602003 ป่าสวนงาม 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนงาม ม.5 ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี
05820507003 ผดุงธรรมโพธิวาส 7/11/255424/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายบางเนียง ม.5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
05820507002 พนัสนิคม 21/11/25322480วัดราษฎร์มหานิกายบางเนียง ม.5 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า
05820501005 พระธาตุคีรีเขต 23/2/25422436วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
05820701002 พิทักษ์ธรรมาราม 1/1/25178/9/2515วัดราษฎร์มหานิกายปากช่อง ม.2 ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด
05820109001 มงคลสถิต 1/1/25192397วัดราษฎร์มหานิกายในโตน ม.3 ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา
05820101002 มงคลสุทธาวาส 1/1/24522380วัดราษฎร์มหานิกายคลองพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
05820403004 มณีศรีมหาธาตุ 2/3/255330/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายกะไหล ม.2 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820102001 มะปริง 17/9/25192470วัดราษฎร์มหานิกายปริง ม.4 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา
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05820402002 มาตุคุณาราม 1/1/24502335วัดราษฎร์มหานิกายกระโสม ม.1 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820305001 รมณีย์ 1/1/25162473วัดราษฎร์มหานิกายรมณีย์ ม.1 ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง
05820803001 ราชา 11/5/25542258วัดราษฎร์มหานิกายราชา ม.5 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง
05820504001 ราษฎร์นิรมิต 1/1/24762391วัดราษฎร์มหานิกายบางม่วง ม.4 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า
05820406003 ราษฎร์โยธี 1/1/250510/1/2502วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลอย ม.9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820401003 ราษฎร์สโมสร 25/3/25542469วัดราษฎร์มหานิกายโตนดิน ม.6 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820706001 ราษฎร์อุปถัมภ์ 21/2/25392453วัดราษฎร์มหานิกายบางเหรียง ม.4 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด
05820805001 ลาภี 14/12/25382444วัดราษฎร์มหานิกายทรายขาว ม.2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง
05820401001 ลำธาร 1/1/24652415วัดราษฎร์มหานิกายลำวะ ม.8 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820801004 ลำปี 9/9/255927/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตลำปี ม.8 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
05820802002 ลุมพินี 2/7/25512327วัดราษฎร์มหานิกายลุ่ม ม.4 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง
05820702001 ศรัทธาราม 20/6/25552364วัดราษฎร์มหานิกายเหนือ ม.4 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด
05820503001 ศรีนิคม 1/1/24352426วัดราษฎร์มหานิกายบางมรา ม.1 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า
05820403001 ศรีรัตนาราม 1/1/24662319วัดราษฎร์มหานิกายเชียงใหม่ ม.7 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820103001 สราภิมุข 1/1/24142330วัดราษฎร์มหานิกายยวน ม.1 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา
05820502002 สวนไผ่ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายบางเต่า ม.1 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า
05820605002 สวนวาง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรัก ม.6 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี
05820402003 สันติวราราม 8/11/252610/1/2502วัดราษฎร์ธรรมยุตกระโสม ม.4 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820605001 สามัคคีธรรม 1/1/252114/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายป่าส้าน ม.2 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี
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05820402001 สุวรรณคูหา 1/1/24962243วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำ ม.2 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง
05820803002 สุวรรณาวาส 1/1/23782311วัดราษฎร์มหานิกายแร่ ม.3 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง
05820501003 เสนานุชรังสรรค์ 1/1/24492390วัดราษฎร์มหานิกายตลาดเก่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
05820703001 ไสเสียด 17/9/25192467วัดราษฎร์มหานิกายไสเสียด ม.2 ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด
05820501002 หน้าเมือง 1/1/25432320วัดราษฎร์มหานิกายตลาดเก่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
05820806001 หลักแก่น 15/6/25212472วัดราษฎร์มหานิกายลำแก่น ม.1 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
05820804001 หาดทรายสมบูรณ์ 1/1/24102323วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมะพร้าว ม.5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง
05820801002 เหมืองประชาราม 1/1/24782473วัดราษฎร์มหานิกายท้ายเหมือง ม.9 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง
05820504003 แหลมป้อม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเค็ม ม.2 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า
05820102003 อรัญญิกาวาส 2/2/25382417วัดราษฎร์มหานิกายเผล ม.7 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา
05820804003 อินทนิน 2468วัดราษฎร์มหานิกายอินทนิน ม.6 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง
05820302002 อินทภูมิ 1/1/24722469วัดราษฎร์มหานิกายปากถัก ม.2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง
05820702003 อุทัยราษฎรบำรุง 24/2/255825/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกเลือด ม.7 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด

รวมทั้งสิ้น วัด87
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03560309004 กว้าน 21/12/25352448วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกว้าน ม.6 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
03560312007 กอก 2483วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.11 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ
03560509005 กองแล 13/1/25382482วัดราษฎร์มหานิกายกองแล ม.6 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
03560803001 ก๊อซาว 1/1/24782225วัดราษฎร์มหานิกายก๊อหลวง ม.11 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
03560803004 ก๊อน้อย 12/2/25452446วัดราษฎร์มหานิกายก๊อน้อย ม.1 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
03560901005 กาดถี 1/1/25202483วัดราษฎร์มหานิกายกาดถี ม.8 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560108008 กำแพงหิน 1/1/25022465วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นผึ้ง ม.8 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560201003 กิ่วแก้ว 18/10/25472482วัดราษฎร์มหานิกายกิ่วแก้ว ม.11 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
03560306007 กิ่วชมภู 1/1/25432470วัดราษฎร์มหานิกายชัยชมภู ม.6 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560201004 กู่ผางลาง 7/2/253216/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหลวง ม.9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
03560301012 กู่ผาแดง 6/1/255319/9/2551วัดราษฎร์มหานิกายกอม ม.11 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560310013 เกษตรสมบูรณ์ 25/2/255719/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสมบูรณ์ ม.15 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560110008 เกษตรสุข 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสุข ม.15 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560306008 เกษมสันติวนาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยบง ม.9 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560902005 เกษศรี 1/1/25152428วัดราษฎร์มหานิกายร้อง ม.6 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
03560604016 เก้าเงา 2483วัดราษฎร์มหานิกายเก้าเงา ม.15 ตำบลงิม อำเภอปง
03560801005 แก 1/1/24912459วัดราษฎร์มหานิกายแก ม.2 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
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03560802003 แกใหม่ธรรมนิมิตร 26/8/25591/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายแกใหม่ ม.6 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง
03560106005 ขุนต๊ำ 1/1/25092460วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำใน ม.9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560604004 ควร 1/1/24792448วัดราษฎร์มหานิกายควร ม.3 ตำบลงิม อำเภอปง
03560602003 ควรดง 1/1/24792476วัดราษฎร์มหานิกายควร ม.1 ตำบลควร อำเภอปง
03560202001 ค้างหงษ์ 1/1/25252485วัดราษฎร์มหานิกายค้างหงษ์ใหม่ ม.13 ตำบลจุน อำเภอจุน
03560601010 ค่าไพบูลย์ 15/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายค่าไพบูลย์ ม.16 ตำบลปง อำเภอปง
03560310001 คุ้ม 1/1/20962086วัดราษฎร์มหานิกายคุ้ม ม.6 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560306004 ใคร้ป่าคา 2474วัดราษฎร์มหานิกายใคร้ป่าคา ม.3 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560504002 งิ้วหงก 1/1/24822355วัดราษฎร์มหานิกายสันติพัฒนา ม.10 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้
03560803006 งุ้นพัฒนา 17/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายงุ้นพัฒนา ม.9 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
03560506002 จำไก่ 1/1/25222483วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ดอนเจริญ ม.11 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
03560506010 จำไก่ 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายจำไก่ ม.4 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
03560313001 จำบอน 10/2/25352480วัดราษฎร์มหานิกายจำบอน ม.7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
03560502004 จำปาหลวง 15/5/25392483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหลวง ม.6 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
03560202003 จุนหลวง 1/1/24912484วัดราษฎร์มหานิกายจุนหลวง ม.2 ตำบลจุน อำเภอจุน
03560113005 เจดีย์งาม 23/2/254230/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายเจดีย์งาม ม.1 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560116007 ช้างก้ำ 8/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายสัน ม.9 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
03560116003 ช้างหิน 1/1/25022425วัดราษฎร์มหานิกายตุ้มไร่ ม.8 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
03560311007 เชียงคาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายเชียงคาน ม.7 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
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03560113002 เชียงทอง 1/1/25022470วัดราษฎร์มหานิกายศาลา ม.8 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560311001 เชียงบาน 1/1/24942368วัดราษฎร์มหานิกายเชียงบาน ม.10 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
03560203002 เชียงยืน 1/1/24942483วัดราษฎร์มหานิกายปางป้อม ม.4 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560902001 เชียงหมั้น 1/1/21702167วัดราษฎร์มหานิกายกว้าน ม.13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
03560301006 แช่แห้ง 1/1/25182445วัดราษฎร์มหานิกายแช่แห้ง ม.6 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560307006 ไชยพรม 1/1/25192473วัดราษฎร์มหานิกายไชยพรม ม.5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
03560603008 ไชยพฤกษ์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายป่าแพะ ม.8 ตำบลออย อำเภอปง
03560508001 ไชยมงคล 1/1/25222300วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.7 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้
03560401006 ไชยสถาน 16/6/25492482วัดราษฎร์มหานิกายไชยสถาน ม.4 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
03560101005 ไชยอาวาส 1/1/25022387วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดไชยอาวาส ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560705007 ดงบุญนาค 29/11/254025/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายดงบุญนาค ม.7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
03560110010 ดงพระเจ้า 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายแม่กาไร่ ม.6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560509006 ดงสุวรรณ 12/1/254927/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าจี้ใต้ ม.1 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
03560705003 ดงอินตา 1/1/25062470วัดราษฎร์มหานิกายดงอินตา ม.6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
03560105003 ดอกบัว 1/1/25092368วัดราษฎร์มหานิกายดอกบัว ม.4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
03560113001 ดอกบัว 1/1/25202413วัดราษฎร์มหานิกายดอกบัว ม.7 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560804005 ดอนแก้ว 1/1/25192474วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเปื๋อย ม.6 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง
03560606002 ดอนแก้ว 1/1/25292420วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.4 ตำบลนาปรัง อำเภอปง
03560603002 ดอนแก้ว 21/12/25352418วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.2 ตำบลออย อำเภอปง
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03560307007 ดอนแก้ว 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
03560603005 ดอนเงิน 18/12/25572453วัดราษฎร์มหานิกายดอนเงิน ม.1 ตำบลออย อำเภอปง
03560202006 ดอนไชย 27/12/25262443วัดราษฎร์มหานิกายดอนไชย ม.14 ตำบลจุน อำเภอจุน
03560604001 ดอนไชย 8/8/25322350วัดราษฎร์มหานิกายดอนไชย ม.4 ตำบลงิม อำเภอปง
03560603006 ดอนไชย 8/8/25322461วัดราษฎร์มหานิกายดอนไชยป่าแขม ม.3 ตำบลออย อำเภอปง
03560501003 ดอนไชย 1/1/24912438วัดราษฎร์มหานิกายสันดอนงาม ม.9 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560301009 ดอนไชย 1/1/25182454วัดราษฎร์มหานิกายดอนไชย ม.5 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560307002 ดอนไชย 1/1/25282311วัดราษฎร์มหานิกายดอนไชย ม.8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
03560804002 ดอนไชย 1/1/25052436วัดราษฎร์มหานิกายดอนไชย ม.8 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง
03560805004 ดอนตัน 1/1/25002446วัดราษฎร์มหานิกายดอนตัน ม.4 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
03560507002 ดอนตัน 1/1/25092458วัดราษฎร์มหานิกายค่าบน ม.8 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้
03560804004 ดอนมูล 1/1/25222463วัดราษฎร์มหานิกายดอนมูล ม.8 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง
03560601007 ดอนมูล 2457วัดราษฎร์มหานิกายดอนมูล ม.16 ตำบลปง อำเภอปง
03560312005 ดอนมูล 28/6/25482465วัดราษฎร์มหานิกายแฮะ ม.5 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ
03560310004 ดอนมูล 1/1/25152450วัดราษฎร์มหานิกายโจโก้ ม.4 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560112002 ดอนมูล 2463วัดราษฎร์มหานิกายดอนมูล ม.2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
03560202014 ดอนมูล 1/1/25281260วัดราษฎร์มหานิกายดอนมูล ม.5 ตำบลจุน อำเภอจุน
03560309001 ดอนเรือง 1/1/24942400วัดราษฎร์มหานิกายดอนลาว ม.8 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
03560502002 ดอนเหล็ก 1/1/24732441วัดราษฎร์มหานิกายดอนเหล็ก ม.5 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
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03560201005 ดอยกู่ไก่แก้ว(ดอยกู่ไก่) 7/11/25542380วัดราษฎร์มหานิกายห้วยข้าวก่ำเหนือ ม.4 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
03560106011 ดอยหลวง 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตต๊ำกลาง ม.8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560313005 ดอยอิสาน 28/6/25482483วัดราษฎร์มหานิกายดอยอิสาน ม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
03560112003 ดาวเรือง 1/1/25312472วัดราษฎร์มหานิกายดาวเรือง ม.9 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
03560601005 ดู่ 1/1/24502435วัดราษฎร์มหานิกายดู่ ม.3 ตำบลปง อำเภอปง
03560301005 แดนเมือง 29/9/25412441วัดราษฎร์มหานิกายแดนเมือง ม.7 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560504001 ต้นต้อง 1/1/25092300วัดราษฎร์มหานิกายปิน ม.4 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้
03560107002 ต๋อมกลาง 1/1/23502346วัดราษฎร์มหานิกายต๋อมกลาง ม.4 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
03560107003 ต๋อมดง 1/1/25092390วัดราษฎร์มหานิกายต๋อมดง ม.5 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
03560107001 ต๋อมใต้ 1/1/20702067วัดราษฎร์มหานิกายสันหนองเหนียว ม.3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
03560604025 ต้าพัฒนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายต้า ม.18 ตำบลงิม อำเภอปง
03560703001 ตาลถ้อย 1/1/24912368วัดราษฎร์มหานิกายแม่จว้าเหนือ ม.3 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ
03560106009 ต๊ำกลาง 31/3/25492470วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำกลาง ม.8 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560106003 ต๊ำดอนมูล 1/1/25132450วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำดอนมูล ม.2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560116004 ต๊ำนกกก 1/1/25242453วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำนกกก ม.1 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
03560106004 ต๊ำน้ำล้อม 1/1/25092457วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำน้ำล้อม ม.5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560106001 ต๊ำป่าลาน 1/1/25162134วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำป่าลาน ม.3 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560106002 ต๊ำพระแล 1/1/24822405วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำพระแล ม.7 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560106006 ต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน) 1/1/25022462วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำม่อน ม.6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
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03560116002 ต๊ำเหล่า 1/1/24822411วัดราษฎร์มหานิกายต๊ำเหล่า ม.2 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
03560105001 ตุ่นกลาง 1/1/24892305วัดราษฎร์มหานิกายตุ่นกลาง ม.2 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
03560105002 ตุ่นใต้ 1/1/24822315วัดราษฎร์มหานิกายตุ่นใต้ ม.1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
03560505008 ถ้ำเทพนิมิต 27/7/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยลาน ม.9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
03560306009 ถ้ำบุญนาค 27/7/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตก้าวเจริญ ม.11 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560307003 ทราย 1/1/25052375วัดราษฎร์มหานิกายทราย ม.3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
03560311005 ทองแย้ม 8/8/25322529วัดราษฎร์มหานิกายเชียงบาน ม.4 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
03560601002 ทัศนาราม 1/1/25252415วัดราษฎร์มหานิกายกองแล ม.4 ตำบลปง อำเภอปง
03560111003 ท่ากลอง 1/1/25092435วัดราษฎร์มหานิกายท่ากลอง ม.1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
03560116005 ท่าจำปี 11/5/25542483วัดราษฎร์มหานิกายท่าจำปี ม.5 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
03560403001 ท่าฟ้าใต้ 3/11/25382417วัดราษฎร์มหานิกายท่าฟ้าใต้ ม.2 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
03560403003 ท่าฟ้าเหนือ 2467วัดราษฎร์มหานิกายท่าฟ้าเหนือ ม.1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
03560903006 ท่าร้อง 9/9/255910/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายท่าร้อง ม.1 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว
03560803003 ทุ่งกล้วย 1/1/25002441วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกล้วย ม.5 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
03560803007 ทุ่งกว๋าว 28/6/25482483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกว๋าว ม.3 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
03560504004 ทุ่งกาไชย 21/12/25352475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกาไชย ม.6 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
03560105005 ทุ่งกิ่ว 1/1/25022450วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกิ่ว ม.10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
03560801004 ทุ่งแขม 18/10/25472455วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแขม ม.12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
03560314002 ทุ่งควบ 6/1/25532470วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งควบ ม.2 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ
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03560505003 ทุ่งต้นศรี 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งต้นศรี ม.1 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
03560801001 ทุ่งติ้ว 26/7/25472433วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งติ้ว ม.6 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
03560604006 ทุ่งแต 2450วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแต ม.1 ตำบลงิม อำเภอปง
03560311002 ทุ่งมอก 7/2/25322370วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมอก ม.2 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
03560402002 ทุ่งมอก 2403วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมอก ม.5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน
03560312006 ทุ่งเย็น 31/7/25492481วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเย็น ม.2 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ
03560205005 ทุ่งรวงทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรวงทอง ม.9 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
03560310011 ทุ่งรวงทอง 8/8/255611/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรวงทอง ม.12 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560403005 ทุ่งหนอง 2481วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหนอง ม.5 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
03560308006 ทุ่งหล่ม 27/12/25452473วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหล่ม ม.6 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560501004 ทุ่งหลวง 1/1/25092440วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหลวง ม.7 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560116001 ทุ่มท่า 1/1/24892368วัดราษฎร์มหานิกายตุ้มท่า ม.4 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
03560503006 เทพวราราม 11/5/255418/5/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตสันต้นเปา ม.11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
03560505002 แท่นคำ 1/1/24912475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่แท่นคำ ม.10 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
03560401002 ไทยสุภาพ 2/3/25532474วัดราษฎร์มหานิกายท่าม่าน ม.5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
03560607007 ธรรมมิการาม 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายสบเกี๋ยง ม.3 ตำบลขุนควร อำเภอปง
03560301008 นันตาราม(นันทาราม) 1/1/25142451วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งบานเย็น ม.13 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560313008 นาเจริญ 8/9/255416/4/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเจริญ ม.6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
03560604014 นาดอ 2482วัดราษฎร์มหานิกายนาดอ ม.17 ตำบลงิม อำเภอปง
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03560606001 นาปรัง 2379วัดราษฎร์มหานิกายนาปรัง ม.1 ตำบลนาปรัง อำเภอปง
03560607001 นาอ้อม 2442วัดราษฎร์มหานิกายนาอ้อม ม.5 ตำบลขุนควร อำเภอปง
03560203004 น้ำจุน 8/8/253217/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายน้ำจุน ม.5 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560607002 น้ำปุก 2460วัดราษฎร์มหานิกายน้ำปุก ม.9 ตำบลขุนควร อำเภอปง
03560607005 น้ำแป้งพนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายน้ำแป้ง ม.14 ตำบลขุนควร อำเภอปง
03560312001 น้ำมิน 1/1/24782419วัดราษฎร์มหานิกายน้ำมิน ม.13 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ
03560205008 น้ำริน 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำริน ม.13 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
03560604015 น้ำฮาก 2483วัดราษฎร์มหานิกายน้ำฮาก ม.16 ตำบลงิม อำเภอปง
03560505007 เนินสมบูรณ์วนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเนินสมบูรณ์ ม.12 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
03560313004 เนินสามัคคี 31/3/254914/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายเนินสามัคคี ม.1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
03560402004 บ่อเบี้ย 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ่อเบี้ย ม.6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน
03560114002 บ่อแฮ้ว 1/1/25172325วัดราษฎร์มหานิกายบ่อแฮ้ว ม.5 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
03560805003 บัวหล่าย(ปัว) 20/3/25462434วัดราษฎร์มหานิกายปัวหล่าย ม.9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
03560115003 บ้านงิ้ว 1/1/25182415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านงิ้ว ม.6 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา
03560104003 บ้านซ่อน 1/1/25242442วัดราษฎร์มหานิกายซ่อน ม.7 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
03560104005 บ้านโซ้ 29/11/25402483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโซ้ ม.2 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
03560604013 บ้านตุ่น 2481วัดราษฎร์มหานิกายตุ่น ม.14 ตำบลงิม อำเภอปง
03560502003 บ้านทุ่ง 1/1/252720/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งวัดใหม่ ม.4 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
03560207002 บ้านธาตุ 1/1/25292413วัดราษฎร์มหานิกายบ้านธาตุสันติธรรม ม.3 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
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03560110007 บ้านบัว 2483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบัว ม.7 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560401004 บ้านปิน 14/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปิน ม.3 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
03560309005 บ้านปุ(ปุ) 13/1/25372449วัดราษฎร์มหานิกายปุ ม.5 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
03560111005 บ้านโป่ง 1/1/25022478วัดราษฎร์มหานิกายโป่ง ม.3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
03560108001 บ้านแม่ปืม 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปืม ม.5 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560104004 บ้านไร่ 1/1/25112461วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.5 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
03560203011 บ้านลอ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายลอ ม.1 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560604017 บ้านเลี้ยว 28/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายเลี้ยว ม.10 ตำบลงิม อำเภอปง
03560603001 บ้านหลวง 1/1/24651772วัดราษฎร์มหานิกายหลวง ม.6 ตำบลออย อำเภอปง
03560111002 บ้านเหยี่ยน 1/1/24822375วัดราษฎร์มหานิกายเหยี่ยน ม.7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
03560604011 บ้านแฮะ 2480วัดราษฎร์มหานิกายแฮะ ม.11 ตำบลงิม อำเภอปง
03560202002 บุญเกิด 1/1/25202484วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกั้ง ม.1 ตำบลจุน อำเภอจุน
03560501005 บุญเกิด 1/1/24892443วัดราษฎร์มหานิกายบุญเกิด ม.4 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560506008 บุญงาม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายจำไก่ ม.4 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
03560505001 บุญชุม 2432วัดราษฎร์มหานิกายห้วยต้นตุ้ม ม.6 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
03560301011 บุญนาค 1/1/25132482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ตลาด ม.8 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560101010 บุญยืน 1/1/24942450วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560606004 บุญยืน 2448วัดราษฎร์มหานิกายบุญยืน ม.2 ตำบลนาปรัง อำเภอปง
03560309008 บุญยืน 1/1/25152464วัดราษฎร์มหานิกายบุญยืน ม.7 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
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03560110005 บุญโยง 1/1/25022470วัดราษฎร์มหานิกายแม่ต๋ำบุญโยง ม.9 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560511002 บุญโยชน์ 2330วัดราษฎร์มหานิกายบุญโยชน์ ม.6 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้
03560112001 บุญเรือง 1/1/25132459วัดราษฎร์มหานิกายบุญเรือง ม.7 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
03560601004 บุญเรือง 2432วัดราษฎร์มหานิกายบุญเรือง ม.9 ตำบลปง อำเภอปง
03560502001 บุญเรือง 1/1/24932436วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าหมากใต้ ม.9 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
03560301004 บุญเรือง 1/1/25222395วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดด ม.12 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560206001 บุญเรือง 8/8/25322485วัดราษฎร์มหานิกายหัวขัว ม.7 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
03560501006 บุญฮอม 1/1/25022465วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าหนาด ม.8 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560312002 บุบผาราม 31/7/25492445วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลาว ม.7 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ
03560604007 แบ่ง 2462วัดราษฎร์มหานิกายแบ่ง ม.5 ตำบลงิม อำเภอปง
03560805002 ปง 18/6/25362413วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปงหลวง ม.7 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
03560206002 ปงสนุก 8/8/25322485วัดราษฎร์มหานิกายปงสนุก ม.8 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
03560509002 ปงสนุก 1/1/25172439วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
03560401003 ปงสนุก 2523วัดราษฎร์มหานิกายปงสนุก ม.2 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
03560803005 ปงใหม่ 11/5/25542477วัดราษฎร์มหานิกายปงใหม่ ม.8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
03560705006 ปทุมทอง 19/4/25562481วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
03560205004 ประชาสามัคคี(พญาลอ) 29/6/25432482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยงิ้วใหม่ ม.6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
03560204002 ปัจฉิมวาส 1/1/25262480วัดราษฎร์มหานิกายสักทุ่ง ม.3 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560703003 ปันเจิง 1/1/25032403วัดราษฎร์มหานิกายแม่จว้าใต้ ม.5 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ
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03560604002 ปัว 4/9/25342443วัดราษฎร์มหานิกายปัว ม.6 ตำบลงิม อำเภอปง
03560309006 ปัวชัย 18/10/25472450วัดราษฎร์มหานิกายปัวชัย ม.4 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
03560604009 ปัวดอย 30/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายปัวดอย ม.13 ตำบลงิม อำเภอปง
03560308002 ปัวแหลง 1/1/25092395วัดราษฎร์มหานิกายปัว ม.2 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560308007 ปัวใหม่ 9/9/25592483วัดราษฎร์มหานิกายปัวใหม่ ม.5 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560505005 ป่ากล้วยงาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วยแข้ ม.2 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
03560402003 ป่าแขม 28/6/254830/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายป่าแขม ม.4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน
03560602001 ป่าคา 18/4/25389/7/2426วัดราษฎร์มหานิกายป่าคา ม.3 ตำบลควร อำเภอปง
03560108007 ป่าคา 1/1/24912463วัดราษฎร์มหานิกายป่าคา ม.2 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560602008 ป่าคาใหม่ 23/2/25422482วัดราษฎร์มหานิกายป่าคาใหม่ ม.8 ตำบลควร อำเภอปง
03560310007 ปางถ้ำ 2483วัดราษฎร์มหานิกายปางถ้ำ ม.9 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560203005 ปางป้อม 2/3/255322/4/2530วัดราษฎร์มหานิกายปางป้อม ม.9 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560604010 ปางผักหม 2479วัดราษฎร์มหานิกายปางผักหม ม.7 ตำบลงิม อำเภอปง
03560313003 ปางมดแดง 21/11/253214/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายปางมดแดง ม.9 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
03560311006 ปางวัว 19/4/25562530วัดราษฎร์มหานิกายปางวัว ม.1 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
03560205009 ป่าญาณรังสี 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยไคร้ ม.1 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
03560604003 ป่าแดง 2445วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.9 ตำบลงิม อำเภอปง
03560113003 ป่าแดงบุญนาค 1/1/252421/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายร่องจ้อง ม.9 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560306012 ป่าแดงสามัคคี 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าแดงสามัคคี ม.10 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
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03560113006 ป่าแดด 25/3/254119/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดด ม.2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560108003 ป่าตุ้ม 1/1/25132427วัดราษฎร์มหานิกายป่าตุ้ม ม.4 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560311008 ป่าทุ่งมอก 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมอก ม.2 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
03560106014 ป่าโป่งขาม 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งขาม ม.10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560901003 ป่าฝาง 1/1/25222473วัดราษฎร์มหานิกายป่าฝาง ม.2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560704004 ป่าแฝกกลาง 1/1/253125/2/2525วัดราษฎร์มหานิกายป่าแฝกกลาง ม.9 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ
03560704001 ป่าแฝกใต้ 1/1/25172418วัดราษฎร์มหานิกายป่าแฝกใต้ ม.5 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ
03560704002 ป่าแฝกเหนือ 1/1/25292430วัดราษฎร์มหานิกายป่าแฝกดอย ม.4 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ
03560706002 ป่าม่วง 1/1/25052385วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นม่วง ม.5 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ
03560102001 ป่าลานคำ 1/1/25032380วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560802002 ป่าสัก 25/6/25442350วัดราษฎร์มหานิกายป่าสัก ม.4 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง
03560111006 ป่าสักคำ 31/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายเชียงทอง ม.8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
03560113007 ป่าหนองหวี 2430วัดราษฎร์มหานิกายหนองหวี ม.5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560901022 ป่าห้วยดอกอูน 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตสันป่าส้าน ม.12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560309002 ปิน 28/6/25482438วัดราษฎร์มหานิกายปิน ม.9 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
03560307008 ปี้ 23/2/25422483วัดราษฎร์มหานิกายปี้ ม.1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
03560902004 ปุปอ(ปูปอ) 21/12/25352475วัดราษฎร์มหานิกายสันป่ากอก ม.9 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
03560301007 เปื๋อยเปียง 27/8/25452448วัดราษฎร์มหานิกายเปื๋อยเปียง ม.14 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560108004 โป่งเกลือ 1/1/24892445วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเกลือ ม.9 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
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03560118003 ผาช้างมูบ 25/9/25334/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายผาช้างมูบ ม.1 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา
03560607003 ผาตั้ง 2462วัดราษฎร์มหานิกายผาตั้ง ม.6 ตำบลขุนควร อำเภอปง
03560312003 ผาลาด 18/10/25472445วัดราษฎร์มหานิกายผาลาด ม.3 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ
03560306003 ผาลาด 1/1/25432475วัดราษฎร์มหานิกายผาลาด ม.5 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560801007 ผาลาด 2/3/25532480วัดราษฎร์มหานิกายผาลาด ม.7 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
03560314001 ผาฮาว 27/12/25452460วัดราษฎร์มหานิกายผาฮาว ม.6 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ
03560206004 แผ่นดินทอง 7/12/254917/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายแผ่นดินทอง ม.9 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
03560206005 ฝั่งหมิ่น 8/8/25322482วัดราษฎร์มหานิกายฝั่งหมิ่น ม.6 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
03560308003 ฝายกวาง 29/11/25402430วัดราษฎร์มหานิกายฝายกวาง ม.1 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560603004 ฝายแก้ว 2451วัดราษฎร์มหานิกายฝายแก้ว ม.7 ตำบลออย อำเภอปง
03560702002 ฝายหิน 1/1/25062359วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งป่าข่า ม.6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ
03560307001 พระแก้ว 1/1/24152250วัดราษฎร์มหานิกายเวียง ม.6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
03560603011 พระธาตุกู่ตั้ง 15/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ดอนเจริญ ม.13 ตำบลออย อำเภอปง
03560207001 พระธาตุขิงแกง 1/1/25282470วัดราษฎร์มหานิกายพระธาตุขิงแกง ม.5 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
03560308009 พระธาตุขุนห้วยสวด 2480วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญไพร ม.9 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560706006 พระธาตุจอมก้อ 19/9/2551วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นม่วงใหม่ ม.6 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ
03560504005 พระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย 18/12/254419/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายสบจ้อม ม.1 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้
03560505004 พระธาตุจอมไคร้ 26/11/25342471วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลาน ม.10 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
03560503003 พระธาตุจอมศีล 30/3/25582470วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำ ม.9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
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03560506005 พระธาตุจำไก่ 2473วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ดอนเจริญ ม.11 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
03560705008 พระธาตุจำม่วง 2481วัดราษฎร์มหานิกายดงอินตาใต้ ม.9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
03560503005 พระธาตุแจ่โห้ว 2470วัดราษฎร์มหานิกายปาง ม.8 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
03560310009 พระธาตุดอยคำ 29/4/25352479วัดราษฎร์มหานิกายสบสา ม.18 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560112005 พระธาตุดอยน้อย 22/9/25462300วัดราษฎร์มหานิกายดอนมูล ม.11 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
03560601003 พระธาตุดอยหยวก 1/1/24562430วัดราษฎร์มหานิกายหนุน ม.6 ตำบลปง อำเภอปง
03560607006 พระธาตุต้นฝาง 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายน้ำริน ม.10 ตำบลขุนควร อำเภอปง
03560204009 พระธาตุบุญนาค 2476วัดราษฎร์มหานิกายสันทราย ม.7 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560403006 พระธาตุโป่งเกลือ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายท่าฟ้าใต้ ม.2 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
03560106007 พระธาตุโป่งขาม 2/10/25322521วัดราษฎร์มหานิกายโป่งขาม ม.10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560314005 พระธาตุผาฮาว 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายผาฮาว ม.3 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ
03560501010 พระธาตุโพธิ์งาม 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายฝั่งหมิ่น ม.4 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560901010 พระธาตุภูขวาง 23/9/25392310วัดราษฎร์มหานิกายม่วงคำ ม.1 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560104006 พระธาตุภูขวาง 22/1/25502340วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าสัก ม.6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
03560801008 พระธาตุภูซาง 2478วัดราษฎร์มหานิกายพระธาตุภูซาง ม.9 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
03560706004 พระธาตุมุงเมือง 2479วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นม่วงใหม่ ม.6 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ
03560306013 พระธาตุศรีชุม 21/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตแวนศรีชุม ม.14 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560301001 พระธาตุสบแวน 1/1/24402223วัดราษฎร์มหานิกายพระธาตุสบแวน ม.1 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560206008 พระธาตุสามดวง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายดงเคียน ม.3 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
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03560506004 พระธาตุแสงแก้วมงคล 3/7/25352475วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายเลื่อน ม.9 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
03560203010 พระธาตุอิงรอด 25/2/25573/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายศรีเมืองชุม ม.6 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560307004 พระนั่งดิน 1/1/25092394วัดราษฎร์มหานิกายพระนั่งดิน ม.7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
03560204005 พวงพยอม 1/1/25242522วัดราษฎร์มหานิกายพวงพยอม ม.5 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560702001 โพธาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายต้นตะเคียน ม.2 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ
03560108012 ภูเงิน 2483วัดราษฎร์มหานิกายภูเงิน ม.16 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560101007 ภูมินทร์ 1/1/24892397วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดภูมินทร์ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560901008 มงคลคีรี 2481วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.10 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560601001 ม่วง 3/7/25352340วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.5 ตำบลปง อำเภอปง
03560901002 ม่วงคำ 1/1/25212465วัดราษฎร์มหานิกายม่วงคำ ม.14 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560802001 ม่วงชุม 3/2/25462479วัดราษฎร์มหานิกายม่วงชุม ม.5 ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง
03560902017 ม่อนป่าสัก 10/5/255920/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายร้อง ม.6 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
03560102002 เมืองชุม 1/1/24812420วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดเมืองชุม ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560903001 เมืองอิงหลวง 1/1/24822311วัดราษฎร์มหานิกายแม่อิงหลวง ม.7 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว
03560110004 แม่กาโทกหวาก 1/1/25292470วัดราษฎร์มหานิกายแม่กาโทกหวาก ม.4 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560110003 แม่กาไร่ 2460วัดราษฎร์มหานิกายแม่กาไร่ ม.6 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560110001 แม่กาหลวง 1/1/25132430วัดราษฎร์มหานิกายแม่กาหลวง ม.3 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560110002 แม่กาห้วยเคียน 1/1/24942457วัดราษฎร์มหานิกายแม่กาห้วยเคียน ม.2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560601011 แม่จั๊วะ 2483วัดราษฎร์มหานิกายแม่จั๊วะ ม.10 ตำบลปง อำเภอปง
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03560107007 แม่ต๋อมใน 14/12/25382483วัดราษฎร์มหานิกายแม่ต๋อมใน ม.7 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
03560306002 แม่ต๋ำ 27/8/25452465วัดราษฎร์มหานิกายแม่ต๋ำ ม.4 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560207003 แม่ทะลาย 2481วัดราษฎร์มหานิกายแม่ทะลาย ม.2 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
03560603010 แม่ทาย 2482วัดราษฎร์มหานิกายแม่ทาย ม.9 ตำบลออย อำเภอปง
03560104001 แม่นาเรือ 1/1/24892200วัดราษฎร์มหานิกายแม่นาเรือใต้ ม.10 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
03560508003 แม่พริกเทพนิมิตร 2483วัดราษฎร์มหานิกายแม่พริก ม.5 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้
03560704003 แม่เย็นใต้ 1/1/25292473วัดราษฎร์มหานิกายแม่เย็นใต้ ม.1 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ
03560207004 แม่วังช้าง 2/3/25532480วัดราษฎร์มหานิกายแม่วังช้าง ม.1 ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน
03560703002 แม่สุก 1/1/25032389วัดราษฎร์มหานิกายแม่สุก ม.2 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ
03560703004 แม่สุกธาตุ 20/5/25482478วัดราษฎร์มหานิกายแม่สุกดอย ม.9 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ
03560114001 แม่ใส 1/1/24812299วัดราษฎร์มหานิกายแม่ใส ม.2 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
03560310002 ร้อง 1/1/25092320วัดราษฎร์มหานิกายร้อง ม.1 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560112004 ร่องเข็ม 21/12/253517/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายร่องเข็ม ม.6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
03560309003 ร่องค้อม 1/1/25282445วัดราษฎร์มหานิกายอัมพร ม.11 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
03560104002 ร่องคำ 1/1/25112202วัดราษฎร์มหานิกายร่องคำหลวง ม.3 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา
03560108005 ร่องคือ 1/1/24892450วัดราษฎร์มหานิกายร่องคือ ม.1 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560506001 ร่องชมภู 1/1/25132469วัดราษฎร์มหานิกายสันโค้ง ม.7 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
03560804001 ร้องเชียงแรง 1/1/24812412วัดราษฎร์มหานิกายร้องเชียงแรง ม.1 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง
03560202004 ร่องดู่ 22/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายร่องดู่ ม.10 ตำบลจุน อำเภอจุน
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03560902003 ร่องปอ 1/1/25162403วัดราษฎร์มหานิกายร่องปอ ม.14 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
03560113008 ร่องป่าเปา 26/7/25472430วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำขาว ม.2 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560107004 ร่องไผ่ 1/1/25192441วัดราษฎร์มหานิกายร่องไผ่ ม.10 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
03560205007 ร่องแมด 1/1/25192477วัดราษฎร์มหานิกายร่องแมด ม.7 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
03560203003 ร่องย้าง 2/10/253220/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายร่องย้าง ม.3 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560310010 ร่องส้าน 2/3/25532483วัดราษฎร์มหานิกายร่องส้าน ม.8 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560107006 ร่องห้า 1/1/25092475วัดราษฎร์มหานิกายร่องห้า ม.15 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
03560116009 ร่องห้าธรรมาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายร่องห้า ม.3 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
03560310006 ร้องใหม่ 28/6/25482482วัดราษฎร์มหานิกายหนองป่าแพะ ม.3 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560111004 ร่องไฮ 1/1/24892465วัดราษฎร์มหานิกายร่องไฮ ม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
03560114004 ร่องไฮ 7/2/25322468วัดราษฎร์มหานิกายร่องไฮ ม.1 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
03560503004 รัตนคูหาวนาราม 2472วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำ ม.9 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
03560113004 รัตนวนาราม 1/1/252130/7/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตร่องจ้อง ม.9 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560101009 ราชคฤห์ 1/1/24812443วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560506007 ราษฎร์บำรุง 23/2/254227/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ราษฎร์บำรุง ม.5 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
03560314003 ไร่แสนสุข 22/8/25572482วัดราษฎร์มหานิกายไร่แสนสุข ม.4 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ
03560307005 ล้า 1/1/25182404วัดราษฎร์มหานิกายล้า ม.4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
03560101002 ลี 1/1/20402038วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดลี ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560309007 วังเค็มเก่า 1/1/24742464วัดราษฎร์มหานิกายวังเค็มเก่า ม.1 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
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03560309009 วังเค็มใหม่ 28/6/25482472วัดราษฎร์มหานิกายวังเค็มใหม่ ม.2 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
03560312004 วังถ้ำ 1/1/25222475วัดราษฎร์มหานิกายกาญจนา ม.8 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ
03560602004 วังบง 23/2/254223/2/2527วัดราษฎร์มหานิกายวังบง ม.7 ตำบลควร อำเภอปง
03560308005 แวนโค้ง 20/12/25422473วัดราษฎร์มหานิกายแวนโค้ง ม.8 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560308011 แวนโค้งเก่า 23/6/255319/9/2551วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.11 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560311004 แวนวัฒนา 9/1/25472521วัดราษฎร์มหานิกายแวนวัฒนา ม.5 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
03560306005 ศรีกู่เอี้ยง 2483วัดราษฎร์มหานิกายแม่ต๋ำท่าข้าม ม.7 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560706001 ศรีเกิด 1/1/25182353วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเจริญราษฎร์ ม.4 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ
03560101003 ศรีโคมคำ 1/1/25292067พระอารามหลวงมหานิกายชุมชนวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560204003 ศรีจอมแจ้ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายศรีจอมแจ้ง ม.1 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560101008 ศรีจอมเรือง 1/1/24912436วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดศรีจอมเรือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560306001 ศรีชุม 1/1/24812407วัดราษฎร์มหานิกายแวน ม.1 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560511001 ศรีชุม 1/1/24932325วัดราษฎร์มหานิกายศรีชุม ม.8 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้
03560701002 ศรีดอนแก้ว 1/1/25062404วัดราษฎร์มหานิกายศรีดอนแก้ว ม.5 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
03560902002 ศรีดอนชัย 1/1/24812338วัดราษฎร์มหานิกายเจน ม.9 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
03560601006 ศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย) 1/1/24642439วัดราษฎร์มหานิกายดอนชัย ม.11 ตำบลปง อำเภอปง
03560705001 ศรีดอนตัน 1/1/24912319วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าเก่า ม.3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
03560504003 ศรีดอนมูล 1/1/25222390วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.2 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
03560705002 ศรีดอนมูล 1/1/25062459วัดราษฎร์มหานิกายไร่อ้อย ม.5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
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03560701004 ศรีบังวัน 1/1/25092472วัดราษฎร์มหานิกายป่าตึง ม.8 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
03560206006 ศรีบุญชุม 20/12/25422483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยางขาม ม.4 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
03560702004 ศรีบุญชุม 23/9/25392467วัดราษฎร์มหานิกายป่าสักสามัคคี ม.5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ
03560301010 ศรีบุญยืน 1/11/25342468วัดราษฎร์มหานิกายงุ้น ม.9 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560509003 ศรีบุญยืน 21/11/25322479วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.9 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
03560108011 ศรีบุญเรือง 1/1/24822480วัดราษฎร์มหานิกายป่ากว๋าว ม.12 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560702003 ศรีบุญเรือง 1/1/25032452วัดราษฎร์มหานิกายขัวตาด ม.7 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ
03560311003 ศรีบุญเรือง 1/1/25172451วัดราษฎร์มหานิกายแพด ม.6 ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
03560115002 ศรีบุญเรือง 1/1/24892482วัดราษฎร์มหานิกายสางใต้ ม.1 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา
03560503002 ศรีปันต้น 1/1/25022453วัดราษฎร์มหานิกายปาง ม.6 ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้
03560203001 ศรีปิงเมือง 1/1/24252115วัดราษฎร์มหานิกายเวียงลอ ม.11 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560308008 ศรีพรมบัวนาค 10/2/25352483วัดราษฎร์มหานิกายบัวนาคพัฒนา ม.3 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560306006 ศรีมงคล 26/7/254720/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายสันเวียงทอง ม.2 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560203007 ศรีเมืองชุม 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีเมืองชุม ม.6 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560203006 ศรีเมืองชุม 9/5/25342453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่พัฒนา ม.8 ตำบลลอ อำเภอจุน
03560402001 ศรีเมืองมาง 24/12/25552319วัดราษฎร์มหานิกายมาง ม.1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน
03560507001 ศรีเมืองมูล 1/1/25172415วัดราษฎร์มหานิกายศรีเมืองมูล ม.7 ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้
03560508002 ศรีล้อม 1/1/24822320วัดราษฎร์มหานิกายหนองหล่ม ม.8 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้
03560701001 ศรีสุพรรณ 1/1/24822362วัดราษฎร์มหานิกายแม่ใจปง ม.1 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
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03560106010 ศรีอุดมธรรม 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าเรือ ม.13 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560101006 ศรีอุโมงค์คำ 1/1/24942389วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560804003 ศรีไฮคำ 1/1/25172460วัดราษฎร์มหานิกายสะแอ่ง ม.5 ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง
03560606005 สงเคราะห์ราษฎร์ 31/3/25522453วัดราษฎร์มหานิกายหนองท่าควาย ม.7 ตำบลนาปรัง อำเภอปง
03560801006 สถาน 1/1/24912475วัดราษฎร์มหานิกายสถาน ม.5 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
03560505006 สถิตย์ธัมมาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังขอนแดง ม.11 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
03560306010 สนธิ์พัฒนา 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายสนธิ์พัฒนา ม.8 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ
03560805001 สบบง 1/1/24812339วัดราษฎร์มหานิกายสบบง ม.2 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
03560310005 สบสา 1/1/25262453วัดราษฎร์มหานิกายสบสา ม.18 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560202005 สร้อยศรี 1/1/252923/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายสร้อยศรี ม.16 ตำบลจุน อำเภอจุน
03560403002 สระ 1/1/24792427วัดราษฎร์มหานิกายสระ ม.3 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
03560403004 สระใต้ 28/12/253327/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายสระใต้ ม.4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
03560308004 สลาบ 27/12/25452470วัดราษฎร์มหานิกายสลาบ ม.7 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560511003 สว่างอารมณ์ 1/1/25092484วัดราษฎร์มหานิกายร่องจว้า ม.1 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้
03560501007 สะพานคำ 1/1/25222475วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าเป้า ม.10 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560204001 สักลอ 1/1/24912425วัดราษฎร์มหานิกายสักลอ ม.2 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560204008 สักลอใหม่ 2475วัดราษฎร์มหานิกายสักลอใหม่ ม.8 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560204004 สักสัน 2484วัดราษฎร์มหานิกายสักสัน ม.4 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560606003 สังคหะราษฎร์ 1/1/24842430วัดราษฎร์มหานิกายหมุ้น ม.3 ตำบลนาปรัง อำเภอปง
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03560501002 สันกลาง 1/1/24912422วัดราษฎร์มหานิกายสันกลาง ม.1 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560604008 สันกลาง 2472วัดราษฎร์มหานิกายสันกลาง ม.8 ตำบลงิม อำเภอปง
03560105006 สันกว๊าน 1/1/24822465วัดราษฎร์มหานิกายสันกว๊าน ม.8 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
03560705005 สันกำแพง 1/1/25432477วัดราษฎร์มหานิกายสันกำแพง ม.8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
03560510001 สันกู่แก้ว 31/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายสันกู่แก้ว ม.2 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้
03560114005 สันช้างหิน 29/11/25372478วัดราษฎร์มหานิกายสันช้างหิน ม.7 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
03560501001 สันช้างหิน 1/1/24932388วัดราษฎร์มหานิกายสันช้างหิน ม.7 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560706005 สันดอนแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายสันดอนแก้ว ม.8 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ
03560903004 สันต้นผึ้ง 1/1/25222479วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นผึ้ง ม.6 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว
03560108002 สันต้นหวีด 1/1/25112420วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นหวีด ม.7 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560901006 สันต้นแหน 18/6/253615/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายสันต้นแหน ม.9 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560108009 สันทราย 1/1/25142468วัดราษฎร์มหานิกายสันทราย ม.3 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560204007 สันทราย 27/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายสันทราย ม.7 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560115004 สันบัวบก 1/1/25182375วัดราษฎร์มหานิกายสันบัวบก ม.8 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา
03560201006 สันป่าก้าว 1/1/254327/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าก้าว ม.3 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
03560903002 สันป่างิ้วงาม 1/1/25222459วัดราษฎร์มหานิกายสันป่างิ้วงาม ม.8 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว
03560901021 สันป่าแดงธรรมาราม 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตสันป่าแดง ม.11 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560114003 สันป่าถ่อน 1/1/25022341วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าถ่อน ม.6 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา
03560903003 สันป่าพาด 1/1/25172469วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าพาด ม.5 ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว
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03560118002 สันป่าม่วง 1/1/24822415วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าม่วง ม.8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา
03560901020 สันป่าม่วง 25/2/255727/2/2556วัดราษฎร์มหานิกายจำปา ม.17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560201002 สันป่าสัก 1/1/25052471วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.2 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
03560509004 สันป่าสัก 12/6/254030/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าสัก ม.10 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
03560902006 สันป่าเหียง 8/9/25316/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าสัก ม.2 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว
03560118001 สันปูเลย 1/1/25092388วัดราษฎร์มหานิกายสันปูเลย ม.3 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา
03560313002 สันปูเลย 28/6/25482483วัดราษฎร์มหานิกายสันปูเลย ม.8 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
03560115005 สันเวียงใหม่ 1/1/25022430วัดราษฎร์มหานิกายสันเวียงใหม่ ม.4 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา
03560706003 สันสลี 2484วัดราษฎร์มหานิกายสันสลี ม.7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ
03560108010 สันหมื่นแก้ว 1/1/25132468วัดราษฎร์มหานิกายสันหมื่นแก้ว ม.10 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560205001 สันหลวง 1/1/25242484วัดราษฎร์มหานิกายสันหลวง ม.5 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
03560803002 สา 21/1/25542440วัดราษฎร์มหานิกายสา ม.6 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
03560115001 สางเหนือ 1/1/25272390วัดราษฎร์มหานิกายสางเหนือ ม.2 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา
03560602002 สีพรม 2450วัดราษฎร์มหานิกายสีพรม ม.4 ตำบลควร อำเภอปง
03560701003 สีมา 1/1/24402429วัดราษฎร์มหานิกายต้างหนอง ม.2 ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
03560509001 สุขเกษม 1/1/25272436วัดราษฎร์มหานิกายห้วยดอกเข็ม ม.7 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้
03560607004 สุจิตธรรม(สุจริตธรรม) 1/1/25242475วัดราษฎร์มหานิกายสบขาม ม.8 ตำบลขุนควร อำเภอปง
03560503001 สุวรรณคูหา 20/5/25482403วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำ ม.1 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
03560309010 เสาหิน 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ไพรสนธิ์ ม.3 ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ
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03560301003 แสนเมืองมา 1/1/24942330วัดราษฎร์มหานิกายมาง ม.4 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560602006 แสะ 12/6/25402481วัดราษฎร์มหานิกายแสะ ม.6 ตำบลควร อำเภอปง
03560204006 หงส์หิน 15/5/253923/1/2523วัดราษฎร์มหานิกายพวงพยอมใหม่ ม.6 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
03560308001 หนอง 15/5/25392348วัดราษฎร์มหานิกายหนอง ม.4 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560110009 หนองแก้ว 29/2/255531/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก้ว ม.13 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560603007 หนองขวง 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองขวง ม.10 ตำบลออย อำเภอปง
03560604005 หนองบัว 17/1/25342449วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.2 ตำบลงิม อำเภอปง
03560313006 หนองบัวเงิน 29/6/25592483วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวเงิน ม.6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
03560310003 หนองร่มเย็น(หนอง) 1/1/25252425วัดราษฎร์มหานิกายหนอง ม.2 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
03560901011 หนองลาว 25/3/25412480วัดราษฎร์มหานิกายหนองลาว ม.4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560308010 หนองลื้อ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองลื้อ ม.15 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ
03560801002 หนองเลา 1/1/25172445วัดราษฎร์มหานิกายหนองเลา ม.8 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง
03560704005 หนองสระ 27/10/253819/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายหนองสระ ม.6 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ
03560110006 หม้อแกงทอง 3/11/25382482วัดราษฎร์มหานิกายหม้อแกงทอง ม.1 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
03560301002 หย่วน 1/1/24512230วัดราษฎร์มหานิกายหย่วน ม.3 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560401001 หลวง 1/1/24792311วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลวง ม.1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
03560101001 หลวงราชสันฐาน 1/1/20302025วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดหลวงราชสันฐาน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560603003 หล่าย 1/1/24792447วัดราษฎร์มหานิกายหล่าย ม.4 ตำบลออย อำเภอปง
03560805006 หล่าย 2480วัดราษฎร์มหานิกายหล่าย ม.9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
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03560401005 หล่ายทุ่ง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายทุ่ง ม.6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน
03560313007 หล่ายพัฒนา 28/6/25482483วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายพัฒนา ม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ
03560206007 ห้วยเกี๋ยง 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเกี๋ยง ม.5 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
03560901001 ห้วยแก้วหลวง 12/4/25112399วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแก้วหลวง ม.3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560201001 ห้วยข้าวก่ำ 1/1/24812398วัดราษฎร์มหานิกายห้วยข้าวก่ำใต้ ม.1 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน
03560602005 ห้วยขุ่น 8/8/25562480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยขุ่น ม.10 ตำบลควร อำเภอปง
03560116006 ห้วยเคียน 2533วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเคียน ม.10 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา
03560106008 ห้วยเคียนเหนือ 12/1/254914/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเคียนเหนือ ม.1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา
03560205003 ห้วยไคร้ 16/5/254923/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไคร้ ม.8 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
03560205002 ห้วยงิ้ว 8/8/253217/1/2523วัดราษฎร์มหานิกายห้วยงิ้ว ม.2 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน
03560901009 ห้วยทรายขาว 20/4/25372483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายขาว ม.7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560107005 ห้วยทรายคำ 7/3/25442470วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายคำ ม.8 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา
03560506003 ห้วยทรายเลื่อน 2/10/253220/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายเลื่อน ม.3 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
03560108006 ห้วยบง 1/1/25022452วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.18 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา
03560113009 ห้วยผาเกี๋ยง 26/7/25474/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายห้วยผาเกี๋ยง ม.3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560606008 ห้วยแม่แดง 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแม่แดง ม.6 ตำบลนาปรัง อำเภอปง
03560206003 ห้วยยางขาม 1/1/252921/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยางขาม ม.2 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
03560105004 ห้วยลึก 1/1/25312439วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลึก ม.11 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
03560310008 ห้วยสา 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสา ม.14 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
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03560601009 ห้วยสิงห์ 21/12/253527/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสิงห์ ม.1 ตำบลปง อำเภอปง
03560105007 ห้วยหม้อ 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหม้อ ม.5 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา
03560101004 หัวข่วงแก้ว 1/1/25132325วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา
03560805005 หัวขัว 23/2/25422471วัดราษฎร์มหานิกายหัวขัว ม.5 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
03560314004 หัวทุ่ง 21/12/25352475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวทุ่ง ม.5 ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ
03560803008 หัวนา 20/12/25422438วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.7 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง
03560901004 หาดแฟน 1/1/25172481วัดราษฎร์มหานิกายหาดแฟน ม.6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560705004 เหล่าธาตุ 21/12/25352475วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าธาตุ ม.4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
03560602007 ใหม่ดอนมูล 2481วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ดอนมูล ม.2 ตำบลควร อำเภอปง
03560603009 ใหม่ต้นฝาง 2481วัดราษฎร์มหานิกายต้นฝาง ม.5 ตำบลออย อำเภอปง
03560301014 ใหม่นันทวงษ์ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.10 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ
03560604012 ใหม่น้ำเงิน 2481วัดราษฎร์มหานิกายใหม่น้ำเงิน ม.18 ตำบลงิม อำเภอปง
03560601008 ใหม่บ้านบอน 4/9/25342526วัดราษฎร์มหานิกายบอน ม.7 ตำบลปง อำเภอปง
03560111001 ใหม่หลวง 1/1/24892367วัดราษฎร์มหานิกายใหม่หลวง ม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา
03560118004 อนาลโยทิพยาราม 1/1/25316/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตสันป่าบง ม.6 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา
03560501008 อนุมัติวงศ์ 22/11/254821/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายสะพานงาม ม.3 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้
03560113010 อารามป่าน้อย 2037วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหวี ม.5 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา
03560901007 อิงโค้ง(ดงยา) 4/9/25342483วัดราษฎร์มหานิกายอิงโค้ง ม.5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว
03560102003 อินทร์ฐาน 1/1/24812479วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดอินทร์ฐาน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา
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03560801003 ฮวก 1/1/24942450วัดราษฎร์มหานิกายฮวก ม.3 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง

รวมทั้งสิ้น วัด474
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02670402004 กกกะทอน 2420วัดราษฎร์มหานิกายกกกะทอน ม.4 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670904002 กกกะบก 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว
02670111005 กกไทร 29/11/25372478วัดราษฎร์มหานิกายกกไทร ม.9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670510002 กระทุ่มทอง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่มทอง ม.5 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02670509006 กลุ่มชัยนาทสามัคคีธรรม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายกลุ่มชัยนาท ม.10 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670503004 กลุ่มนครนายก 14/5/25449/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
02670115011 กองมูลสามัคคีธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายศรีสะเกษ ม.7 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670201014 กิตติสารวนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกไทรงาม ม.14 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670111001 กุฎีดาว 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670203003 กุฎีพระ 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670506014 กุดตาบ้องศรัทธาธรรม 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายกุดตาบ้อง ม.13 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670604003 กุดตาแร้ว 20/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02671002006 กุดเป้า 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง
02671001003 เกตุสามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
02670112005 เกาะแก้ว 1/1/24002398วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670603002 เกาะแก้ววนาราม 1/1/251729/8/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670511002 เกาะบรเพ็ด 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายเกาะบรเพ็ด ม.1 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี
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02670316003 เกาะสวรรค์ 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก
02670402005 แก่งเสี้ยว 2479วัดราษฎร์มหานิกายแก่งเสี้ยว ม.5 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670104008 แก้วไขแสงวนาราม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายไร่เหนือ ม.4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670402006 แก้วพัฒนาราม 7/5/255720/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาหนองกอก ม.3 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670507005 แก้วมณี 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670317002 แก้วสว่าง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก
02670708001 ขอนยางขวาง 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
02670404003 ขามชุม 1/1/24002395วัดราษฎร์มหานิกายพร้าว ม.3 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า
02670406004 ขามตาก 2/5/25452375วัดราษฎร์มหานิกายนาแค ม.1 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า
02670304002 ขามเรียง 1/1/24972350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก
02670308002 ขามเรียง 1/1/25132422วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก
02670807005 เขากะลาสามัคคีธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขากะลา ม.6 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน
02670606012 เขาแก้วธรรมาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองย่างทอย ม.3 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670704003 เขาแก้วโพธิ์ทอง 1/1/24502450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670505005 เขาข้าหลวง 27/5/255826/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02670206001 เขาคณฑา 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
02670201013 เขาคณาผาแดง 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายคลองห้วยนา ม.10 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670603003 เขาคลัง 26/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02671103001 เขาค้อพัฒนาราม 8/9/255418/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายปานสุขุม ม.8 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
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02670701006 เขาเจริญธรรม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะเกลือ ม.5 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่
02670803006 เขาเจริญธรรม 15/5/253921/5/2534วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน
02670710003 เขาดิน 2/11/253021/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
02670707004 เขาถ้ำโถ 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำโถ ม.1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
02670205007 เขาน้อย 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.4 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670209007 เขาน้อยรังแตน 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อยรังแตน ม.3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
02670203011 เขาบ่อทอง 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาบ่อทอง ม.10 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670205003 เขาปูนศรัทธาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670206008 เขาฝาง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขาฝาง ม.6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
02670208010 เขาเพิ่ม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาเพิ่ม ม.8 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
02670205009 เขาแม่แก่ 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายเขาแม่แก่ ม.3 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670504008 เขายางโปร่ง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขายางโปร่ง ม.1 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670504002 เขาวังเทพสถิตย์ 20/9/255018/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตวังตะพาย ม.13 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670209004 เขาสัก 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
02670513008 เขาสูงราษฎร์บำรุง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายเขาสูง ม.4 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี
02670509013 เขาเสนาสนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายพระที่นั่ง ม.7 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670204015 เขาหินพัฒนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขาหิน ม.15 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670801009 เขาแหลมเจริญธรรม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขาแหลม ม.4 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน
02670703001 คงสมโภชน์ 1/1/22262214วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
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02670902003 ครองยุต 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว
02670703006 คลองกระโบน 29/10/255221/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670204017 คลองคล้าสามัคคีธรรม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองคล้า ม.26 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670603008 คลองดู่ 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670209001 คลองตะเคียน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
02670112008 คลองตานันต์ 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักบุ้ง ม.1 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670514007 คลองทราย 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองทราย ม.11 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
02671003001 คลองน้ำคัน (คลองน้ำคันสามัคคี) 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง
02670505010 คลองบงเจริญธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายคลองบง ม.7 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02670205008 คลองบน 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองบน ม.11 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670210005 คลองปลาหมอ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองปลาหมอ ม.5 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน
02670710005 คลองยาง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
02670708004 คลองยาง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.2 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
02670509014 คลองยางศิริธรรม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองยางพัฒนา ม.3 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670106006 คลองสาร 2477วัดราษฎร์มหานิกายคลองสาร ม.7 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670201009 คลองห้วยนา 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองห้วยนาเหนือ ม.11 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670320003 ค้องาม 2/3/255330/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายค้องาม ม.1 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
02670510007 คีรีสุทธาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขาขาด ม.4 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02670117008 คูหาบรรพต 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตซับชมภู ม.8 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์



5หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เพชรบูรณ์

02671102001 แคมป์สน 12/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ
02670505002 โคกกรวด 3/2/254027/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02670804005 โคกกรวด 11/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670309006 โคกเจริญ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.7 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก
02670706002 โคกเจริญ 17/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่
02670201010 โคกเจริญเหนือ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญเหนือ ม.13 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670801001 โคกตายอ 21/2/252321/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน
02670504001 โคกปรง 1/11/253423/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670709002 โคกพัฒนาราม 9/7/25453/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกพัฒนา ม.5 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่
02670904003 โคกมน 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว
02670803004 โคกยาว 22/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน
02670606009 โคกรังน้อย 3/11/255720/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกรังน้อย ม.4 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670508003 โคกสง่า 25/3/253627/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
02670711008 โคกสง่า 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกสง่า ม.10 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
02670506001 โคกสว่าง 21/11/25322315วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670107009 โคกสว่างสามัคคี 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายท่าพล ม.13 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670601005 โคกสะแกลาด 7/5/255723/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670804008 โคกสะอาด 24/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.9 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670208003 โคกสารสัจจธรรม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกสาร ม.5 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
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02670505003 โคกสำราญ 13/7/253625/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02671005004 โคกหนองแสง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองแสง ม.7 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง
02670602005 โคกหิน 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670311001 โฆษา 1/1/24272263วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก
02670308004 งิ้วงามโนนสว่าง 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก
02670110006 จงจิตสามัคคีธรรม 25/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองสำโรงเหนือ ม.6 ตำบลชอนไพร

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670306001 จอมแจ้ง 19/11/25362420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก
02670402003 จอมแจ้ง 2/3/25532420วัดราษฎร์มหานิกายแก่งโตน ม.2 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670307003 จอมแจ้งสว่างอารมณ์ 31/7/25462478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก
02670303007 จอมมณี 8/11/25362474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
02670114005 จอมศรี 3/2/254020/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670407004 จอมศรี 1/1/25102440วัดราษฎร์มหานิกายวังบาล ม.10 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า
02670112002 จันทร์ 1/1/23202300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670103001 จันทร์นิมิต 2300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670203008 จันทราราม 7/2/253215/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670705002 จันทราราม 23/2/254224/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
02670112007 จันทูปมาวาส 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าเมี่ยง ม.10 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670115004 จิรวัฒนาราม 9/5/253421/8/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
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02670703003 เจริญศรัทธาราษฎร์ 23/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670111012 เฉลียงลับ 31/3/25496/5/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตเฉลียงลับ ม.6 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670115002 ชนะชิงชัย 27/5/25582482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670307005 ชลประทาน 3/11/25572/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก
02670319007 ชัยทอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670109002 ชัยพฤกษ์ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670313009 ชัยมงคล 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำดุกเหนือ ม.1 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670701004 ชัยมงคล 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะเกลือ ม.5 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่
02670320002 ชัยมงคล 4/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายโป่งมะขามหวาน ม.10 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
02670314011 ชัยวรรณพัฒนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายร่องเหมืองไทย ม.10 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
02670101002 ช้างเผือก 1/1/24511960วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670113002 ช้างเผือก 21/11/25322447วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02671003006 เชิงชายวนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเชิงชาย ม.5 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง
02670702003 ซอกซาย 8/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670503011 ซับกองทอง 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับกองทอง ม.8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
02670113010 ซับข่อย 6/11/25392531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670208008 ซับเจริญ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับเจริญ ม.3 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
02670802011 ซับเจริญ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายซับเจริญ ม.9 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
02670606015 ซับเจริญศรีมงคล 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับเพิก ม.6 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
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02670703007 ซับชมภู 31/10/254822/6/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตซับชมภู ม.8 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670509016 ซับดีปรีศรีวนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับดีปลี ม.4 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670703009 ซับเดื่อ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายซับเดื่อ ม.6 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670205012 ซับตะเคียน 8/8/255618/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายซับตะเคียน ม.21 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670801011 ซับตะเคียน 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับตะเคียน ม.8 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน
02670512006 ซับตะเคียน 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับตะเคียน ม.8 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670713003 ซับตะเคียน 11/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับตะเคียน ม.1 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่
02670705004 ซับตะเคียนทอง 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายซับตะเคียนทอง ม.9 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
02670513005 ซับตะแบก 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับตะแบก ม.5 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี
02670204020 ซับน้อย 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายซับน้อย ม.18 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670514004 ซับน้อยศรัทธาธรรม 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายซับน้อย ม.1 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
02670804006 ซับบอน 21/6/25564/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670514006 ซับปางช้าง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายซับปางช้าง ม.5 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
02671003004 ซับเปิบใต้ 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายซับเปิบใต้ ม.8 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง
02670802003 ซับไพรวัลย์ 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายซับไพรวัลย์ ม.4 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
02670802009 ซับไพเราะ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับไพเราะ ม.3 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
02670205016 ซับม่วง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับม่วง ม.15 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670802001 ซับไม้แดง(เก่า) 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
02670802002 ซับไม้แดง(ใหม่) 23/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
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02670806005 ซับลิ้นทอง 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับลิ้นทอง ม.7 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน
02670510003 ซับสมบูรณ์ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ซับเจริญ ม.8 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02670809001 ซับสมอทอด 1/1/251320/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
02670504007 ซับสวัสดิ์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายซับสวัสดิ์ ม.6 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670806003 ซับสามัคคี 7/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายซับสามัคคี ม.10 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน
02670806004 ซับสำราญเหนือ 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับสำราญเหนือ ม.9 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน
02670605004 ซับหินเพลิง 14/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายซับหินเพลิง ม.8 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ
02670504011 ซับอีลุม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับอีลุม ม.5 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670802012 ซับอุดม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับขี้ควาย ม.1 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
02670606004 ซับอุดมมงคลธรรม 27/1/254819/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายซับน้อยพัฒนา ม.5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670320001 ซำภูวนาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายซำภู ม.5 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
02670903002 ซำม่วง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว
02670202009 ญาณเมธี 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายก.ม. 28 ม.8 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670202006 ดงขุย 14/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670503005 ดงเข็ม 20/9/254221/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายดงเข็ม ม.3 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
02670203005 ดงแขวน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670504012 ดงน้อย 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อยพัฒนา ม.15 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670108004 ดงมูลเหล็ก 22/8/255721/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายดงมูลเหล็ก ม.1 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670205010 ดงลาน 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายดงลาน ม.2 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
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02670202007 ดงเสือเหลือง 8/8/255614/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายดงเสือเหลือง ม.7 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670105004 ดอกไม้ 25/3/25362480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพลำ ม.9 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670403009 ดอนไชย 17/1/25412478วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหญ้าไทร ม.10 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670512001 ดาดอุดมสามัคคีธรรม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายดาดอุดม ม.7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670606008 ด่านเจริญชัย 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายด่านเจริญชัย ม.9 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670801002 ดาวนิมิต 29/11/253717/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายซับสมอทอด ม.7 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน
02670111003 ดาวเรือง 27/12/25262452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670117011 เดชธนบดีพุทธบูชา 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยทราย ม.7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670801008 ตะกรุดหิน 3/11/255710/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายตะกรุดหิน ม.5 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน
02670507004 ตะกุดไผ่ 26/9/254413/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670704002 ตะเคียนงาม 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670513004 ตะเคียนโพรง 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตตะเคียนโพรง ม.12 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี
02670102008 ตะเบาะน้อย 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายตะเบาะน้อย ม.3 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670605003 ตาคลีภิรมย์ 25/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายตาคลีภิรมย์ ม.12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ
02670409001 ตาดกลอยใต้ 2477วัดราษฎร์มหานิกายตาดกลอยใต้ ม.4 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า
02670401004 ตาล 1/1/24032403วัดราษฎร์มหานิกายวัดตาล ม.3 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
02670114007 ติสสมหาวัน 10/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตสีทอง ม.9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670706003 ตีบใต้ 22/8/25572525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่
02670323002 ตูมคำมณี 1/1/25142216วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
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02670101003 ไตรภูมิ 1/1/21222100วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670307001 ไตรภูมิ 23/3/25332323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก
02670508002 ถนนโค้ง 16/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
02670503007 ถ้ำแก้ว 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
02670204004 ถ้ำเขาเครือ 15/1/255730/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำเขาเครือ ม.11 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670604013 ถ้ำซับแจง 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตเนินถาวร ม.8 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670112006 ถ้ำน้ำบัง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670115010 ถ้ำเนินสมบูรณ์ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเนินสมบูรณ์ ม.8 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670604011 ถ้ำปูนสวรรค์ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตปูนสวรรค์ ม.9 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02671004008 ถ้ำผาผึ้ง 21/6/255616/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตวังไทรงาม ม.13 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02670206003 ถ้ำมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
02670803001 ถ้ำวังนาง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน
02670318005 ถ้ำสมบัติ 5/1/25522480วัดราษฎร์มหานิกายน้ำหลุบ ม.8 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก
02670103007 ถ้ำสองพี่น้องศรัทธาธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายพี้ ม.7 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670809007 ทรัพย์เกษตร 27/12/252626/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
02670809003 ทรัพย์เกษตร(ใน) 22/10/254317/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
02670203006 ทรัพย์เจริญผล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670208001 ทรัพย์พุทธา 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
02670208006 ทรัพย์พุทรา 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์พุทรา ม.8 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
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02670712006 ทรัพย์มะขาม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์มะขาม ม.6 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
02670210006 ทรัพย์มะค่าเทวประสิทธิ์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองปลาหมอ ม.5 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน
02670514008 ทรัพย์รุ่งเจริญ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับรุ่งเจริญ ม.7 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
02670712008 ทรัพย์ศรีทอง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ศรีทอง ม.5 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
02670406002 ทรายงาม 1/1/24152306วัดราษฎร์มหานิกายห้วยมะเขือ ม.5 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า
02670318003 ทรายทอง 21/2/25392481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยคนทา ม.4 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก
02671004003 ทรายทองวนาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02670710007 ทองพัฒนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองยาง ม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
02670114003 ทักษิณาราม 1/1/24982484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670303001 ท่ากกแก 20/12/25422323วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
02670713001 ท่าด้วง 22/8/25572482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่
02670403010 ท่าผู 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670302004 ท่ามะกล้วย 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะกล้วย ม.3 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก
02670601007 ท่าไม้ทอง 21/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670502007 ท่ายางสามัคคีธรรม 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตยางโด่ ม.7 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670315007 ท่าแร่ 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
02670301004 ทุ่งจันทร์สมุทร 24/6/25222380วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
02670105002 ทุ่งแจ้ง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670202004 ทุ่งโตนด 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
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02670401001 ทุ่งธงไชย 1/1/23302300วัดราษฎร์มหานิกายวัดทุ่ง ม.11 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
02670804010 ทุ่งนางาม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนางาม ม.5 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670606005 ทุ่งนางาม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนางาม ม.12 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670806002 ทุ่งแฝกวนาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแฝก ม.8 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน
02670110002 ทุ่งเรไร 19/5/25472404วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670704005 ทุ่งเรไร 21/2/25395/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายไร่ขอนยางขวาง ม.5 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670302005 ทุ่งวารีลาภอุดม 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุงใต้ ม.1 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก
02670602004 ทุ่งเศรษฐี 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02671101002 ทุ่งสมอ 25/9/255514/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายฝาย ม.4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ
02670203004 ทุ่งสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670317007 ทุ่งสว่างนาจารย์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก
02670101005 ทุ่งสะเดียง 1/1/24562323วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670804012 ทุ่งสีทม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสีทม ม.19 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670114001 ทุ่งหินปูน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670501004 ทุ่งใหญ่ 25/12/252511/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670206007 เทพธรรมรังษี 26/8/255924/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่พัฒนา ม.12 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
02671003005 เทพนิมิตรคีรีวงษ์ 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายซับเปิบ ม.3 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง
02670807004 เทพนิมิตวนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.10 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน
02670603001 เทพนิมิตวราราม 1/1/251423/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
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02670506015 เทพเนรมิต 15/1/255724/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายบ่อแร่ ม.17 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670803007 เทพมุนี 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมแสงเหนือ ม.14 ตำบลหนองแจง

อำเภอบึงสามพัน
02670107004 เทพสโมสร 1/1/24902472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670114008 เทวธัมมี 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีทอง ม.9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670303006 เทวราชกุญชร 29/11/25372470วัดราษฎร์มหานิกายท่าโก ม.7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
02670319001 เทวราชกุญชร 21/6/25562450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
02670506008 เทศประชาราม 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายคอเลือก ม.3 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670302002 เทศาวาส 17/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก
02670104007 ไทรงาม 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตไทรงาม ม.9 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670507003 ไทรงาม 2/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670505007 ไทรงาม 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.8 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02670512005 ไทรงามธรรมาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.5 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี
02671004002 ไทรงามสามัคคี 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02670711007 ไทรทองเจริญธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายไทรทอง ม.2 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
02670314004 ไทรย้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
02670702008 ธรรมยาน 8/8/255613/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำบ่อ ม.8 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670206005 ธรรมรัตนาราม 25/3/255412/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายกล้วย ม.3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
02670314008 ธรรมสมาคม 21/6/25562494วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
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02670701001 ธรรมเสมา 1/1/22802250วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่
02670105005 ธรรมาธิปไตย 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายพลำ ม.9 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670406003 ธาตุพลแพง 1/1/23402320วัดราษฎร์มหานิกายนาแซง ม.2 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า
02670318004 ธารทิพย์ 17/9/251929/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก
02670601001 ธุตังคาราม 1/1/23652360วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670404002 นันทชาติ 1/1/23262320วัดราษฎร์มหานิกายโจะโหวะเหนือ ม.5 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า
02670711004 นาข้าวดอ 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
02670702007 นาเฉลียง 16/2/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670308006 นาแซงน้อย (บุญญานุรักษ์) 21/11/253230/12/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก
02670901001 นาพ่อสอง 1/1/25432445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว
02670604002 นาสนุ่น 13/1/253723/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670603014 นาสวรรค์ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายน้อยนาสวรรค์ ม.12 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670504005 นาสามัคคี 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาสามัคคี ม.8 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670315002 น้ำก้ออินเตชวราราม(อินทร์เตชะสว่าง) 1/1/24892442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
02670701009 น้ำเขียว 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเขียว ม.4 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่
02670313006 น้ำคำเหนือ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670314003 น้ำชุนวารี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
02670605005 น้ำซับกุ้งกั้ง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายกุ้งกั้งพัฒนา ม.10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ
02670504013 น้ำเดือดสามัคคีธรรม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเดือด ม.12 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
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02670204001 น้ำพุสามัคคี 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุ ม.2 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670000001 น้ำเลา 2475วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเลา ม.5 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670703005 น้ำวิ่ง 1/11/253431/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670109003 น้ำอ้อม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670513007 น้ำอ้อมวนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายน้ำอ้อม ม.7 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี
02670503003 นิมิตธารา 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
02670802008 นิมิตสัจธรรม 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายซับไพรวัลย์ ม.4 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
02670401009 นิรมลวัฒนา 10/4/2515วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนโป่งตูม ม.5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
02670711001 นิลาวรรณประชาราม 17/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
02670306002 เนินแก้วสว่างสีทอง 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลน้ำเฮี้ย อำเภอหล่มสัก
02670309007 เนินโกกน้อย 4/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายไฮหม่อง ม.5 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก
02671005006 เนินคายสามัคคี 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเนินคาย ม.4 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง
02670204016 เนินต้อง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเนินต้อง ม.25 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670604012 เนินถาวร 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเนินถาวร ม.8 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670603012 เนินโบสถ์ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังเกวียน ม.14 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670701010 เนินพัฒนา 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายเนินพัฒนา ม.7 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่
02670606010 เนินมะขามป้อม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะขามป้อม ม.10 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670709001 เนินมะค่าน้อย 2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่
02670702006 เนินร่มโพธิ์ 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
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02671004001 เนินศิลาเพชร 7/5/25572463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02670115007 เนินสง่า 12/6/254623/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670115005 เนินสบาย 14/12/253812/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670209002 เนินสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
02670312005 เนินสว่างทางหลวง 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปูน ม.1 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก
02670405008 เนินสว่างราษฎร์ศรัทธา 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขียวใต้ ม.4 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
02670409002 เนินสว่างวังขอน 2477วัดราษฎร์มหานิกายวังขอน ม.1 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า
02670402002 เนินสว่างอีเลิศ 2420วัดราษฎร์มหานิกายอีเลิศ ม.8 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670202008 เนินสะอาด 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเนินสะอาด ม.1 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670804013 เนินเสรี 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเนินเสรี ม.11 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670602012 เนินหินอ่อน 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเนินหินอ่อน ม.16 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670604014 เนินอีเกิ้ง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายเนินละคร ม.12 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670109007 โนนจั่น 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนจั่น ม.10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670902002 โนนชาติสามัคคี 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว
02670706005 โนนดู่ 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.6 ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่
02670108006 โนนตะแบก 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนตะแบก ม.5 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670315005 โนนทอง 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
02670318002 โนนทอง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก
02670319013 โนนน้ำพุวนาราม 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุ ม.2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
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02670114004 โนนน้ำร้อน 26/8/255827/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670113008 โนนประชาสรรค์ 27/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670320004 โนนป้องวนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหัวยสวรรค์ ม.12 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก
02670107008 โนนป่าลวก 2482วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.16 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670107003 โนนศรัทธาชุม 11/11/25202467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670111009 โนนศรีแก้ว 27/12/252627/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670317001 โนนศรีแก้ว 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก
02670513003 โนนสง่าบูรพาราม วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.2 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี
02670319006 โนนสมบูรณ์ 1/1/25192482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670313005 โนนสมพร 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670111010 โนนสวรรค์บ้านชอน 5/1/255224/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670106004 โนนสว่าง 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670319004 โนนสว่าง 1/1/24862481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670704001 โนนสว่าง 2408วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670102003 โนนสว่างจันทร์ 24/12/25552480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670102002 โนนสว่างอารมณ์ 5/9/25212474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670314002 โนนสว่างอารมณ์ 1/1/24692429วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
02670109004 โนนสว่างอารมณ์ 21/1/25542475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670105003 โนนสุวรรณ 21/11/25322450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
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02670501005 ในเรืองศรี 7/10/252423/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670403006 บรรพตยอดฟ้าวนาราม 1/1/24412430วัดราษฎร์มหานิกายภูผักไซ่ ม.7 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670809002 บรรพตาราม 27/8/252622/10/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
02670607004 บ่อมะกัก 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายบ่อมะกัก ม.6 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ
02670204005 บ้านกกจั่น 3/11/25575/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายกกจั่น ม.20 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670708002 บ้านกลาง 15/2/25207/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
02670205011 บ้านโคกหนองจอก 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองจอก ม.10 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670513001 บ้านซับผุด 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายซับผุด ม.14 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี
02670208004 บ้านซับมาแสน 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายซับมาแสน ม.6 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
02670204008 บ้านซำเตย 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายซำเตย ม.21 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670103006 บ้านทุ่งแค 5/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแค ม.6 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02671101001 บ้านนายาว 31/3/25492467วัดราษฎร์มหานิกายนายาว ม.2 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ
02670604004 บ้านนาสามัคคี 30/3/255823/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670204013 บ้านน้ำลัด วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลัด ม.3 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670208002 บ้านเนินสง่า 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเนินสง่า ม.2 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
02670103005 บ้านพี้ศรีสุข 4/12/255826/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670703004 บ้านโภชน์ 1/1/25242516วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670104003 บ้านไร่ 21/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670321001 บ้านไร่สว่างอารมณ์ 10/5/25592435วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก
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02670113011 บ้านวังทอง 2/7/25511/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.4 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670509005 บ้านวังลึก 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังลึก ม.15 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670712004 บ้านวังเหว 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังเหว ม.4 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
02670705003 บ้านสระเกษ 22/9/25462482วัดราษฎร์มหานิกายสระเกษ ม.6 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
02670113009 บ้านหลุง 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670506006 บ้านใหม่ 19/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670204006 บ้านอ่างหิน 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายอ่างหิน ม.13 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670511001 บึงกระจับ 13/7/253627/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี
02670601004 บึงศรีเทพรัตนาราม 12/1/25492482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670809006 บึงสามพัน 7/5/255721/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
02670809008 บึงสามพัน 1/3/255921/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
02670116003 บุ่งกกเรียง 22/8/255714/11/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งกกเรียง ม.1 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670202005 บุ่งคล้า 12/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670302003 บุ่งยาง 29/10/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก
02670501007 บุญชัย 6/2/255626/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670501006 บุมะกรูด 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670107005 บูรพาโพธิ์ทอง 25/3/25362481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ทอง ม.3 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670104001 โบสถ์ชนะมาร 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670112003 โบสถ์โพธิ์ทอง 21/6/25562385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
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02670117004 โบสถ์ยางลาด 22/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายยางลาด ม.1 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670501003 ประชานิมิต 7/11/252222/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670707001 ประชาบำรุง 1/11/253412/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
02670406001 ประชิตกัลยาณมุนี 25/3/25362300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยมะยม ม.6 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า
02670301006 ประชุมคงคาราม 12/6/25422468วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
02670310002 ประเชชัย 13/5/25282380วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก
02670101004 ประตูดาว 6/11/25392319วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02671005001 ปัญจขันธ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง
02670321003 ปากคลองแดง 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายปากคลองแดง ม.2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก
02670313013 ปากช่องธรรมทาน 13/7/25599/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายปากช่อง ม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670712003 ปากตกสามัคคี 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายปากตก ม.8 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
02670111008 ปากน้ำ 9/10/252417/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670111011 ปากน้ำ(ตะวันตก) 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670303004 ปากห้วยขอนแก่น 1/1/24722406วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
02670319014 ปากห้วยด่านใหญ่ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยด่านเหนือ ม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670313008 ปากออก 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670806007 ป่ากิตติสารวัน 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตซับสำราญเหนือ ม.9 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน
02670705006 ป่าเกษมสุข 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเกษมสุข ม.8 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
02670709007 ป่าเขาน้อย 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายไร่เหนือ ม.2 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่
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02670209009 ป่าเขาสักวนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาสัก ม.4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
02671102003 ป่าคาสามัคคี 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายป่าคา ม.5 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ
02670205017 ป่าคีรีรัง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายศรีรัตนะ ม.19 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670201011 ป่าชนแดน 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนตาเสา ม.12 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02671105001 ป่าไชยชุมพล 9/1/254714/12/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตเสลียงแห้ง ม.3 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ
02670513006 ป่าซับบาดาลสุวรรณโชติ 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตซับบาดาล ม.16 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี
02670506012 ป่าด่านแก้ว 8/8/255631/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสามัคคีพัฒนา ม.11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670502010 ป่าธรรมบูชา 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสามแยก ม.1 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670604010 ป่าเนินมะค่า 7/5/255730/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตปูนสวรรค์ ม.9 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670102006 ป่าโนนเสาธง 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเสาธง ม.6 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670506013 ป่าบ่อรัง 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อรัง ม.1 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670109006 ป่าบ้านโคก 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโคก ม.2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670702009 ป่าบ้านหัวโตก 25/2/255725/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวโตก ม.4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670710009 ป่าประชานิมิตร 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายลำพาด ม.10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
02670509008 ป่าพัฒนาราม 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่พัฒนา ม.12 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670311007 ป่าพุทธธรรม 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งช้าง ม.11 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก
02671002002 ป่าไพบูลย์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง
02671005003 ป่าไพศาล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง
02670509009 ป่าภูน้ำหยดปัญจคีรี 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตยางจ่า ม.12 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
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02670117010 ป่ายางกุด 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตยางกุด ม.6 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670102001 ป่าเรไร 1/1/24982465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670501001 ป่าเรไรทอง 10/7/25272340วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670504006 ป่าวังเตียน 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตวังเตียน ม.11 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670606017 ป่าศรัทธาธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตซับน้อย ม.5 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670203015 ป่าศรีถาวร 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าข้าม ม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670403012 ป่าศิลาวดี 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหินฮาว ม.3 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670402010 ป่าสถิตย์ธรรม 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนาซำ ม.6 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670601009 ป่าสระแก้ว 8/4/254611/1/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีเทพน้อย ม.5 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670705005 ป่าสระแก้ว 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสระแก้ว ม.10 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
02670111002 ป่าสักเรไร 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670504010 ป่าสังฆาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกปรง ม.7 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670111014 ป่าเสน่ห์ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าเสน่ห์ ม.14 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670506007 ป่าแสงทอง 8/8/25562/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตแสงทอง ม.16 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670506011 ป่าหนองบง 4/12/255830/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบงพัฒนา ม.19 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670307006 ป่าห้วยชัน 12/11/255320/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยชัน ม.7 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก
02670117009 ป่าห้วยไร่ 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยไร่ ม.3 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670402009 ป่าหินกอง 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองใหญ่ ม.1 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670602013 ป่าอินทรานิมิต 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังกำแพง ม.7 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
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02670707002 ปู่จ้าว 26/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
02670702010 ปู่เจ้า วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670321002 เปือยงาม 19/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายเปลือยงาม ม.4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอหล่มสัก
02670319009 โป่งขามฝาดพัฒนา 14/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโป่งขามฝาด ม.7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670204019 โป่งเจ็ดเศียร 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเจ็ดหัว ม.12 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670311004 โป่งช้าง 11/4/254823/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโป่งช้าง ม.11 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก
02670204014 โป่งตะแบกวนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโป่งตะแบก ม.10 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670201008 โป่งตาเบ้า 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโป่งตาเบ้า ม.8 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670209005 โป่งนกแก้ว 3/2/25402481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
02670805008 โป่งบุญเจริญ 10/5/255922/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโป่งบุญเจริญ ม.3 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
02670405009 โป่งสามขา 2482วัดราษฎร์มหานิกายโป่งสามขา ม.1 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
02671002007 ผดุงราษฎร์ 7/5/255730/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง
02670806001 พญาวัง 14/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายพญาวัง ม.1 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน
02670503001 พรมยาม 1/1/25151/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
02670316005 พรศรัทธาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก
02670509004 พรหมประชาสรรค์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายพรหมประชาสรรค์ ม.14 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670514001 พรหมาโสฬสาราม 8/9/255425/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองแปด ม.9 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
02670101008 พระแก้ว 1/1/25092431วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670209008 พระธาตุเนินสว่าง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่าง ม.3 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
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02671102004 พระธาตุผาซ่อนแก้ว 1/3/25591/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทางแดง ม.7 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ
02670402008 พระธาตุภูผาชัย 18/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตแก่งเสี้ยว ม.5 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670112001 พระนอน 1/1/25172230วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670201002 พระพุทธบาทชนแดน 1/1/251726/3/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670110010 พ่อขุนผาเมือง 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตตลิ่งชัน ม.1 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670507009 พานทองพัฒนา 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายพานทองพัฒนา ม.13 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670115003 พิกุลทอง 12/1/252222/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670604001 พิกุลทอง 1/1/24982475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670804001 พิกุลบุญนาค 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670507002 พุเตยประสิทธิ์ 1/1/251727/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670507001 พุเตยวนาราม 1/1/251723/8/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02671005007 พุทธไธสวรรค์ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายดงเจริญ ม.10 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง
02670606014 พุทธมงคลเทพนิมิต 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะขามป้อม ม.10 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670101009 เพชรวราราม 1/1/25022501พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670705009 เพชรศิลาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเพชรละคร ม.3 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
02670106007 เพชรไอย์ศวร 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนางั่ว ม.8 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670705001 เพชราราม 28/4/252329/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
02670510004 โพทะเล 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโพทะเล ม.2 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02670315004 โพธาราม 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
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02670109001 โพธิ์กลาง 1/1/24162306วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670316002 โพธิ์กลาง 1/1/25342459วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก
02670107001 โพธิ์กลาง 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670105001 โพธิ์กลาง 21/3/25202411วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670106001 โพธิ์กลาง 1/1/23802370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670314001 โพธิ์งอย 1/1/25142368วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
02670107002 โพธิ์งาม 1/1/24902467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670312003 โพธิ์งาม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก
02670703002 โพธิ์เจดีย์ลอย 11/4/25482385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670403004 โพธิ์ชัย 2340วัดราษฎร์มหานิกายกุดแข้ ม.8 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670405005 โพธิ์ชุม 1/1/24402430วัดราษฎร์มหานิกายสงเปลือย ม.8 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
02670304001 โพธิ์ตาก 1/1/23002263วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก
02670405006 โพธิ์ตาก 2445วัดราษฎร์มหานิกายศิลา ม.6 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
02670203002 โพธิ์เตี้ย 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670110001 โพธิ์ทอง 1/1/24452400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670407002 โพธิ์ทอง 1/1/24402320วัดราษฎร์มหานิกายน้ำครั่ง ม.5 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า
02670702001 โพธิ์ทอง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670601003 โพธิ์ทอง 1/1/24812476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670506002 โพธิ์ทอง 1/1/24812453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
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02670403005 โพธิ์ไทร 29/5/25502386วัดราษฎร์มหานิกายน้ำขอน ม.9 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670101006 โพธิ์เย็น 2324วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670318001 โพธิ์เย็น 1/1/23902368วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก
02670403002 โพธิ์เย็น 1/1/24242321วัดราษฎร์มหานิกายท่าผู ม.6 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670404004 โพธิ์เย็น 26/11/25342402วัดราษฎร์มหานิกายเนิน ม.2 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า
02670706001 โพธิ์เย็น 2/3/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่
02670406005 โพธิ์ศรี 7/12/25492469วัดราษฎร์มหานิกายแก ม.5 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า
02670319003 โพธิ์ศรีธรรมาราม 31/7/25462480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670301002 โพธิ์ศรีสองคร 1/1/25172350วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
02670308001 โพธิ์ศรีสามัคคี 12/6/25402421วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก
02670106003 โพธิ์สว่าง 26/5/25512419วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670309005 โพนชัย 16/8/25372480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโป่ง ม.7 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก
02670407005 โพนทอง 18/10/25472480วัดราษฎร์มหานิกายเหมืองแบ่ง ม.11 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า
02670301005 ไพรสณฑ์ศักดาราม 1/1/25052382พระอารามหลวงมหานิกายตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
02670101007 ภูเขาดิน 20/12/25422430วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02671005002 ภูเขาทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง
02670509002 ภูน้ำหยด 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายภูน้ำหยด ม.9 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670407006 ภูปูน 2482วัดราษฎร์มหานิกายภูปูน ม.1 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า
02670506009 ภูศรีสวรรค์ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายบ่อรัง ม.2 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
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02670401002 ม่วงชุม 19/11/25362306วัดราษฎร์มหานิกายพรวน ม.9 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
02670603006 ม่วงชุม 7/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670408003 ม่วงเย็น 29/5/25502410วัดราษฎร์มหานิกายน้ำอ้อย ม.4 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า
02670101001 มหาธาตุ 1/1/24961926พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670603004 มอดินแดง 14/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670208011 มะขามแดงเจริญธรรม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับอีปุก ม.7 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
02670317004 มะเดื่องาม 14/2/25372476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก
02670501008 มาบสมอ 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670409004 มุจรินทร์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยอีจีน ม.2 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า
02670601006 แม่น้ำแควป่าสัก 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02671004004 ยางงาม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02670712002 ยางงาม 25/9/25552440วัดราษฎร์มหานิกายนาเฉียงเหนือ ม.1 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
02670509015 ยางจ่าสามัคคีธรรม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายยางจ่า ม.12 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670117002 ยางลาด 9/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670509010 ยางสามต้น 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายยางสามต้น ม.1 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670117003 ยางแหลม 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายยางแหลม ม.10 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670113007 ยาวีใต้ 26/6/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670113005 ยาวีเหนือ 16/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายยาวีเหนือ ม.1 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670805003 ยุบใหญ่ศรีเจริญธรรม 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายยุบใหญ่ ม.7 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
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02670509003 รวมทรัพย์ 31/3/254930/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายรวมทรัพย์ ม.6 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670602008 ร่องหอย 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670117001 ระวิง 11/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670601010 รักไทย 8/4/25465/1/2543วัดราษฎร์มหานิกายรักไทย ม.12 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670606001 รังย้อย 18/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670115013 รัตนวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเนินสมบูรณ์ ม.8 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670804007 รัตนาราม 4/12/25582529วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670316001 ราชธานี 1/1/23812323วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก
02671106001 ราชพฤกษ์ 18/4/255518/10/2546วัดราษฎร์มหานิกายร่มโพธิ์ร่มไทร ม.10 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ
02670804009 ราษฎร์เจริญสามัคคีธรรม 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์เจริญ ม.6 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670114002 ราษฎร์บำรุง 1/1/25022482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670605002 ราษฎร์บำรุง 27/8/252627/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ
02670701003 ราษฎร์บำรุงสามัคคีธรรม 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเขียว ม.4 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่
02670108001 ราษฎร์บูรณะ 28/4/25232349วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670314005 ราษฎร์ประดิษฐ์วราราม 14/2/25372482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
02670106002 ราษฎร์ศรัทธา 27/12/25262395วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670205002 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 22/8/25572482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670308003 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก
02670312002 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1/1/25152447วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก
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02670607001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 22/1/255024/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ
02670707005 ราษฎร์ศรัทธาราม 29/9/255810/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ขวาง ม.3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
02671004005 ราษฎร์ศรัทธาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02670702002 ราษฎร์สามัคคีธรรม 1/1/25095/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670203007 ราษฎร์สุขเกษม 12/1/25492483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670514003 ราษฏร์ศรัทธาธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายซับอโศก ม.2 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
02671002004 ราษฏร์ศรัทธาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง
02670809005 ราหุล 20/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
02670712001 โรงบ่ม 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
02670803002 โรงวัว 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน
02670503002 ไร่ตาพุฒ 7/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
02671001002 ไร่ฝายน้อย 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
02670104004 ไร่เหนือ 23/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670709006 ไร่เหนือพัฒนาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายไร่เหนือ ม.2 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่
02670515002 ไร่อุดม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายไร่อุดม ม.3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02670115008 ละหาน 16/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670408001 ลัฎฐิวัน 1/1/23302320วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเกาะ ม.2 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า
02670303003 ลัฏฐิวนาราม 5/11/25232385วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
02670205005 ลาดแค 26/9/254411/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายลาดแค ม.5 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
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02670204007 ลาดน้อย 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายลาดน้อย ม.15 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670704006 ลำกง 10/9/255224/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670509001 ลำกระทิงทอง 26/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670502004 ลำนารวย 2/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670703012 ลำบัววัฒนา 24/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายลำบัววัฒนา ม.6 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670108003 ลำป่าสักมูล 9/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670708003 ลำพาด 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายลำพาด ม.4 ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่
02670504003 ลำเพียร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายลำเพียร ม.10 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670507012 วงษ์ทอง 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายวงษ์ทอง ม.11 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670405004 วังก้นหวด 2430วัดราษฎร์มหานิกายวังก้นหวด ม.4 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
02670602007 วังกำแพง 13/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670205006 วังกำแพงสามัคคีธรรม 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายวังกำแพง ม.7 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670115006 วังขอน 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670603007 วังขอน 22/11/254823/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670602009 วังขาม 8/9/25542481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670701002 วังชงโค 12/2/254527/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่
02670113006 วังชมพู 2/3/25278/6/2522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670507011 วังชะอม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังชะอม ม.10 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670805007 วังตะเคียนทอง 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน ม.5 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
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02670603005 วังไทร 7/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670208007 วังไทร 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังไทร ม.4 ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน
02671003002 วังไทรทอง (ไทรทองวนาราม) 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง
02670512002 วังน้อย 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายวังน้อย ม.2 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670505004 วังน้ำเย็น 25/10/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02670711002 วังโบสถ์ 12/6/254621/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
02670203009 วังปลาช่อน 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาช่อน ม.2 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670806006 วังปลาสามัคคีธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังปลา ม.11 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน
02670506005 วังไผ่ 27/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670805002 วังพิกุล 26/11/253421/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
02670204002 วังมะปราง 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังมะปราง ม.16 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670313007 วังยาว 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670206006 วังรวก 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายวังรวก ม.1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
02670201003 วังลาด 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายวังลาด ม.6 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670702004 วังลี 9/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670401005 วังเวิน 2/3/25532410วัดราษฎร์มหานิกายวังเวิน ม.12 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
02670202013 วังศาลา 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังศาลา ม.1 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670706004 วังสงวนเหนือ 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายวังสงวน ม.4 ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่
02671004010 วังสมบัติ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังสมบัติ ม.2 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
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02670711005 วังสะตือ 13/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายวังสะตือ ม.1 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
02670512003 วังใหญ่ 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายวังใหญ่ ม.1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670709003 วังอ่าง 21/1/255429/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังอ่าง ม.4 ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่
02670202002 วารีล้อม 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670110004 วารีวงค์ 31/3/25522407วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670202001 วารีวงษ์ 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670102004 วารีวนาราม 14/10/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02671002005 วารีวราราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง
02671103002 วิชมัยปุญญาราม 24/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาค้อ ม.1 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
02670501002 วิเชียรบำรุง 12/1/25492471วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670807002 วิมลประชาสรรค์ 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายศรีมงคล ม.1 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน
02670710002 วิมุตตาราม 1/1/251415/12/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
02670502005 วิสุทธิมัคคาราม 25/2/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตลำนารวย ม.8 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670503006 วีรธรรมาราม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายท่าเกย ม.4 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
02670111006 เวฬุวนาราม 17/9/25191/7/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670809004 เวียงโพธิ์งาม 9/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน
02670313001 ศรีจันดาธรรม 1/1/25002461วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670308005 ศรีจันทร์พัฒนาราม 22/10/25432483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก
02670303008 ศรีจันทราราม 1/1/25002483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
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02670313004 ศรีจำปาทอง 11/4/25482480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02671002003 ศรีเจริญ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง
02670311003 ศรีเจริญชัย 1/1/25062421วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก
02670305002 ศรีเจริญหล 1/1/23302320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก
02670312001 ศรีชมชื่น 1/1/24452430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก
02670304004 ศรีชมชื่น 1/1/24702456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก
02670403003 ศรีชมชื่น 1/1/24902323วัดราษฎร์มหานิกายหนองเล ม.2 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670323003 ศรีชมชื่น 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายร่องบง ม.6 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
02670107007 ศรีชมภู 25/9/25552484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670407001 ศรีฐาน 4/6/25432215วัดราษฎร์มหานิกายวังบาล ม.9 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า
02670313002 ศรีทอง 1/1/24932466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670309004 ศรีทัศน์ 1/1/25042402วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก
02670602003 ศรีเทพ 21/6/255613/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670601008 ศรีเทพ 14/10/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670508001 ศรีธงชัย 1/1/25174/11/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
02670310003 ศรีธรรมา 1/1/24942430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก
02670301001 ศรีบุญเรือง 16/8/25372338วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
02670402001 ศรีบุญเรือง 1/1/23312321วัดราษฎร์มหานิกายนาซำ ม.6 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า
02670405001 ศรีบุญเรือง 1/1/23572342วัดราษฎร์มหานิกายอุ่มกะทาด ม.3 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
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02670502009 ศรีประชาธรรม 8/9/255423/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายคอเลือก ม.3 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670108005 ศรีป่าสัก 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดงมูลเหล็ก ม.4 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670310001 ศรีภูมิ 1/1/23702231วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก
02670301003 ศรีมงคล 1/1/24652354วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
02670408002 ศรีมงคล 1/1/23432338วัดราษฎร์มหานิกายนาเกาะ ม.2 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า
02670401006 ศรีมงคล 1/1/24352410วัดราษฎร์มหานิกายหินกลิ้ง ม.2 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
02670407003 ศรีมงคล 1/1/23802358วัดราษฎร์มหานิกายนาแซง ม.3 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า
02670807001 ศรีมงคล 23/6/255318/5/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีมงคล ม.1 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน
02670317003 ศรีเมือง 14/12/25382469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก
02670323001 ศรีวิชัย 1/1/23492166วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
02670404001 ศรีไวย์ 1/1/23122300วัดราษฎร์มหานิกายโจะโหวะใต้ ม.7 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า
02670309002 ศรีษะเกตุ 12/11/25532388วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก
02670116001 ศรีสญชัย 28/4/25232482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670307002 ศรีสมบูรณ์ 1/1/24962430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก
02670303005 ศรีสมพร 21/3/25202465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
02670903001 ศรีสมพร 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว
02670311002 ศรีสองคร 1/1/24962413วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก
02670308007 ศรีสะอาดคงคาราม 2432วัดราษฎร์มหานิกายบุ่ง ม.7 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก
02670303002 ศรีสะอาดวราราม 2383วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก
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02670315006 ศรีสำราญ 1/1/24642456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
02670311006 ศรีสุพล 14/12/25102484วัดราษฎร์มหานิกายร่องคู ม.4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก
02670313011 ศรีสุพลวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายปากออก ม.9 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670401008 ศรีสุมังค์ 21/12/25222445วัดราษฎร์มหานิกายวัดกลาง ม.4 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
02670409003 ศรีสุมังคลาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายตาดกลอยเหนือ ม.3 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า
02670313003 ศรีแสนคำ 14/8/25512477วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก
02670210001 ศาลาลาย 7/3/254416/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายศาลาลาย ม.1 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน
02670605001 ศิริมงคล 5/9/252116/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ
02670203001 ศิริรัตน์วนาราม 1/1/25042462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670405002 ศิลาจารย์ 2400วัดราษฎร์ธรรมยุตศิลา ม.6 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
02670110003 ศิลาดอกไม้ 1/3/25592407วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670403001 ศิลามงคล 1/1/22902280วัดราษฎร์ธรรมยุตหินฮาว ม.3 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670113001 ศิลาโมง 1/1/24502425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670104005 สนธิกรประชาราม 19/5/254717/3/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตไร่เหนือ ม.3 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670104002 สนามบิน 24/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670604006 สมโภชกรุงฯ 200 ปี 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายสมโภชกรุงฯ 200 ปี ม.10 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670603010 สรวงสวรรค์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสรวง ม.2 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670602001 สระกรวด 1/11/25342463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670401003 สระเกศ 29/4/25352320วัดราษฎร์มหานิกายหล่มเก่า ม.5 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
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02670705008 สระแก้ว 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.10 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่
02670210002 สระประทุมทอง 23/6/255319/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุ่มล ม.2 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน
02670711003 สระหมื่นเชียง 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
02670603011 สวนธรรมศรีมงคล 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.9 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670110011 สวนราชวิมลเมธี 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์สมบูรณ์ ม.10 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02671001007 สวนอุดมสุข 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตวังโป่ง ม.13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
02670205013 สวัสดิ์ประชาราม 13/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาแม่แก่ ม.3 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670704009 สว่างคงคา 9/7/254519/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่าสวาย ม.2 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670202003 สว่างเนตร 1/1/24972474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670319005 สว่างโพธาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670315003 สว่างยางคำ 3/7/25282442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
02670310006 สว่างราษฎร์สามัคคี 1/1/25182502วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาเลา ม.5 ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก
02671007001 สว่างสันติวรรณ 18/4/25552461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02670602002 สว่างสามัคคี 1/1/25173/6/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02671002001 สว่างสามัคคี 30/12/25292453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง
02670314006 สว่างแสงจันทร์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
02670201001 สว่างอรุณ 1/1/24552451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670319002 สว่างอรุณ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670108002 สว่างอารมณ์ 22/8/25572440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
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02670315001 สว่างอารมณ์ 1/1/24972430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
02670309003 สว่างอารมณ์ 12/6/25422395วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก
02670305001 สว่างอารมณ์ 1/1/23112300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสว่าง อำเภอหล่มสัก
02670103003 สว่างอารมณ์ 1/1/24702465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670703011 สว่างอารมณ์ 2326วัดราษฎร์มหานิกายคลองกองทูล ม.13 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670116002 สะแกงาม 26/9/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670103004 สะแกพนาราม 6/1/25532519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670804011 สังกิจจธรรมาวาส 26/8/255824/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเตาถ่าน ม.10 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670104006 สังกิจจาราม 4/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตสะเดียง ม.2 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670713002 สันเจริญ 21/1/255415/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสันเจริญ ม.6 ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่
02670117007 สันติคามคีรี 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยทราย ม.7 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670607003 สันติธรรม 21/6/255625/10/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ
02671005005 สันติวรญาณ 2/7/255120/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดพันสะเดา ม.6 ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง
02670307004 สันติวัฒนา 30/8/252014/12/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก
02670312004 สันติวิหาร 1/1/24992479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก
02670209003 สันติสุขาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
02670502002 สามแยก 22/11/254815/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670501009 สามแยกพัฒนา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบุมะกรูด ม.8 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670111007 สามสวน 27/12/252617/12/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์



39หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด เพชรบูรณ์

02670111004 สามัคคีชัย 21/11/25322471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670509007 สามัคคีพัฒนา 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายสามัคคีพัฒนา ม.1 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670113004 สามัคคีพัฒนาราม 1/1/250920/9/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670703013 สามัคคีราษฎร์บำรุง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายซับชมภู ม.8 ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่
02670301007 สามัคคีวัฒนา 1/1/24852478วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก
02670304003 สำราญรมย์ 1/1/24302422วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก
02670206002 สำราญราษฎร์สามัคคี 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
02670704007 สินธนาราม 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670802007 สิริจันทาวาส 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตร้อยไร่ ม.7 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
02670206004 สิรินทาราม 2/5/25451/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน
02670804002 สิริรัตนาราม 22/1/255026/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670403008 สีบานเย็น 2/9/25532474วัดราษฎร์ธรรมยุตปลาฝา ม.5 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670510006 สุคันธาวาส 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายฟุบสะแก ม.7 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02670505009 สุจิตตาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับม่วง ม.10 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02670510001 สุวรรณคีรีวิหาร 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ซับเจริญ ม.8 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02670509012 เสนาสน์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายพระที่นั่ง ม.7 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670502001 เสลินทราราม 27/5/25584/11/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670112004 เสาธงทอง 3/10/25432387วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670510005 แสงมณีเจริญธรรม 9/9/255930/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.6 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
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02670113003 แสนสุข 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670309001 โสมนัส 1/1/24402310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก
02670508005 หนองกระทุ่ม 26/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
02670209006 หนองกลอย 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองกลอย ม.5 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน
02670807003 หนองกำไร 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองกำไร ม.4 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน
02670203010 หนองโก 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.14 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน
02670504004 หนองขาม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกปรง ม.9 ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี
02670606011 หนองขามพุทธาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.7 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670405007 หนองเขียวราษฎร์สามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขียว ม.9 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
02670507006 หนองคล้า 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้า ม.8 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670115012 หนองคล้าธรรมาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.3 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670117006 หนองจอก 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.4 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670602010 หนองจอก 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.8 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670803005 หนองแจง 1/1/25197/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน
02670204022 หนองดู่วนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองเล้าไก่ ม.15 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670804004 หนองแดง 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670201012 หนองแดงเทพประทาน 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.5 ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
02670204009 หนองตาด 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาด ม.5 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670805010 หนองทรายกลอย 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองทรายกลอย ม.10 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
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02670805009 หนองไทรงาม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองไทรงาม ม.12 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
02670604005 หนองบัว 12/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ
02670401007 หนองบัวแก้ว 31/3/25522430วัดราษฎร์มหานิกายหนองโจน ม.1 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า
02670701005 หนองบัวทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวทอง ม.8 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่
02670506016 หนองบัวทอง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวทอง ม.11 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670606003 หนองบัวเริง 25/3/254131/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670205015 หนองปรือ วัดราษฎร์มหานิกายคลองโป่ง ม.17 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670315008 หนองปลาซิว 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก
02670512004 หนองปลาไหลสามัคคีธรรม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาไหล ม.6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670109005 หนองป่าพง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองป่าพง ม.4 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670606018 หนองเป็ดก่า 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายด่านเจริญชัย ม.9 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670506004 หนองโปร่ง 27/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670710004 หนองไผ่ใต้ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ใต้ ม.1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
02670710001 หนองไผ่พิทยาราม 1/1/25115/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
02670804003 หนองพลวง 21/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน
02670704008 หนองม่วง 30/3/255825/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.11 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670805001 หนองมะค่า 14/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
02670506003 หนองไม้สอ 29/9/255823/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670606002 หนองย่างทอย 1/1/252821/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
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02670507010 หนองยาวราษฎร์บำรุง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาว ม.7 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี
02670202010 หนองระมาน 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองระมาน ม.6 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน
02670702005 หนองไลย์ 22/11/253112/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่
02670508004 หนองสมบูรณ์ 17/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
02670603009 หนองสรวง 30/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายหนองสรวง ม.2 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670603013 หนองสะแก 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.9 ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ
02670506017 หนองสะแกสามัคคีธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.9 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670605006 หนองสะแกสี่ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแกสี่ ม.11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ
02670508006 หนองหวาย 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี
02670115014 หนองแหวน 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแหวน ม.2 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670510008 หนองอุดมวนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองอุดม ม.9 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02670602006 หนองไฮ 15/5/253923/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายสระกรวด ม.1 ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
02670902001 หลักด่าน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว
02670317006 หลักเมืองพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก
02670405003 ห้วยข่อย (โพธิ์เย็น) 18/4/25552423วัดราษฎร์มหานิกายห้วยข่อย ม.7 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า
02670102009 ห้วยไคร้ 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไคร้ ม.5 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670204003 ห้วยงาช้าง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายห้วยงาช้าง ม.23 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670204021 ห้วยงาช้าง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยงาช้าง ม.4 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670502003 ห้วยชัน 23/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
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02670204018 ห้วยตูมสุทธาวาส 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตูม ม.1 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670805004 ห้วยทราย 12/11/255326/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.4 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน
02670116004 ห้วยทรายใต้ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเดื่อใต้ ม.6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670607002 ห้วยทรายทอง 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ
02670115009 ห้วยนาค 24/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670409006 ห้วยโป่งน้ำ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยโป่งน้ำ ม.9 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า
02671102002 ห้วยไผ่ 12/11/255324/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ
02670409005 ห้วยมัจฉาวาส 23/3/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยก้างปลา ม.3 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า
02670408004 ห้วยแล้ง 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแล้ง ม.5 ตำบลนาเกาะ อำเภอหล่มเก่า
02670904001 ห้วยสนามทราย 1/1/19201910วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว
02670319008 ห้วยแสนงา 12/1/254925/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแสนงา ม.13 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก
02670901002 ห้วยหญ้าเครือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว
02670606013 ห้วยหวาย 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหวาย ม.8 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670210004 หัวถนน 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหัวถนน ม.8 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน
02670317005 หัวนา 16/10/25292477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก
02670403007 หินแก้ว 25/3/25362470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองยาว ม.1 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า
02670514002 หินดาด 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหินดาด ม.6 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี
02670802010 หินดาดใหญ่ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหินดาดใหญ่ ม.6 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน
02670312006 เหมืองใหม่พัฒนา 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเหมืองใหม่พัฒนา ม.12 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก
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02670505006 ใหม่โคกเจริญ 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำราญ ม.4 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02670115001 ใหม่ชัยมงคล 22/11/25312480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670205004 ใหม่ถ้ำแก้ว 3/11/25572483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02671001008 ใหม่ทางข้ามสามัคคีธรรม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายทางข้าม ม.8 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
02670509011 ใหม่เทพประสิทธิ์ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายซับมะหาด ม.5 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี
02670314007 ใหม่ไทยพัฒนา 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก
02670316004 ใหม่ประทานพร 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก
02670801010 ใหม่ราษฎร์บำรุง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขากะโหลก ม.6 ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน
02670515001 ใหม่ไร่อุดม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายไร่อุดม ม.3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี
02671004006 ใหม่วังตะเคียน 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายใหม่วังตะเคียน ม.10 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02670117005 ใหม่วังสีมา 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่วังสีมา ม.5 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670506010 ใหม่วิไลวัลย์ 16/10/254930/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่วิไลวัลย์ ม.10 ตำบลบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี
02670712007 ใหม่ศรีบุญธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายด่านบุญธรรม ม.7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่
02670204023 ใหม่ศรีสุธรรมา 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายอ่างหิน ม.22 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน
02670605007 ใหม่ศรีโสภณ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายกุ้งกั้ง ม.10 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ
02670707006 ใหม่สามัคคี 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคี ม.4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
02670710008 ใหม่สามัคคี 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับหิ้วหมู ม.10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่
02670205001 ใหม่สามัคคีธรรม 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน
02670704004 ใหม่สามัคคีธรรม 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.7 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
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02671001004 ใหม่สามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
02671106002 อจลธัมโม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเสลียงแห้ง ๓ ม.1 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ
02670707003 อภัยมณีรัตน์ 22/10/25432526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่
02671004009 อรัญจิตสว่าง 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังหินซองใต้ ม.7 ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง
02671001001 อรัญญาวาส 14/12/25382345วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
02670407007 อรัญวารี 2/9/25532482วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยหอย ม.13 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า
02670302001 อรุญญาศรี 1/1/24602410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก
02671001006 อรุณรัศมี 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังโป่ง ม.13 ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง
02670704010 อรุณเวฬุประดิษฐ์ 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายเนินสะเดา ม.9 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่
02670107006 อาคเนย์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.6 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670505001 อำพวัน 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี
02670103002 อินทร์เจริญ 1/1/24502444วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670108007 อินทรศักดิ์สามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายลำป่าสักมูล ม.7 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670711006 อีสานสามัคคี 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายอีสานสามัคคี ม.8 ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่
02670502006 อุดมมงคล 14/12/25388/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายสามแยกวิเชียร ม.1 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี
02670110005 อุดมมังคลาราม 12/6/254220/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
02670606016 อุททนะ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเตาถ่าน ม.2 ตำบลหนองย่างทอย อำเภอศรีเทพ
02670601002 อุทุมพรวนาวาส 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ
02670803003 อู่เรือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน
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02760208002 กาจับศรัทธาธรรม 30/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย
02760101015 กำแพงแลง 1/1/251222/4/2501วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760209001 กุญชรวชิราราม (ห้วยท่าช้าง) 1/1/24942484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย
02760203001 กุฎิ 1/1/24712466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
02760709001 กุฎิ 4/1/25292118วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม
02760102010 กุฎีดาว 1/1/24822440วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760602002 กุ่ม 31/7/25492366วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด
02760502003 เกษมสุทธาราม 1/1/25004/2/2500วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
02760101002 เกาะ 2200วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760707002 เกาะแก้ว 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม
02760601001 เกาะแก้วสุทธาราม 1/1/22952200วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
02760801002 แก่งกระจาน 12/9/252913/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
02760102012 แก่นเหล็ก 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760618002 ไก่ฟ้าประชาสรรค์ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไก่เถื่อน ม.4 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด
02760617001 ขลุบ 13/7/25362325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด
02760102009 ข่อย 1/1/24472400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760106001 ขุนตรา 16/12/25542125วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
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02760118001 เขมาภิรัตการาม 1/1/24562453วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760301005 เขากระทิง 29/6/25594/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขากระทิง (โป่งคำ) ม.1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760513004 เขากระปุก 18/4/25558/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขากระปุก ม.3 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
02760801001 เขากลิ้ง 23/4/25292528วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
02760304001 เขาชมพู 12/1/252221/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760708001 เขาตะเครา 1/1/24982307วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม
02760607001 เขาทะโมน 1/1/24572325วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด
02760602001 เขาน้อย 1/1/22822280วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด
02760202004 เขานาควิวัฒน์ 18/6/253620/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
02760301004 เขาบันได 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขาบันได ม.7 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760514002 เขาปากช่อง 30/4/252219/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง
02760204003 เขาพระ 1/1/251125/9/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
02760617004 เขาพระพรหมชะแง้ 4/7/25292483วัดราษฎร์มหานิกายเขาพรหมชะแง้ ม.6 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด
02760201004 เขาย้อย 18/8/24762471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
02760802004 เขาลอย 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตวังวน ม.2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
02760205003 เขาสมอระบัง 1/1/24912483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
02760502004 เขื่อนเพชร 1/1/25102502วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
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02760102006 คงคาราม 21/12/25222370พระอารามหลวงมหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760403003 คลองสายหนึ่ง 20/5/25272522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ
02760801006 คะเมยกาญจนผลาราม 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่คะเมย ม.5 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
02760210003 คีรีวงก์ 1/1/251825/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
02760706002 คุ้งตำหนัก 1/1/24662441วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม
02760207004 คูหาบรรพต 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาสะแก ม.4 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
02760102002 โคก 1/1/25152170วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760704003 โคมนาราม 21/2/25232430วัดราษฎร์มหานิกายบางแก้ว ม.4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
02760301002 จะโปรง 25/9/253323/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760101010 จันทราวาส 5/1/25522484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760603002 จันทาราม 10/7/25502400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด
02760110002 เจริญศรีมณีผล 1/1/25172325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760107001 ชมพูพน 1/1/24662309วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760502002 ชลธราราม 1/1/25042484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
02760608001 ช่อม่วง 6/4/254218/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด
02760401001 ชะอำ 1/1/24792407วัดราษฎร์มหานิกายตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760102017 ช้าง 5/1/25522484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760408001 ช้างแทงกระจาด 1/1/24782474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
02760505003 ชายนา 1/1/251326/11/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง
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02760101008 ชีว์ประเสริฐ 2475วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760102014 ชีสระอินทร์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760102004 ไชยสุรินทร์ 1/1/22802275วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760613001 ดอนกอก 1/1/23302325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด
02760512001 ดอนเตาอิฐ 23/3/253313/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง
02760204002 ดอนทราย 1/1/25172475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
02760117003 ดอนบ้านใหม่ 20/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนบ้านใหม่ ม.4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ

อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760702002 ดอนผิงแดด 1/1/25182429วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม
02760104002 ดอนมะขามช้าง 20/5/252713/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760611001 ดอนหว้า 14/8/25512325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด
02760701003 ต้นสน 1/1/25172326วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
02760505001 ตาลกง 23/2/25422422วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง
02760604003 ตำหรุ 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด
02760402001 โตนดหลวง 3/2/25462360วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
02760409002 ไตรรัตน์เจริญผล 4/7/25296/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ
02760101007 ไตรโลก 1/1/24302427วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760102011 ถ้ำแก้ว 3/7/25352484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหม้อ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760404003 ถ้ำแจง 13/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำแจง ม.2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
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02760617002 ถ้ำรงค์ 1/1/25082325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด
02760801004 ถ้ำเสือ 16/12/255427/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำเสือ ม.3 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
02760122001 ถิ่นปุรา 27/8/25442459วัดราษฎร์มหานิกายถิ่นปุรา ม.2 ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760210002 ทรงธรรม 1/1/250410/3/2504วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
02760110001 ทองนพคุณ 1/1/23372325วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760502001 ท่าคอย 30/4/25222313วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง
02760605001 ท่าไชยศิริ 1/1/24452225วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด
02760201003 ท้ายตลาด 1/1/24692430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
02760506002 ท่าลาว 13/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
02760607002 ท่าศาลาราม 1/1/24702345วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด
02760112001 ท่าศิริ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760406003 ทุ่งจับญวน 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งจับญวน ม.1 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ
02760204001 เทพประชุมนิมิตร 1/1/25002423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
02760403002 เทพประสิทธิ์ 31/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ
02760615002 ไทรทอง 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด
02760702003 ไทรทอง 25/8/25412441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม
02760401002 ไทรย้อย 16/10/25282452วัดราษฎร์มหานิกายตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760105001 ธงชัย 1/1/24712325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760124001 ธรรมรังษี 1/1/25178/4/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี
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02760503001 ธรรมาราม 1/1/25102/11/2502วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง
02760101013 ธ่อเจริญธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760703002 นอกปากทะเล 1/1/24392434วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม
02760113002 นาค 9/1/25472484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760104001 นาพรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760403001 นายาง 22/11/25482380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ
02760404001 นิคมวชิราราม 1/1/25084/7/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
02760401003 เนรัญชราราม 1/1/24692467วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760615001 เนินหนองโสน 8/8/255624/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายเนินหนองโสน ม.3 ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด
02760701002 ในกลาง 14/10/25252305วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
02760703001 ในปากทะเล 1/1/24412431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม
02760501001 บรรพตาวาส 21/3/25202404วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
02760614002 บ่อบุญ 1/1/25152471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด
02760118002 บ่อหลวง 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหลวง ม.11 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760106002 บันไดทอง 1/1/22802275วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760108001 บันไดอิฐ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760702001 บางขุนไทร 24/6/25222423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม
02760117001 บางทะลุ 1/1/23632362วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760507001 บางประจันต์ 1/1/24392436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
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02760708004 บางลำภู 1/1/25112380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม
02760706003 บางสามแพรก 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายบางสามแพรก ม.8 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม
02760708006 บางหอ 16/10/25495/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายบางหอ ม.11 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม
02760203003 บ้านกล้วย 23/4/252914/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
02760204004 บ้านบน 28/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
02760105003 บุญทวี(ถ้ำแกลบ) 1/1/25192425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760111001 ประดิษฐวนาราม 1/1/25002484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760101001 ป้อม 2130วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760708003 ปากคลอง 1/1/23332328วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม
02760103002 ปากน้ำ 1/1/24162390วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760706001 ปากลัด 1/1/23982392วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม
02760707001 ปากอ่าว 1/1/24552446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม
02760202005 ป่าเขากลิ้ง 26/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองส้ม ม.2 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
02760304002 ป่าเขารักษ์ 29/6/255929/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายพุบอน ม.6 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760514005 ป่าชลประทานราษฎร์ 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายชลประทานราษฎร์ ม.10 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง
02760804003 ป่าเด็งธรรมาราม 15/1/255724/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายร่วมใจพัฒนา ม.2 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน
02760601003 ป่าแป้น 1/1/23112275วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
02760401010 ป่าวิสุทธิคุณ 2/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายโคกเศรษฐี ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760512002 ปึกเตียน 30/3/255814/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตปึกเตียน ม.3 ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง
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02760513005 โป่งเกตุ 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเกตุ ม.9 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
02760101009 พรหมวิหาร 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760101014 พระทรง 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760201005 พระธาตุศิริชัย 1/1/252527/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
02760506006 พระพุทธบาทเขาลูกช้าง 2/9/25012494วัดราษฎร์มหานิกายท่าไม้รวก ม.6 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
02760102003 พระพุทธไสยาสน์ 2200วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760113001 พระรูป 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760102005 พลับพลาชัย 1/1/24652290วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760207001 พวงมาลัย 19/3/255015/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
02760704001 พิกุลแก้ว 1/1/23352325วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
02760301006 พุตะเคียน 4/9/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตพุตะเคียน ม.1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760303001 พุพลู 18/1/253119/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760207003 พุม่วง 12/6/254619/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมพล ม.5 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
02760511004 พุมะคำสามัคคี 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตพุมะคำ ม.6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
02760805002 พุสวรรค์ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.2 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน
02760101004 เพชรพลี 1/1/23752370วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760707003 เพชรสุวรรณ 4/5/252111/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม
02760121001 เพรียง 9/7/25452450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
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02760605003 โพธาวาส 2/7/25512375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด
02760616001 โพธิ์กรุ 1/1/23502325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด
02760203002 โพธิ์งาม 1/1/24852480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย
02760103001 โพธิ์ทัยมณี 1/1/23102275วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760116001 โพธิ์พระนอก 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760116002 โพธิ์พระใน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760603001 โพธิ์เรียง 1/1/25142325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด
02760609001 โพธิ์ลอย 1/1/24252404วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด
02760401009 โพธิ์สุวรรณ 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายสามพระยา ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760708005 เฟื้อสุธรรม 17/1/25342476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม
02760210001 มณีเลื่อน 30/3/25582439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
02760401004 มฤคทายวัน 1/1/250531/10/2504วัดราษฎร์มหานิกายตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760617003 ม่วงงาม 14/12/25382375วัดราษฎร์มหานิกายม่วงงาม ม.2 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด
02760102001 มหาธาตุ 1/1/20522052พระอารามหลวงมหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760102008 มหาสมณาราม 1/1/24032386พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760507002 แม่ประจันต์ 17/1/25418/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
02760601005 ไม้รวกสุขาราม 3/7/25232475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
02760102013 ยาง 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760201002 ยาง 1/1/24922420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
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02760511003 ยางชุม 8/9/25549/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายยางชุม ม.6 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
02760303002 ยางน้ำกลัดใต้ 20/9/255017/12/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760302002 ยางน้ำกลัดเหนือ 16/12/255427/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายยางน้ำกลัดเหนือ ม.2 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760804001 ร่วมใจพัฒนา 10/8/2537วัดราษฎร์มหานิกายร่วมใจพัฒนา ม.2 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน
02760604004 ระหารน้อย 30/12/252428/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด
02760102007 รัตนตรัย 1/1/23802330วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760401005 ราษฎร์เจริญธรรม 1/1/25153/6/2512วัดราษฎร์มหานิกายตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760514001 ราษฎร์นิมิต 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง
02760501002 ราษฎร์บำรุง 1/1/24612453วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
02760704002 ราษฎร์ศรัทธา 1/1/24852480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม
02760101012 แรก 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760108002 โรงเข้ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760108003 ไร่ดอน 2/5/254530/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760409003 ไร่มะม่วง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนขุนห้วย ม.5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ
02760701005 ลักษณาราม 25/12/25252466วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
02760101011 ลาด 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760115001 ลาดโพธิ์ 1/1/25172484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760601002 ลาดศรัทธาราม 1/1/23322245วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
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02760801003 ลำตะเคียน 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายลำตะเคียน ม.4 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน
02760302001 ลิ้นช้าง 12/6/254621/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760123002 ลุ่มโพธิ์ทอง 1/1/250531/10/2504วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760803002 วังจันต์ 2/6/25322455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน
02760610001 วังบัว 1/1/23302325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด
02760301003 วังพุไทร 13/1/253730/9/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตพุไทร ม.6 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760303004 วังหิน 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.5 ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760501003 วิบูลย์ประชาสรรค์ 1/1/25106/2/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
02760105004 วิหารโบสถ์ 2522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760205001 เวฬุวนาราม (บ้านไผ่) 21/2/25232490วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
02760109001 เวียงคอย 1/1/25132345วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760506001 ศรีชุมแสงบุญญาราม 1/1/25116/2/2510วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมแสง ม.4 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
02760604001 ศาลาเขื่อน 24/2/25262350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด
02760701001 ศีรษะคาม 27/12/25452225วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
02760210004 ศีลคุณาราม 21/3/252030/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
02760101006 สนามพราหมณ์ 8/11/25262412วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760124002 สมอดาน 16/10/254914/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตสมอดาน ม.1 ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760402002 สมุทรคาม 4/3/25292478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
02760705001 สมุทรโคดม 25/8/25412315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
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02760705002 สมุทรธาราม(สมุทธาราม) 21/12/25352317วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
02760102015 สระบัว 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760202001 สระพัง 1/1/24652395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
02760301008 สระสี่มุม 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสระสี่มุม ม.10 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760202003 สวนโมก 28/12/253322/2/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
02760501004 สหธรรมิการาม 1/1/251125/10/2510วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง
02760802001 สองพี่น้อง 16/12/255425/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายสองพี่น้อง ม.1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
02760511001 สารหิตาวาส 1/1/25112450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
02760115002 สำมะโรง 12/1/25222484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760107002 สิงห์ 1/1/24692467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760708002 สุทธาวาส 1/1/23232308วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม
02760111002 เสาธงเรียง 24/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760118003 เสาวคนธ์ 9/7/254520/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวดอน ม.9 ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760114001 ไสกระดาน 19/11/25362484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760613002 หนองกาทอง 1/1/24712465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด
02760614001 หนองแก 4/3/25292470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด
02760406001 หนองขาม 12/1/254930/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.5 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ
02760511002 หนองเขาอ่อน 6/11/255030/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขาอ่อน ม.4 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง
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02760119001 หนองควง 1/1/25112484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760504001 หนองจอก 1/1/24792435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง
02760618001 หนองจอก 4/7/252917/2/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด
02760401007 หนองแจง 4/1/252919/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760207002 หนองชุมพล 11/2/25522528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย
02760513001 หนองตาฉาว 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
02760401006 หนองตาพต 15/9/253018/5/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760506003 หนองเตียน 15/1/25572531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง
02760504002 หนองบัว 1/1/24732447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง
02760206001 หนองปรง 1/1/25142175วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย
02760205002 หนองปลาไหล 1/1/24842482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย
02760802002 หนองปืนแตก 17/1/255127/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองปืนแตก ม.4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
02760409001 หนองเผาถ่าน 11/2/25522475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ
02760803001 หนองมะกอก 29/4/25352530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน
02760122002 หนองไม้เหลือง 1/1/24872475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760513002 หนองโรง 1/3/255914/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายบ่อปะหัง ม.4 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
02760405001 หนองศาลา 1/1/25042362วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ
02760202002 หนองส้ม 21/12/25222445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย
02760407001 หนองหงส์พัฒนา 9/8/255310/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งขาม ม.1 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ
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02760301001 หนองหญ้าปล้อง 15/2/252030/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760123001 หนองหว้า 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760507003 หนองหว้า 15/1/255714/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.7 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง
02760513003 หนองเอื้อง 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองเอื้อง ม.6 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
02760805001 ห้วยกวางจริง 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกวางจริง ม.4 ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน
02760514003 ห้วยตะแกละ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะแกละ ม.5 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง
02760401008 ห้วยทรายใต้ 21/2/253925/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายใต้ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
02760802003 ห้วยปลาดุก 9/8/255324/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยปลาดุก ม.5 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน
02760806001 ห้วยไผ่ 22/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยไผ่ ม.6 ตำบลห้วยแม่เพียง อำเภอแก่งกระจาน
02760303003 ห้วยรางโพธิ์ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยรางโพธิ์ ม.6 ตำบลยางน้ำกลัดใต้

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760208001 ห้วยโรง 1/1/24622457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย
02760804002 ห้วยสัตว์ใหญ่ 11/2/255230/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสวนใหญ่พัฒนา ม.5 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน
02760605002 ห้วยเสือ 21/2/25232342วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด
02760201001 ห้วยหลวง 1/11/25342355วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย
02760612001 หัวนา 1/1/25162375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด
02760117002 หาดเจ้าสำราญ 1/1/251024/5/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760607003 หาดทราย 2360วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด
02760404002 หุบกะพง 2530วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ
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02760513006 หุบเฉลา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหุบเฉลา ม.8 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง
02760101003 ใหญ่สุวรรณาราม 1/1/22502240พระอารามหลวงมหานิกายตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760103003 ใหม่เจริญธรรม 1/1/24722467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760601004 ใหม่ประเสริฐ 1/1/24722464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด
02760505002 อรัญญาราม 1/1/25032437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง
02760102016 อัมพวันปิยาราม 3/7/25232484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760301007 อ่างศิลา 20/9/255019/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายอ่างศิลา ม.1 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอหนองหญ้าปล้อง
02760408002 อ่างหิน 29/11/253722/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายอ่างหิน ม.6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ
02760604002 อินจำปา 3/7/25352384วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด
02760105002 อินทาราม 4/1/25292325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
02760701004 อุตมิงคาวาส 1/1/24362434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม
02760101005 อุทัยโพธาราม 22/10/25432390วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี

รวมทั้งสิ้น วัด269
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02661201002 กรดงาม 10/4/2465วัดราษฎร์มหานิกายกรดงาม 5 ม.5 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
02660703005 กระทุ่มน้ำเดือด 24/2/255810/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่มน้ำเดือด ม.5 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม
02660602008 กระบังดิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายกระบังดิน ม.7 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล
02661204008 กลางวงศ์มณี 29/8/252618/5/2492วัดราษฎร์มหานิกายโนนไร่ 9 ม.10 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี
02660702001 กำแพงดิน 17/9/25192173วัดราษฎร์มหานิกายกำแพงดิน ม.4 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
02660305012 กิจวินัยวรรณา 1/1/25172481วัดราษฎร์มหานิกายตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660510005 กุดประดู่ 30/3/255824/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายกุดประดู่ ม.7 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
02660407004 เกาะ 22/3/2550วัดราษฎร์มหานิกายวัดเกาะ 52/1 ม.1 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
02660304004 เกาะแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660510003 เกาะแก้ว 29/11/25372484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
02660204002 เกาะแก้ว 2482วัดราษฎร์มหานิกายคลองคต 71 ม.6 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
02660901002 เกาะแก้ว 25/12/252529/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายเกาะแก้ว 99/1 ม.2 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
02660802003 เกาะแก้วลำประดา 18/12/25572481วัดราษฎร์มหานิกายลำประดา ม.3 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
02660803004 เกาะแก้วสามัคคี 21/1/2517วัดราษฎร์มหานิกาย203 ม.1 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660405007 แก้วศิริธรรมาราม 23/9/25392485วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก 39 ม.2 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน
02660108006 ขนุน 25/8/250215/3/2471วัดราษฎร์มหานิกายขนุน 65 ม.4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร
02660613001 ขวาง 27/5/25312419วัดราษฎร์มหานิกายวัดขวาง ม.3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล
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02660201004 เขตมงคล 10/10/25236/3/2510วัดราษฎร์มหานิกายวังทรายพูน 1 ม.1 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02660203008 เขาขมิ้น 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายเขาขมิ้น ม.7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
02660201008 เขาเขต 14/2/2533วัดราษฎร์มหานิกาย162 ม.11 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02660804004 เขาดิน 21/6/25562467วัดราษฎร์มหานิกาย172 ม.6 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660802001 เขาทราย 24/2/24982474วัดราษฎร์มหานิกาย1184 ม.10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
02660405003 เขาพนมกาว 10/5/2472วัดราษฎร์มหานิกายเขาพนมกาว 46 ม.5 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน
02660203009 เขาพนมพา 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายเขาพนมพา 59/1 ม.7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
02660113004 เขาพระ 20/5/25272463วัดราษฎร์มหานิกาย1 ม.3 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
02660112001 เขารูปช้าง 2/2/24992300วัดราษฎร์มหานิกาย149 ม.1 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร
02660803008 เขาโล้น 16/10/2523วัดราษฎร์มหานิกาย11 ม.4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660803011 เขาหม้อสามัคคี 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาหม้อ 180 ม.9 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660108003 เขื่อน 12/1/25222375วัดราษฎร์มหานิกาย103 ม.9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร
02660608002 คงคาราม 30/12/25292390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล
02660404003 คลองข่อย 30/12/25183/6/2466วัดราษฎร์มหานิกายคลองข่อย 92 ม.5 ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน
02661004001 คลองข่อย 16/4/25415/3/2466วัดราษฎร์มหานิกายคลองข่อย 117 ม.5 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง
02660106002 คลองคะเชนทร์ 25/3/25362412วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองคะเชนทร์ 168 ม.5 ตำบลคลองคะเชนทร์

อำเภอเมืองพิจิตร
02660109002 คลองคู้ 4/11/25092472วัดราษฎร์มหานิกาย2 ม.6 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
02660408001 คลองคูณ 1/1/24542400วัดราษฎร์มหานิกายคลองคูณ 145 ม.2 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน
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02660707006 คลองเจริญ 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.10 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02660604004 คลองตางาว 6/11/25502483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล
02660902001 คลองทราย 16/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายคลองทราย 140 ม.2 ตำบลหนองหญ้าไทร

อำเภอสากเหล็ก
02660904001 คลองทราย 14/8/255122/2/2527วัดราษฎร์มหานิกาย2 ม.4 ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก
02660513006 คลองทราย 16/3/2533วัดราษฎร์มหานิกาย19 ม.4 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
02660403002 คลองทองหลาง 13/7/25522459วัดราษฎร์มหานิกายคลองทองหลาง 163 ม.6 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน
02660204001 คลองน้อย 29/9/255823/6/2532วัดราษฎร์มหานิกาย1 ม.3 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
02660903001 คลองน้ำมัน 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำมัน 85 ม.6 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก
02660106003 คลองโนน 12/1/25492478วัดราษฎร์มหานิกาย1 ม.9 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
02660107002 คลองโพธิ์ 3/7/25231/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร
02660305007 คลองรุณ 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองรุณ ม.7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660202002 คลองสะแก 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
02660804012 คลองห้วยหลัว 9/10/252420/3/2523วัดราษฎร์มหานิกาย375 ม.14 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660801006 คามวาสี 22/11/253111/4/2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำเต้า 452 ม.4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
02660804013 คายน้อย 13/1/253730/6/2523วัดราษฎร์มหานิกาย374 ม.12 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660803007 คีรีเทพนิมิต 29/9/254130/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน 384 ม.3 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02661004002 คุณพุ่ม 20/12/25422463วัดราษฎร์มหานิกายหนองในดง 77 ม.4 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง
02660505005 เครือเขาโค้ง 20/5/25482477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
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02660804006 โคกกระถิน 14/8/248514/2/2469วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660804011 โคกสะอาด 9/1/25472480วัดราษฎร์มหานิกาย220 ม.17 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660111001 ฆะมัง 14/1/24842125วัดราษฎร์มหานิกาย89 ม.2 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร
02660402002 งิ้วราย 8/9/25542440วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วราย ม.2 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
02660703001 จระเข้ผอม 1/1/25002422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม
02660801004 จันทรังสี 10/10/25232479วัดราษฎร์มหานิกาย206 ม.10 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
02660803009 จิตเสือเต้น 23/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายจิตเสือเต้น 11 ม.4 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660706004 เจ็ดหาบ 3/7/25352475วัดราษฎร์มหานิกายเจ็ดหาบ ม.3 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
02660406003 เจริญศรัทธา 2468วัดราษฎร์มหานิกายวังตลุก 1 ม.5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
02661204007 เจริญสุขาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกาย29 ม.9 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี
02660501002 ชัยมงคล 1/1/24792467วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก
02660112003 ดงกลาง 1/1/25292432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร
02660513005 ดงเจริญ 22/11/253117/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
02660106004 ดงชะพลู 8/11/252628/7/2482วัดราษฎร์มหานิกาย25/1 ม.2 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
02660407001 ดงตะขบ 20/6/25552388วัดราษฎร์มหานิกายดงตะขบ 96 ม.4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
02660112002 ดงป่าคำ 30/12/25291/2/2400วัดราษฎร์มหานิกาย151 ม.8 ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร
02660203001 ดงพลับ 2482วัดราษฎร์มหานิกาย1 ม.6 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
02661201011 ดงยางผาสุการาม 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง 22 ม.8 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี
02661203005 ดงยางสามัคคีธรรม 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง 1/1 ม.3 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
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02660504003 ดงเย็น 1/1/25432468วัดราษฎร์มหานิกายกุดระกำ ม.7 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก
02660119003 ดงสว่าง 24/7/2528วัดราษฎร์มหานิกาย12 ม.4 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร
02660305001 ดงเสือเหลือง 27/8/25262472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660119005 ดงหวาย 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายดงหวาย ม.3 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร
02660102001 ดาน 1/1/25102408วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร
02660303002 ดานน้อย 23/9/25392477วัดราษฎร์มหานิกายดานน้อย ม.6 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660203007 ใดน้ำขุ่น 17/4/253831/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายใดน้ำขุ่น 52 ม.10 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
02660702005 ใดน้ำเคี่ยว 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายใดน้ำเคี่ยว ม.9 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
02660505002 ใดปลาดุก 1/1/24952467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
02661104002 ใดลึก 2/5/25455/3/2478วัดราษฎร์มหานิกาย26 ม.6 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
02660508002 ไดโสน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก
02660402004 ต้นชุมแสง 4/11/25096/3/2464วัดราษฎร์มหานิกายต้นชุมแสง 130 ม.1 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
02661204002 ต้นประดู่ 22/11/25312/4/2446วัดราษฎร์มหานิกายต้นประดู่ 1 ม.1 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี
02661102002 ตลิ่งชัน 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายตลิ่งชัน ม.3 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
02660905001 ตลุกหิน 25/8/25412/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายตลุกหิน 99 ม.2 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก
02660510006 ตะกรุดไร 12/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
02660402003 ตะพานหิน 5/11/25232445วัดราษฎร์มหานิกายตะพานหิน 40 ม.2 ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
02660201001 ตากแดด 2457วัดราษฎร์มหานิกาย35/1 ม.6 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02660203003 ไตรยางค์วนาราม 9/1/254719/1/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
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02660901003 ถ้ำคะนอง 28/6/254817/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำคะนอง 272 ม.4 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
02660106005 ถ้ำชาละวัน 29/6/25592437วัดราษฎร์มหานิกายดงชาละวัน ม.1 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
02660605003 เถรน้อย 11/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายท่าบัวทอง 88 ม.7 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล
02660801003 ทรงธรรม 8/9/24872477วัดราษฎร์มหานิกาย14 ม.1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
02660603001 ทะนง 30/12/25292413วัดราษฎร์มหานิกายทะนง ม.1 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล
02660801008 ทับคล้อ 29/9/254124/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายทับคล้อ 1199 ม.1 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
02660604002 ทับทิม 8/11/25362373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล
02660412002 ทับปรูพัฒนาราม 16/10/252817/4/2472วัดราษฎร์มหานิกายทับปรู 226 ม.2 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน
02660412001 ทับหมัน 24/2/24792462วัดราษฎร์มหานิกายทับหมัน 117 ม.1 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน
02660202006 ท่ากระดาน 2/7/25515/3/2466วัดราษฎร์มหานิกาย333 ม.7 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
02660606001 ท่าขมิ้น 22/8/24992472วัดราษฎร์มหานิกาย3 ม.1 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล
02660108005 ท่าข่อย 24/2/25262463วัดราษฎร์มหานิกาย191 ม.2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร
02660116001 ท่าคล้อ 27/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก
02660504002 ท่าช้าง 1/1/24822442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก
02660301006 ท่าตำหนัก 25/9/255524/8/2547วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ประทับช้าง ม.9 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660613004 ท่าทังทวย 31/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายเนินเศรษฐี ม.๔ ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล
02660611002 ท่านั่ง 8/9/25542458วัดราษฎร์มหานิกายท่านั่ง ม.4 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล
02660604003 ท่าบัว 10/10/25232374วัดราษฎร์มหานิกาย41 ม.4 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล
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02660301003 ท่าบัวทอง 17/1/25412479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660410002 ท่าปอ 2469วัดราษฎร์มหานิกายท่าปอเหนือ 6 ม.7 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน
02660410005 ท่าปอใต้ 3/11/255712/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าปอใต้ 69/1 ม.5 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน
02660115001 ท่าพิกุล 6/2/255627/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายท่าพิกุล 153/4 ม.7 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
02660301002 ท่าพุดซา 21/11/25322477วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660301007 ท่ามะปราง 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่ากร่าง ม.8 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660115006 ท่ามะไฟ 11/4/25482471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร
02660607003 ท่ามะไฟ 23/3/25332427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล
02660510004 ทายการาม 23/3/25332485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
02660804001 ท้ายทุ่ง 24/2/25262453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660602001 ท้ายน้ำ 1/1/24992423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล
02660902002 ท่าเยี่ยม 12/6/25402525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก
02660101001 ท่าหลวง 1/1/24922388พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
02660502008 ท่าหอย 1/1/24782475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02660104001 ท่าฬ่อ 1/1/25232410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร
02661003002 ทุ่งโคราชวนาราม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโคราช ม.6 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง
02661005002 ทุ่งเจริญพร 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งฟัก ม.2 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
02660505004 ทุ่งตับเต่า 4/12/25582472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
02660614004 ทุ่งทอง 2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง
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02660605001 ทุ่งน้อย 21/12/25222401วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล
02660305005 ทุ่งนาดี 30/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนาดี ม.8 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660305006 ทุ่งประพาส 14/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งประพาส ม.2 ตำบลดงเสือเหลือง

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660609004 ทุ่งพรหมทอง 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพรหมทอง ม.8 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง
02660406001 ทุ่งโพธิ์ 3/2/24945/5/2418วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโพธิ์ 92 ม.2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
02660201007 ทุ่งโม่ง 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกาย20 ม.7 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02661005001 ทุ่งศาลา 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งศาลา 99 ม.7 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
02660305003 ทุ่งใหญ่ 29/11/254026/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ ม.1 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660606004 ทุ่งใหญ่ 26/6/253821/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ 68 ม.3 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล
02660602007 ทุ่งอ่างทอง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งอ่างทอง ม.6 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล
02660701005 เทพสิทธิการาม 1/1/25162469วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม
02660403006 เทวประสาท 13/2/24962485วัดราษฎร์มหานิกาย121 ม.3 ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
02660405005 เทศสว่างเจริญ 20/5/25481/3/2483วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดงใต้ 9 ม.6 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน
02660510001 ไทรย้อย 2473วัดราษฎร์มหานิกาย257 ม.2 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
02660901004 ไทรย้อย 8/11/25142457วัดราษฎร์มหานิกายสากเหล็ก 117 ม.1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
02660404001 ไทรโรงโขน 12/4/25112404วัดราษฎร์มหานิกายไทรโรงโขน 206 ม.2 ตำบลไทรโรงโขน

อำเภอตะพานหิน
02660403004 ธงไทยาราม 1/1/24968/3/2468วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโจนใต้ 244 ม.1 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน
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02661103001 ธรรมสังเวช 25/12/25252477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
02661004007 ธัมมธโรธรรมาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายยางแขวนฆ้อง ม.1 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง
02660108001 นครชุม 1/1/16011601วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร
02660804007 นวลศรีสิทธาราม 25/3/25362470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไดอีเผือก 376/1 ม.9 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660603002 นาควิสัย 16/8/25376/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล
02660301008 นางชี 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุ่ม ม.11 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660804009 น้ำเคือง 27/12/25262477วัดราษฎร์มหานิกาย186 ม.13 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660113002 น้ำโจนเหนือ 4/11/250910/4/2440วัดราษฎร์มหานิกาย98 ม.6 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
02660603003 น้ำผึ้ง 25/9/255528/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายน้ำผึ้ง 99/1 ม.8 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล
02660803005 นิคมราษฎร์บำรุง 23/9/253919/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายนิคม 1 ม.8 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02661201010 นิคมสามัคคีธรรม 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายนิคม ม.16 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
02660511001 เนินชัยศรี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
02660411004 เนินทราย 1/3/252030/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
02660110003 เนินทราย 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายเนินทราย ม.5 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร
02660803012 เนินทองพนาราม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายเนินทอง 57 ม.8 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660706001 เนินปอ 1/1/25112455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
02660305002 เนินพยอม 25/9/25552482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660706006 เนินพลวง 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
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02660602003 เนินโพธิ์ 27/12/25456/8/2513วัดราษฎร์มหานิกายเนินโพธิ์ ม.4 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล
02660804015 เนินม่วงรัตนาราม 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกาย100 ม.16 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660113006 เนินยาว 21/12/25352475วัดราษฎร์มหานิกาย174 ม.4 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
02660115008 เนินสมอ 16/5/25403/3/2476วัดราษฎร์มหานิกาย104/1 ม.8 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร
02660306009 เนินสว่าง 24/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่าง ม.1 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02661003008 เนินสะอาด 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายบ่อดีหมี ม.5 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง
02660306002 เนินสาลิกา 29/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660201003 เนินหัวโล้ 2472วัดราษฎร์มหานิกาย131 ม.5 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02661204006 โนนทอง 30/12/252913/5/2478วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง 117 ม.9 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
02661204003 โนนป่าแดง 20/5/25489/3/2465วัดราษฎร์มหานิกายโนนซ่าน 99/1 ม.11 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี
02660103004 โนนห้วยปัต 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนห้วยปัต ม.9 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
02660513001 บรรพตสุทธาราม 2468วัดราษฎร์มหานิกาย117 ม.5 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
02660203004 บ่อแต้ 22/8/255729/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
02660307005 บ่อปิ้งเกลือศรัทธาธรรม 25/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายบ่อปิ้งเกลือ ม.4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660502004 บางไผ่ 1/1/24642443วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02660607004 บางพล้อ 2474วัดราษฎร์มหานิกาย2 ม.5 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล
02660111003 บางเพียรวิลัยรัตน์ 21/2/253920/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายบางเพียร 44 ม.4 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร
02660501001 บางมูลนาก 1/1/25062321วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก
02660609002 บางลายใต้ 14/10/25252455วัดราษฎร์มหานิกายบางลาย 344 ม.7 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง
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02660609001 บางลายเหนือ 12/3/25082424วัดราษฎร์มหานิกายบางลายเหนือ 79 ม.2 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง
02660506003 บางลำพู 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายบางลำพู ม.1 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก
02660506002 บางลำภู 1/1/24642450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก
02660302003 บ้านซ่อง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660601001 บ้านตาล 25/12/25252442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล
02660119002 บ้านน้อย 27/12/252620/5/2455วัดราษฎร์มหานิกาย108 ม.2 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร
02660612001 บ้านน้อย 14/2/25372449วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้อย ม.1 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล
02661201001 บ้านนา 1/1/249813/5/2388วัดราษฎร์มหานิกายนา 180 ม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
02661201006 บ้านบึงบัว (ปทุมรัตนาราม) 24/2/252611/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายบึงบัว 33 ม.1 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี
02660110009 บ้านบุ่งโพธิ์งาม 2427วัดราษฎร์มหานิกายบุ่ง ม.2 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร
02660703003 บ้านใหม่คงคาราม 13/2/25222460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม
02660707010 บึงกระบาก 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายบึงกระบาก ม.15 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02660306003 บึงกอก 9/8/255323/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660707003 บึงเฒ่า 23/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02660109001 บึงตะโกน 1/1/25012373วัดราษฎร์มหานิกายบึงตะโกน 111 ม.2 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร
02660706008 บึงตะคต 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายบึงตะคต ม.13 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
02660604005 บึงเตยพุทธโชติ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายบึงเตย ม.11 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล
02661003001 บึงทับจั่น 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายบึงทับจั่น ม.3 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง
02660610001 บึงนาราง 15/12/25252372วัดราษฎร์มหานิกายบึงนาราง 83 ม.2 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
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02661201003 บึงบัว 15/5/253917/4/2475วัดราษฎร์มหานิกายบึงบัว ม.2 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี
02660406007 บึงบ่าง 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายบึงบ่าง ม.7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
02660412003 บึงประดู่ 27/5/253130/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายบึงประดู่ 39 ม.5 ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน
02660301005 บึงโพธิ์ 29/9/25412522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660614001 บึงลี 10/5/255921/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายบึงลี ม.4 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง
02660201010 บุ่งมะกรูด 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งมะกรูด 49 ม.3 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02660301010 โบสถ์ตาอินทร์ 27/2/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุ่ม ม.11 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง

อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660803003 ประชาบำรุง 10/7/255027/3/2505วัดราษฎร์มหานิกายเขาตะพานนาก 9 ม.2 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660408002 ประชุมชนสิตาราม 29/1/24902468วัดราษฎร์มหานิกายคลองแขก 111 ม.5 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน
02660609003 ประดาทอง 4/11/25092/3/2466วัดราษฎร์มหานิกายประดาทอง ม.6 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง
02660108002 ประทม 1/1/25082025วัดราษฎร์มหานิกาย146 ม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร
02660503001 ปากคลองไข่เน่า 25/12/25252451วัดราษฎร์มหานิกายไข่เน่า ม.2 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก
02660115002 ปากดง 14/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายปากดง 36/1 ม.11 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
02660601003 ปากน้ำ 21/6/25562475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล
02660612002 ปากลัด 7/11/25542466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล
02660201009 ป่าเขาน้อย 21/2/253925/9/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตเนินหัวโล้ ม.5 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02660707004 ป่าแซง 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02660707002 ป่าพรหมวิหาร 21/11/253230/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
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02660115003 ป่ามะคาบ 25/12/25252450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร
02660801002 ป่าเรไรย์ 26/8/25592467วัดราษฎร์มหานิกาย365 ม.2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
02660504006 ป่าศรีวิไลย์ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสะพานยาว ม.11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก
02660202001 ป่าหวาย 24/12/25552462วัดราษฎร์มหานิกาย99 ม.5 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
02660402006 ปิ่นสุทธาวาส 23/12/25114/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายปากคลองเกตุ 103 ม.6 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
02660111004 เปี่ยมเจริญราษฎร์ 12/6/254010/4/2515วัดราษฎร์มหานิกาย124 ม.10 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร
02661003004 โป่งวัวแดง 21/6/255625/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโป่งวัวแดง ม.4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง
02660117001 โปร่งราษฎร์ 27/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายหนองสาหร่ายใหม่ 72/2 ม.3 ตำบลคลองทราย

อำเภอสากเหล็ก
02660302001 ไผ่ท่าโพใต้ 1/1/24992380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660302002 ไผ่ท่าโพเหนือ 1/1/25132464วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ท่าโพเหนือ ม.1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660304001 ไผ่รอบ 7/11/25222462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660404002 ไผ่หลวง 26/8/25006/3/2457วัดราษฎร์มหานิกายไผ่หลวง ม.2 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน
02660513003 ไผ่เหลือง 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกาย192 ม.8 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
02660707007 ไผ่ใหญ่ 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ใหญ่ ม.7 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02660409004 พนมยอ (ใหม่พนมยอ) 22/10/254327/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายพนมยอ 47 ม.1 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
02660403001 พรหมประสิทธิ์ 31/3/254910/3/2455วัดราษฎร์มหานิกายหาดแตงโม 104 ม.2 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน
02660411002 พระพุทธบาทเขารวก 8/7/25262475วัดราษฎร์มหานิกายเขารวก ม.5 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
02660613002 พร้าว 9/10/25242450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล
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02660502009 พฤกษะวัน 1/1/251821/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์แดน ม.11 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02660402005 พฤกษะวันโชติการาม 23/11/25118/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายพฤกษะวัน 100 ม.3 ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน
02660607002 พังน้อย 30/12/25292425วัดราษฎร์มหานิกาย66 ม.4 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล
02661003007 พิบูลธรรมาวาส 28/1/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคี ม.8 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง
02660514002 เพชรลูกกา 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก
02660601002 โพทะเล 1/1/24992452วัดราษฎร์มหานิกาย109 ม.9 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล
02660115010 โพธิ์งาม 1/1/251026/10/2509วัดราษฎร์มหานิกาย128 ม.4 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร
02660302006 โพธิ์เงิน 1/6/2503วัดราษฎร์มหานิกายเนินทอง ม.5 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660502006 โพธิ์แดน 1/1/24722456วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02660504004 โพธิ์ทอง 16/10/25282469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก
02660614003 โพธิ์ไทรงาม 2/11/253027/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทรงาม 43/1 ม.1 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง
02660301001 โพธิ์ประทับช้าง 1/1/22442242วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660403003 โพธิ์ลอย 8/2/24922468วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ลอย 243 ม.4 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน
02660608003 โพธิ์ศรี 30/12/25292469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล
02660112005 มงคลเขต 1/1/25152466วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร
02660801001 มงคลทับคล้อ 22/2/25032466พระอารามหลวงมหานิกาย400 ม.2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
02660304007 ม่วงเฒ่า 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเฒ่า ม.12 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660119004 ม่วงเฒ่า 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายสายคำโห้ ม.4 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร
02660803001 มหาวนาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกาย203 ม.5 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
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02660509004 มะกอกงอ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
02660707005 มาบกระเปา 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายมาบกระเปา ม.4 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02661202002 มาบฝางเจริญสุข 27/2/254718/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายมาบฝาง 75 ม.4 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี
02660706005 มาบแฟบ 19/5/25472476วัดราษฎร์มหานิกายมาบแฟบ ม.7 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
02660306008 มาบมะไฟ 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660306010 มาบสว่างสามัคคี 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายมาบมะไฟ ม.5 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660204005 มุจลินทาราม 20/6/255522/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิกเภา 94 ม.8 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
02660106001 มูลเหล็ก 18/2/24952398วัดราษฎร์มหานิกาย70 ม.4 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร
02660409003 ยางขาวสุทธาวาส 30/3/25582475วัดราษฎร์มหานิกายบึงน้ำกลัด ม.6 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
02660410001 ยางคลี 12/1/252219/1/2426วัดราษฎร์มหานิกายยางคลี 171 ม.3 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน
02660115005 ยางคอยเกลือ 15/11/25192463วัดราษฎร์มหานิกาย169 ม.6 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
02661202001 ยางตะพาย 25/6/254427/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายยางตะพาย 108 ม.3 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี
02661201013 ยางโทนวนาราม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายยางโทน ม.9 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
02661204009 ยางนกกระทุง 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายยางนกกระทุง 15 ม.6 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี
02660000001 ยางพะเนียด 2472วัดราษฎร์มหานิกายยางพะเนียด ม.8 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล
02660803010 ยางสามต้น 15/10/2528วัดราษฎร์มหานิกาย100 ม.12 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660706007 ยางห้าหลุม 14/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
02660303004 ย่านยาว 16/6/254923/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660703002 รังนก 1/1/24612425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม
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02660105001 ราชช้างขวัญ 1/1/25172310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร
02660701003 รายชะโด 21/12/25222464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม
02660411001 ราษฎร์เจริญ 1/1/24902475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
02660303003 ราษฎร์บูรณะ 2478วัดราษฎร์มหานิกายคลองจระเข้ ม.1 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660505006 ราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 1/11/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
02660509005 ราษฎร์สามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
02660107001 โรงช้าง 20/12/25422374วัดราษฎร์มหานิกาย135 ม.2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร
02660304003 โรงวัว 7/11/25222472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660410004 ล่องตะแบก 2483วัดราษฎร์มหานิกายล่องตะแบก 37 ม.4 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน
02660113005 ลำชะล่า 11/5/2465วัดราษฎร์มหานิกาย55 ม.2 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
02660302004 ลำนัง 25/8/25412481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660514003 ลำประดากลาง 29/11/25372468วัดราษฎร์มหานิกายลำประดากลาง ม.9 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก
02660514004 ลำประดาใต้ 14/2/25372472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก
02660507001 วังกรด 27/8/25262428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก
02660103003 วังกระดี่ทอง 25/3/253627/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังกระดี่ทอง ม.4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
02660706002 วังกระทึง 3/7/25352461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
02660614002 วังกระสูบ 26/6/253821/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายวังกระสูบ 1 ม.6 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง
02660504001 วังกร่าง 12/9/25292430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก
02660110001 วังกลม 9/5/253412/4/2459วัดราษฎร์มหานิกาย400 ม.1 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร
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02660513002 วังกะทะ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
02660513004 วังก้านเหลือง 1/11/253413/9/2526วัดราษฎร์มหานิกาย65 ม.2 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
02660509002 วังขอนซุง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
02660408003 วังไคร้ 30/12/25242475วัดราษฎร์มหานิกายวังไคร้ 106 ม.1 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน
02661102001 วังงิ้ว 3/9/25252474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ
02660303001 วังจิก 1/1/25112446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660611001 วังแดง 10/3/25252400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล
02660701002 วังแดง 14/2/25372415วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม
02660802007 วังแดง 27/12/254523/11/2525วัดราษฎร์มหานิกาย373 ม.2 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
02660802004 วังแดงเหนือ 25/10/251628/4/2515วัดราษฎร์มหานิกาย374 ม.12 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
02660509001 วังตะกู 23/9/25392456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
02661001004 วังตะโกกธรรมาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังตะโกก ม.8 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง
02661204001 วังตะขบ 26/6/253818/3/2362วัดราษฎร์มหานิกายวังตะขบ 102 ม.7 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
02661001003 วังตะเคียนทอง 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังปลากราย 47 ม.6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง
02660607005 วังตาด้วง 30/10/2541วัดราษฎร์มหานิกายวังตาด้วง 77 ม.7 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล
02660201002 วังทรายพูน 25/8/25027/3/2471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02660504005 วังทอง 12/1/254928/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก
02660202004 วังทับไทร 22/11/253122/10/2524วัดราษฎร์มหานิกาย82 ม.4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
02660302005 วังท่าโพ 6/8/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
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02660303005 วังเทโพ 15/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660502003 วังน้ำเต้า 9/10/25242440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02661105002 วังบงก์ 10/5/255927/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
02660702002 วังปลาทู 1/1/25032425วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
02660702004 วังโป่ง 2/3/255313/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังโป่ง ม.8 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
02661002005 วังพร้าว 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังพร้าว ม.5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง
02660104002 วังมะเดื่อ 1/1/25092476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร
02661203002 วังโมกข์ 12/6/254027/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายวังโมกข์ 4 ม.5 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
02660409002 วังสำโรง 6/11/25392460วัดราษฎร์มหานิกายวังสำโรง 207 ม.2 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
02660505001 วังสำโรง 3/9/25252420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
02660201006 วังแสง 10/9/255231/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02660410003 วังหว้า 14/12/25382471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน
02660511002 วังหว้า 16/9/2528วัดราษฎร์มหานิกาย47 ม.8 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
02660802005 วังหินเพลิง 4/1/252931/3/2519วัดราษฎร์มหานิกาย1 ม.11 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
02660510002 วังหินแรง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
02660112004 วังหูทิพย์ 2/11/25309/4/2464วัดราษฎร์มหานิกาย7 ม.7 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร
02660902003 วังอ้อ 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายวังอ้อ ม.4 ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก
02660105002 วิจิตราราม 20/10/25173/8/2509วัดราษฎร์มหานิกาย19/13 ม.5 ถ.นอกทางรถไฟ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองพิจิตร
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02660502002 เวฬุวาศรีประสิทธิ์ 1/1/24512430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02660804008 ศรีคีรีพรตวิทยาราม 10/2/2474วัดราษฎร์มหานิกาย114/3 ม.8 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660804003 ศรีชันจนาราม 8/2/24922463วัดราษฎร์มหานิกาย167 ม.5 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660804002 ศรีเบญจคาลัย 16/6/25495/3/2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660802002 ศรีพรหมจริยาวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
02660804005 ศรีพรหมประสิทธิ์ 10/10/25232467วัดราษฎร์มหานิกาย76 ม.7 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660113007 ศรีมงคล 1/3/255927/10/2531วัดราษฎร์มหานิกาย1 ม.1 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
02660801005 ศรีรัตนวราราม 26/8/25002480วัดราษฎร์มหานิกาย181 ม.5 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
02660405006 ศรีวนาราม 3/9/252527/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกยาง ม.5 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน
02660203002 ศรีศรัทธาราม 1/7/251723/6/2513วัดราษฎร์มหานิกาย159 ม.1 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
02660702003 ศรีศรัทธาราม 24/12/25552480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม
02660804010 ศรีสุทธาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกาย11/342 ม.11 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660502007 สถานีดงตะขบ 5/1/25522462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02661104001 สมบูรณ์ธรรมกายาราม 17/1/254124/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
02660108004 สมาบาป 1/1/25152379วัดราษฎร์มหานิกาย280 ม.5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร
02661203003 สระบรเพ็ด 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายสระ 99 ม.4 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
02660304008 สระประทุม 6/4/25422490วัดราษฎร์มหานิกายสระประทุม ม.6 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660306005 สระมณี 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660706003 สระยายชี 1/1/24902467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
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02660115009 สระสาลี 28/6/25488/4/2477วัดราษฎร์มหานิกาย39 ม.11 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร
02660411003 สัตตวนาราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
02660803002 สัตตศิลาอาสน์ 2480วัดราษฎร์มหานิกาย1 ม.11 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660402007 สันติพลาราม 20/5/252722/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายหนองโบก 690 ม.8 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
02660901001 สากเหล็ก 27/12/25262457วัดราษฎร์มหานิกาย1 ม.1 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก
02660111002 สามขา 30/12/25292450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร
02660701001 สามง่าม 1/1/24962350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม
02660409001 สามบึงบาตร (สามบึงบาตรเจริญ) 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
02660502005 สามแยก 1/1/24732456วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02660802009 สามัคคีธรรม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขาพระ 9 ม.7 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
02660119001 สายคำโห้ 31/7/25462440วัดราษฎร์มหานิกาย189 ม.1 ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร
02661105001 สำนักขุนเณร 1/1/25032479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ
02661002001 สี่แยกธรรมเวท 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยกโพธิ์ไทรงาม ม.4 ตำบลโพธิ์ไทรงาม

อำเภอบึงนาราง
02661003005 สุขเกษม 8/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสุขเกษม ม.7 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง
02661204004 สุขเกษมสว่างอารมณ์ 16/10/254920/3/2467วัดราษฎร์มหานิกาย11 ม.8 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
02660707009 สุขสำราญ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสุขสำราญ ม.6 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02660509007 สุขุมาราม 1/1/25146/8/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
02661201005 สุนทรเกษตราราม 27/12/25458/9/2504วัดราษฎร์มหานิกายปลวกสูง 34 ม.3 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
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02660613003 สุวรรณรังษี 8/3/2542วัดราษฎร์มหานิกายคลองกระชี ม.3 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล
02660103002 หงส์ 6/11/25392400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
02660505003 หนองกอไผ่ 26/9/25442471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
02660509006 หนองกะทอ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
02660514005 หนองโก 5/1/25522474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก
02660803006 หนองขนาก 27/12/254530/6/2523วัดราษฎร์มหานิกาย33 ม.7 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ
02660305004 หนองขานาง 2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02661201007 หนองขาว 17/12/2529วัดราษฎร์มหานิกายเจริญสุข 1 ม.9 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี
02660306004 หนองขำ 7/11/255423/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660610003 หนองแขม 30/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม 109 ม.4 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
02660505007 หนองครก 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองครก ม.7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
02660505008 หนองครกเหนือ 12/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองครก ม.7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก
02660407002 หนองคล่อ 5/3/2451วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล่อ 81 ม.3 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
02660306001 หนองคล้า 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660606002 หนองคล้า 29/11/25402473วัดราษฎร์มหานิกาย28 ม.6 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล
02660116003 หนองคล้า 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้า 53/1 ม.4 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก
02660804014 หนองคอม 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองคอม 356/2 ม.15 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ
02660406002 หนองเครือซูด 4/12/25582465วัดราษฎร์มหานิกายหนองเครือซูด 1/1 ม.6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน
02660802008 หนองจะปราบ 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองจะปราบ 381 ม.6 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
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02660117002 หนองจั่ว 16/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองจั่ว 125 ม.5 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก
02660707008 หนองจิก 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.12 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02660801007 หนองชัยศรี 10/2/253516/10/2523วัดราษฎร์มหานิกาย9 ม.8 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ
02660607001 หนองดง 14/12/25382423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล
02660301004 หนองต้นไทร 25/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660117003 หนองต้นพลวง 22/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองต้นพลวง 55/1 ม.1 ตำบลหนองหญ้าไทร

อำเภอสากเหล็ก
02660116002 หนองตะเคียน 2/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน 164 ม.1 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก
02660506001 หนองเต่า 1/1/25132381วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก
02660115004 หนองถ้ำ 26/6/25382460วัดราษฎร์มหานิกาย102 ม.2 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร
02660113003 หนองนาดำ 24/2/25262460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
02660703004 หนองน้ำเขียว 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม
02660306007 หนองบัว 27/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660602002 หนองบัว 3/11/25572483วัดราษฎร์มหานิกาย222 ม.5 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล
02660606005 หนองปทุม 23/5/2526วัดราษฎร์มหานิกาย108 ม.2 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล
02660204003 หนองปล้อง 30/12/252426/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน
02660202003 หนองปลาไหล 21/11/25322463วัดราษฎร์มหานิกาย55 ม.1 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
02660110002 หนองไผ่ 17/9/25192464วัดราษฎร์มหานิกาย130 ม.5 ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร
02660307001 หนองพง 27/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายหนองพง ม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
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02660405001 หนองพงศ์วิการาม 2451วัดราษฎร์มหานิกายหนองพงษ์ ม.10 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน
02660802006 หนองพงษ์ 22/8/2522วัดราษฎร์มหานิกาย96 ม.9 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ
02660405004 หนองพยอม 21/2/25392476วัดราษฎร์มหานิกายหนองพยอม 124 ม.3 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน
02660203006 หนองพระ 2/5/2527วัดราษฎร์มหานิกาย99 ม.4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
02660203005 หนองโพธิ์ 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
02660304005 หนองไม้แดง 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660201005 หนองยาง 14/10/252530/9/2523วัดราษฎร์มหานิกาย11 ม.13 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน
02661203004 หนองริ้น 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองริ้น 19 ม.6 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
02660512001 หนองสนวน 26/9/25442470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
02660116004 หนองสองห้อง 9/8/255320/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง 99/1 ม.3 ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก
02660512002 หนองสองห้อง 8/9/25542479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
02660306006 หนองสะแก 6/4/254225/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660514006 หนองสะเดา 1/1/25032484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก
02661201004 หนองสะเดา 16/10/252816/8/2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะเดา 295 ม.4 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
02660117004 หนองสาหร่าย 3/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองสาหร่าย 69 ม.2 ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก
02660707001 หนองโสน 11/11/25202484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม
02661203001 หนองหญ้าปล้อง 22/11/253122/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง 1 ม.10 ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี
02660304002 หนองหลวง 1/1/25242469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02661204005 หนองหลุม 10/3/252523/5/2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลุม 99 ม.12 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี
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02660409006 หนองหวานไทยยาราม 9/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองหวาย 31 ม.5 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
02660409005 หนองหวายไทยยาราม 9/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองหวาย ม.5 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน
02660304006 หนองหัวปลวก 4/12/255827/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02661201008 หนองหูช้าง 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายหนองหูช้าง 109 ม.6 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
02660604001 หลวง 1/1/25172320วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล
02661201009 หลังถนนประชาสรรค์ 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายหลังถนน 55 ม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
02661201012 หล่ายหนองหมี 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายหนองหมี 1 ม.10 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี
02660610002 ห้วงศรัทธาราม 19/1/2516วัดราษฎร์มหานิกายห้วงปลาไหล 1 ม.3 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง
02660403005 ห้วงสลิด 15/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายห้วงสลิด ม.7 ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน
02660405002 ห้วยเกตุเกษม 8/11/25262457วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง 389 ม.1 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน
02661001001 ห้วยแก้ว 23/1/25421/5/2541วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแก้ว ม.2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง
02661001002 ห้วยแก้ววนาราม 8/2/255426/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบึงปลิง 14 ม.3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง
02660508001 ห้วยเขน 18/4/25552440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก
02660502001 ห้วยคต 23/9/25392420วัดราษฎร์มหานิกายห้วยคต ม.7 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก
02660307004 ห้วยคำตาล 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยคำตาล ม.3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02660307003 ห้วยน้อย 14/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้อย ม.5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02661103002 ห้วยน้ำโจน 5/1/25522/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำโจน ม.8 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
02660307002 ห้วยน้ำซึม 29/10/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
02661104003 ห้วยพุก 10/3/25252440วัดราษฎร์มหานิกาย1/1 ม.1 ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ
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02660606003 ห้วยยาวราษฎร์บำรุง 24/1/250624/5/2505วัดราษฎร์มหานิกาย69 ม.10 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล
02661103004 ห้วยร่วม 3/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยร่วม ม.1 ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ
02660507002 ห้วยเรียงกลาง 22/1/25502481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก
02660507003 ห้วยเรียงใต้ 9/5/253417/2/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก
02660509003 ห้วยเรียงเหนือ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก
02660514001 ห้วยหลัว 20/5/25272397วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก
02660503002 หอไกร 1/1/25152468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก
02660113001 หัวดง 4/1/25292413วัดราษฎร์มหานิกาย14 ม.7 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร
02660402001 หาดแตงโม 2/9/24801/3/2438วัดราษฎร์มหานิกายหาดแตงโม 175 ม.3 ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน
02660103001 หาดมูลกระบือ 10/5/25592316วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร
02660608001 หิรัญญาราม 23/6/25142370วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล
02660115007 แหลมยาง 14/1/248411/1/2475วัดราษฎร์มหานิกาย119 ม.14 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร
02661003006 แหลมรังวนาราม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายแหลมรัง ม.1 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง
02660112006 ใหม่คำวัน 24/10/24822470วัดราษฎร์มหานิกาย45 ม.3 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร
02660706009 ใหม่ปลายห้วย 16/10/254919/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายปลายห้วย ม.11 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม
02661002002 ใหม่มงคลทุ่งกระทั่ง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกระทั่ง ม.2 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง
02660701004 ใหม่ราษฎร์บำรุง 17/1/25512469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม
02660605002 ใหม่ศรีวิชัย 7/2/253214/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล
02660407003 ใหม่สำราญ 19/5/254720/2/2458วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สำราญ 45 ม.6 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน
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02660202005 ใหม่สุขสวรรค์ 21/9/2526วัดราษฎร์มหานิกาย19 ม.9 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน
02660408004 อ้อมหล่ม 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายอ้อมหล่ม 1313 ม.3 ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน
02660605004 อินทร์พรหมใย 29/9/255827/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย 166 ม.1 ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล
02660112007 อู่ตะเภา 20/12/254229/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายอู่ตะเภา ม.8 ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร

รวมทั้งสิ้น วัด466
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03650811002 กกไม้แดง 3/10/254323/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายกกไม้แดง ม.9 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง
03650107001 กรมธรรม์ 8/5/25262469วัดราษฎร์มหานิกายกรมธรรม์ ม.3 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650404001 กระทุ่มยอดน้ำ 8/5/25262432วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่มยอดน้ำ ม.2 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
03650605002 กระบังมังคลาราม 1/1/24762455วัดราษฎร์มหานิกายกระบัง ม.2 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม
03650404002 กรับพวง 27/12/25452455วัดราษฎร์มหานิกายกรับพวง ม.1 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
03650601002 กรับพวงใต้ 10/8/25192315วัดราษฎร์มหานิกายกรับพวงใต้ ม.4 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
03650601004 กรับพวงเหนือ 1/1/25142428วัดราษฎร์มหานิกายพวงเหนือ ม.6 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
03650410001 กรุงกรัก 31/3/25522424วัดราษฎร์มหานิกายกรุงกรัก ม.2 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650507001 กรุงศรีเจริญ 23/3/25332441วัดราษฎร์มหานิกายโกรงเกรง ม.6 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
03650201003 กลาง 1/1/24001887วัดราษฎร์มหานิกายโนนจันทร์ ม.11 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
03650404004 กลางสุริยวงศ์ 17/1/25412472วัดราษฎร์มหานิกายวัดกลาง ม.5 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
03650409001 กวางทอง 11/5/25542456วัดราษฎร์มหานิกายกวางอั้น ม.5 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
03650503004 กำแพงมณี 3/7/253514/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายโฉงใต้ ม.6 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
03650701008 กุญชรทรงธรรม 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองช้าง ม.10 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
03650203008 เกษตรสุขวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสุข ม.12 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650401006 เก้ารัง 17/1/25412476วัดราษฎร์มหานิกายเก้ารัง ม.9 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650112004 เกาะ 1/1/24612461วัดราษฎร์มหานิกายเกาะ ม.4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
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03650810001 เกาะแก้วประชานุรักษ์ 3/2/25462478วัดราษฎร์มหานิกายวังบอน ม.2 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง
03650405006 เกาะจันทร์ 16/12/25542479วัดราษฎร์มหานิกายเกาะจันทร์ ม.3 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650113002 เกาะแหลมโพธิ์ 22/10/25432472วัดราษฎร์มหานิกายแหลมโพธิ์ ม.9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650706007 แก่งคันนา 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายแก่งคันนา ม.7 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650209003 แก่งทุ่ง 2480วัดราษฎร์มหานิกายแก่งทุ่ง ม.4 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
03650202006 แก่งหว้า 2480วัดราษฎร์มหานิกายแก่งหว้า ม.8 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650114004 ไก่เขี่ย 27/2/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลอง ม.2 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650305001 ขวดน้ำมัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายขวดน้ำมัน ม.2 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
03650203004 เข็กใหม่พัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายเข็กใหญ่ ม.7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650904003 เขาเขียว 2480วัดราษฎร์มหานิกายเขาเขียว ม.5 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
03650806009 เขาน้อย 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายลานหญ้า ม.6 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650612008 เขาน้อย 14/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.5 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
03650806005 เขาน้อยศรีรัตนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.4 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650611006 เขาน้ำสุด 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำสุด ม.6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
03650612004 เขาปรัง 21/1/25542130วัดราษฎร์มหานิกายเขาปรัง ม.9 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
03650802004 เขาพนมทองคีรีเขต 2483วัดราษฎร์มหานิกายคลองดู่ ม.9 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650108014 เขาฟ้าป่าหิมพานต์ 26/8/25582481วัดราษฎร์มหานิกายเขาฟ้า ม.13 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650702003 เขาไร่ศรีราชา 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้ายโพน ม.6 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์
03650109005 เขาไร่เอี่ยมโสภณ 29/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายเขาไร่ ม.9 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก
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03650117004 เขื่อนขันธ์ 16/5/254025/6/2518วัดราษฎร์มหานิกายอรัญญิก ม.3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650404006 คลองกรับพวง 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองกรับพวง ม.6 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
03650602001 คลองแค 3/6/24282326วัดราษฎร์มหานิกายคลองแค ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
03650602007 คลองแคตะวันออก 11/4/254830/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายคลองแค ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
03650701005 คลองช้าง 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายคลองช้าง ม.5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
03650802003 คลองดู่ 16/5/25402483วัดราษฎร์มหานิกายคลองดู่ ม.9 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650804003 คลองตานมศรัทธาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายตานม ม.17 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
03650609002 คลองตาล 31/8/24862425วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาล ม.8 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม
03650405005 คลองเตย 2471วัดราษฎร์มหานิกายคลองเตย ม.6 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650608003 คลองทำเนียบ 4/6/254320/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายคลองทำเนียบ ม.6 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม
03650408010 คลองน้ำเย็น 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำเย็น ม.4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650805005 คลองเป็ด(เหนือ) 4/3/252916/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายคลองเป็ด ม.4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650805009 คลองเป็ดใต้ 29/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายคลองเป็ด ม.4 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650606004 คลองมะเกลือ 12/3/25082483วัดราษฎร์มหานิกายคลองมะเกลือ ม.7 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
03650805006 คลองเมือง 14/12/253831/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายคลองเมือง ม.6 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650801009 คลองเรือ 25/8/254115/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งคลองเรือ ม.11 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650407009 คลองลึก 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองลึก ม.7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650609003 คลองวังมะขาม 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายคลองวังมะขาม ม.9 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม
03650401009 คลองวัดไร่ 2471วัดราษฎร์มหานิกายคลองวัดไร่ ม.4 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
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03650706001 คันโช้งวนาราม 2468วัดราษฎร์มหานิกายคันโช้ง ม.1 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650106004 คุ้งวารี 1/1/25002481วัดราษฎร์มหานิกายคุ้งวารี ม.8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650703005 คุ้งใหญ่ 2/3/255314/3/2543วัดราษฎร์มหานิกายหาดอีเห็น ม.5 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
03650411003 คุยม่วง 17/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายคุยม่วง ม.1 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
03650405004 คุยมะตูม 2459วัดราษฎร์มหานิกายคุยมะตูม ม.4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650101009 คูหาสวรรค์ 13/2/24962466วัดราษฎร์มหานิกายถ.สิงหวัฒน์ ม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650302005 โคกผักหวาน 2484วัดราษฎร์มหานิกายนาตอน ม.1 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
03650509005 โคกสนั่น 24/6/253914/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม
03650612003 โคกสมอ 18/12/254410/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายโคกสมอ ม.1 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
03650502001 โคกสลุด 1/1/25002200วัดราษฎร์มหานิกายโคกสลุด ม.3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม
03650405011 โคกสว่างวนาราม 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.5 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650303003 โคกใหญ่ 2484วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหญ่ ม.6 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ
03650102002 งิ้วงาม 13/1/25372484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650112001 จอมทอง 20/10/25172437วัดราษฎร์มหานิกายจอมทอง ม.5 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650101008 จันทร์ตะวันตก 1/1/24902400วัดราษฎร์มหานิกายถ.วังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650101006 จันทร์ตะวันออก 14/11/25102276วัดราษฎร์มหานิกายถ.สังฆบูชา ม.3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650406013 จันทร์ประเสริฐ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ 150 ม.2 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650105001 จุฬามณี 1/1/20072007วัดราษฎร์มหานิกายจุฬามณี ม.2 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650117005 เจดีย์ยอดทอง 3/2/25218/2/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตพญาเสือ ม.4 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
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03650809004 เจริญผล 29/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายเจริญผล ม.4 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
03650509002 เจริญราษฎร์ 3/9/252528/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายตายม ม.6 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม
03650302006 เจริญราษฎร์ศรัทธา 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกผักหวาน ม.5 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
03650106003 แจ่มสุวรรณ 4/6/254321/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหัวกระทิง ม.6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650901003 ชมภู 1/1/24002350วัดราษฎร์มหานิกายชมภู ม.3 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
03650804007 ชัยเจริญบำรุงธรรม 16/2/25442483วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ชัยเจริญ ม.6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
03650606007 ชัยภูมิการาม 25/3/25542469วัดราษฎร์มหานิกายท่างาม ม.2 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
03650701004 ช่างเหล็ก 23/2/254218/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายวัดโบสถ์ ม.4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
03650302002 ชาติตระการ 18/6/25362484วัดราษฎร์มหานิกายชาติตระการ ม.1 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
03650606002 ชุมพลศรี 26/11/25342460วัดราษฎร์มหานิกายห้วย ม.6 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
03650304007 ชุมแสง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายชุมแสง ม.11 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
03650611003 เชิงเขาวนาราม 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายทับยายเชียง ม.5 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
03650810002 ไชยนาม 14/2/25372400วัดราษฎร์มหานิกายชัยนาม ม.1 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง
03650811003 ซำเตย 21/6/255614/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายซำเตย ม.2 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง
03650901001 ซำรัง 13/1/253816/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายซำรัง ม.4 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
03650203007 ซำรู้ 2480วัดราษฎร์มหานิกายซำรู้ ม.10 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650304005 ซำหวาย 2484วัดราษฎร์มหานิกายซำหวาย ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
03650804010 ซำหวาย 20/5/25483/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายซำหวาย ม.10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
03650607001 เซิงหวาย 1/1/24222419วัดราษฎร์มหานิกายเชิงหวาย ม.3 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม
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03650810003 เณรน้อย 21/12/25352400วัดราษฎร์มหานิกายบึงพร้าว ม.3 ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง
03650703004 ดงกระบาก 24/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายดงกระบาก ม.6 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
03650406005 ดงกวาง 13/1/25372484วัดราษฎร์มหานิกายดงกวาง ม.3 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650805014 ดงข่อย 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายดงข่อย ม.3 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650805007 ดงจันทร์ 4/6/25439/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายดงจันทร์ ม.10 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650809005 ดงแตง 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายดงแตง ม.8 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
03650612005 ดงประคำ 2475วัดราษฎร์มหานิกายคลองตก ม.2 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
03650507006 ดงพยอม 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายดงพยอม ม.11 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
03650805003 ดงพลวง 27/5/25312484วัดราษฎร์มหานิกายดงพลวง ม.7 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650409004 ดงยาง 23/3/25334/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
03650609004 ดงสมอ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดงสมอ ม.2 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม
03650411001 ดงหนองอ้อ 1/1/25102420วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.4 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
03650508002 ดงหมี 31/3/25522468วัดราษฎร์มหานิกายดงหมี ม.7 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650108002 ดอนทอง 29/9/25412457วัดราษฎร์มหานิกายดอนทอง ม.2 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650409002 ดอนอภัย 29/6/25592470วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเขียว ม.3 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
03650113003 เด่นโบสถ์โพธิ์งาม 16/4/25472400วัดราษฎร์มหานิกายกร่าง ม.1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650208004 ต้นม่วง 2475วัดราษฎร์มหานิกายกกม่วง ม.8 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย
03650607002 ตลุกเทียม 31/7/24932471วัดราษฎร์มหานิกายตลุกเทียม ม.4 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม
03650116002 ตะโก 16/4/254715/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายมะขามสงู ม.4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก
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03650706004 ตะเคียนเตี้ย 16/12/25542480วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระบาก ม.5 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650202008 ตะเคียนทองพุทธาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนทอง ม.13 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650407005 ตะแบกงาม 3/11/25384/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายตะแบกงาม ม.9 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650401002 ตะโม่ 10/1/25282320วัดราษฎร์มหานิกายตะโม่ ม.5 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650111001 ตาปะขาวหาย 1/1/19001900วัดราษฎร์มหานิกายตาปะขาวหาย ม.4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650509001 ตายม 11/4/25482100วัดราษฎร์มหานิกายตายม ม.1 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม
03650505005 ตาลโพลง 11/4/254811/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายบุใหญ่ ม.4 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
03650108010 ตาลสุวรรณ 2480วัดราษฎร์มหานิกายตาลสุวรรณ ม.4 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650115003 ตูม 18/12/25442461วัดราษฎร์มหานิกายวัดตาล ม.1 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650108009 เต็งสำนัก 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายเต็งสำนัก ม.7 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650407001 แตน 2300วัดราษฎร์มหานิกายวัดแตน ม.5 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650906006 ถ้ำทองเจริญธรรม 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.3 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
03650806008 ทรัพย์ไพรวัลย์ 4/6/25432483วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ไพรวัลย์ ม.7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650703001 ทองแท้ 3/2/24942421วัดราษฎร์มหานิกายท้อแท้ ม.1 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
03650612001 ท้องโพลง 22/2/25032457วัดราษฎร์มหานิกายท้องโพลง ม.3 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
03650116001 ทองหลาง 1/1/25232461วัดราษฎร์มหานิกายทองหลาง ม.2 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650611001 ทับยายเชียง 19/3/25502479วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.1 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
03650704004 ท่าแก่ง 1/1/252130/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายท่าแก่ง ม.7 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์
03650401005 ท่าโก 2455วัดราษฎร์มหานิกายท่าโก ม.3 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ



8หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด พิษณุโลก

03650808003 ท่าข้ามเมตตาธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายท่าข้าม ม.5 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650705007 ท่าเข้ 27/2/2556วัดราษฎร์มหานิกายแก่ง ม.6 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
03650805002 ทางลัดประชาราม 2/5/25452465วัดราษฎร์มหานิกายทางลัด ม.5 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650701002 ท่างาม 1/1/24612389วัดราษฎร์มหานิกายท่างาม ม.1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
03650602003 ท่าช้าง 23/4/24712460วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.2 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
03650604003 ท่าไชย 27/5/25582471วัดราษฎร์มหานิกายท่าไชย ม.2 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม
03650112003 ท่าตะเคียน 1/1/24482448วัดราษฎร์มหานิกายท่าตะเคียน ม.3 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650505001 ท่าตาล 1/1/24192407วัดราษฎร์มหานิกายท่าตาล ม.3 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
03650110002 ท่าทรุด 25/6/2518วัดราษฎร์มหานิกายคุ้งหมอ ม.7 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650606009 ท่าทองน้อย 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายท่าทอง ม.1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
03650506001 ท่านา 1/1/25002420วัดราษฎร์มหานิกายท่านา ม.4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
03650408011 ท่ามะเกลือ 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะเกลือ ม.7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650506002 ท่ามะขาม 1/1/25172465วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะขาม ม.7 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
03650101004 ท่ามะปราง 15/1/25132120วัดราษฎร์มหานิกายถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650406014 ท่าไม้งาม 27/2/2556วัดราษฎร์มหานิกายท่าไม้งาม ม.12 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650104005 ท่าโรง 1/1/24792469วัดราษฎร์มหานิกายท่าโรงผฝั่งตะวันตก ม.10 ตำบลวัดพริก

อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650104001 ท่าโรงตะวันออก 18/3/25302400วัดราษฎร์มหานิกายท่าโรงตะวันออก ม.2 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650306001 ท่าสะแก 2450วัดราษฎร์มหานิกายท่าสะแก ม.4 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
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03650704003 ท่าสะเดาะศรัทธาราม 3/2/25218/9/2515วัดราษฎร์มหานิกายท่าสะเดา ม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์
03650610006 ท่าสำโรง 19/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายท่าสำโรง ม.7 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
03650603004 ท่าสี่ร้อย 5/4/25172470วัดราษฎร์มหานิกายยางประดา ม.5 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650705006 ท่าหนอง 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายท่าหนอง ม.1 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
03650807005 ท่าหมื่นราม 4/5/25212451วัดราษฎร์มหานิกายท่าหมื่นราม ม.1 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
03650402007 ทุ่งชา 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งชา ม.8 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
03650612002 ทุ่งตาเปรี้ยว 10/7/25272472วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตาเปรี้ยว ม.6 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
03650505008 ทุ่งน้อย 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
03650807004 ทุ่งน้อย(ทุ่งน้อยคีรีบรรพต) 8/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย ม.8 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
03650902007 ทุ่งพระ 9/8/255310/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพระ ม.3 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650904004 ทุ่งยาว 2472วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.1 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
03650411008 ทุ่งสาวน้อย 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสาวน้อย ม.8 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
03650408003 ทุ่งใหญ่ประชาสงเคราะห์ 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ ม.8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650408002 ทุ่งอ้ายโห้ 17/1/25412483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งอ้ายโห้ ม.1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650117006 เทพกุญชร 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650601007 เทพชุมชน(เทพชุมนุม) 1/1/251123/6/2509วัดราษฎร์มหานิกายกรับพวงกลาง ม.5 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
03650405010 เทพนิมิต 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายคุยมะตูม ม.4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650410006 แท่นนางงาม 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายแท่นนางงาม ม.10 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650807006 ไทรงามเจริญธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.10 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
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03650907001 ไทรดงยั้ง 2482วัดราษฎร์มหานิกายไทรดงยั้ง ม.2 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง
03650113007 ธรรมเกษตร 13/7/25592478วัดราษฎร์มหานิกายกร่าง ม.7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650101007 ธรรมจักร 5/2/25002300วัดราษฎร์มหานิกายถ.เอกาทศรถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650201002 นครไทยวราราม 1/1/24921854วัดราษฎร์มหานิกายหัวร้อง ม.5 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
03650108015 นครป่าหมาก 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายดอนทอง ม.1 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650306002 นงราชธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายขอนสองสลึง ม.2 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
03650703006 นอก 14/3/2543วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าขวัญ ม.3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
03650301002 น้อยโพธิ์ไทยงาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายภาคน้อย ม.7 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
03650704001 นาขาม 7/11/25542443วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.1 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์
03650602004 นาขุม 23/8/24992462วัดราษฎร์มหานิกายนาขุม ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
03650206004 นาขุมคัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาขุมคัน ม.5 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
03650205003 นาคล้าย 2448วัดราษฎร์มหานิกายนาคล้าย ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
03650101003 นางพระยา (นางพญา) 24/1/25062120วัดราษฎร์มหานิกายถ.จ่าการบุญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650202003 นาจาน 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.2 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650302001 นาจาน 2462วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.4 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
03650304003 นาตาจูม 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาตาจูม ม.6 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
03650209002 นาตาดี 3/12/25472480วัดราษฎร์มหานิกายเนินทอง ม.6 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
03650209004 นาตาดี 23/12/2525วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเนินทอง ม.11 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
03650206003 นาทุ่งใหญ่ 2474วัดราษฎร์มหานิกายนาทุ่งใหญ่ ม.1 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
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03650205001 นาบัว 1/1/23502332วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
03650302003 นาเปอะ 2484วัดราษฎร์มหานิกายนาเปอะ ม.2 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
03650411009 นาโปร่งกระโดน 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเกาะกลางนา ม.3 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
03650804002 นาพรานสามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาพราน ม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
03650206002 นาฟองแดง 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาฟองแดง ม.7 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
03650206001 นาเมือง 1/4/24502448วัดราษฎร์มหานิกายนาเมือง ม.3 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
03650206005 นาลานข้าว 22/1/255012/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาลานข้าว ม.ม 2 ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย
03650202004 นาหนอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาหนอง ม.6 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650304004 นาหล่ม 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาหล่ม ม.4 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
03650704002 น้ำคบ 3/2/24942449วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคบ ม.4 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์
03650108007 น้ำคำ 2469วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำ ม.10 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650706006 น้ำโจน 19/3/25509/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโจน ม.4 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650205002 น้ำทวน 2435วัดราษฎร์มหานิกายน้ำทวน ม.6 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
03650901006 น้ำปาด 29/5/25502382วัดราษฎร์มหานิกายน้ำปาด ม.2 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
03650302004 น้ำปุ้น 2484วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพึง ม.7 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
03650306005 น้ำผึ้ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายนาม่วง ม.5 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
03650808002 น้ำพรม 2475วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพรม ม.4 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650208002 น้ำพริก 2459วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพริก ม.2 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย
03650804001 น้ำรินเจริญธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายน้ำริน ม.3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
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03650205004 น้ำลอม 2480วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลอม ม.ม . 9 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
03650210004 น้ำลัด 2480วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลัด ม.6 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
03650209005 น้ำเลา 2472วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเลา ม.14 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
03650704005 น้ำหักพัฒนา 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายน้ำหัก ม.3 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์
03650611004 นิคมทุ่งสาน 7/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน ม.4 ตำบลทับยายเชียง

อำเภอพรหมพิราม
03650405008 นิคมผัง 1 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายนิคมผัง 1 ม.1 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650408004 นิคมผังสอง 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญผล ม.2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650408006 นิคมผังสิบหก 23/3/25332526วัดราษฎร์มหานิกายนิคมพัฒนา ม.5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650113009 นิมิตรธรรมาราม 2461วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกร่าง ม.5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650508001 เนินกุ่ม 1/1/25142406วัดราษฎร์มหานิกายเนินกุ่ม ม.4 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650906003 เนินดิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายเนินดิน ม.5 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
03650204001 เนินเพิ่ม 2324วัดราษฎร์มหานิกายเนินเพิ่ม ม.2 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
03650807002 เนินมะเกลือวนาราม 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะเกลือ ม.6 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
03650107004 เนินมะคึก 12/11/255312/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะคึก ม.2 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650906001 เนินมะปราง 20/9/255012/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะปราง ม.2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
03650802009 เนินไม้แดง 20/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายเนินไม้แดง ม.12 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650204007 เนินสว่าง 2481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตีนตั่ง ม.1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
03650804004 เนินสว่างวราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่าง ม.4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
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03650902002 เนินสว่างสามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายลำกาศใต้ ม.4 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650505006 เนินสะอาด 11/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
03650903005 เนินสำราญสามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายเนินสำราญ ม.10 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650903006 เนินแสงธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะค่า ม.4 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650202007 โนนสูงอรัญญา 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.1 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650405009 บวรสามัคคี 28/1/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตเสวยซุง ม.1 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650111006 บ่อทองคำ 2/9/25531/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทองคำ ม.6 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650209006 บ่อโพธิ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ่อโพธิ์ ม.1 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
03650305002 บ่อภาค 2484วัดราษฎร์มหานิกายบ่อภาค ม.5 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ
03650809002 บัวทอง 18/5/25256/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายหนองพระ ม.3 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
03650701007 บัวหลวง 3/2/254612/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายวัดโบสถ์ ม.4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
03650501001 บางกระทุ่ม 23/3/25332426วัดราษฎร์มหานิกายบางกระทุ่ม ม.6 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650410002 บางแก้ว 1/1/25102443วัดราษฎร์มหานิกายบางแก้ว ม.3 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650102003 บางทราย 3/2/24932484วัดราษฎร์มหานิกายบางทราย ม.6 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650111005 บางพยอม 4/9/25342474วัดราษฎร์มหานิกายบางพยอม ม.2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650202009 บางยางพัฒนา 2480วัดราษฎร์มหานิกายบางยางพัฒนา ม.16 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650401012 บางระกำ 30/12/252416/10/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตไร่กลาง ม.14 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650801007 บางสะพาน 1/1/24612400วัดราษฎร์มหานิกายบางสะพาน ม.4 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650804005 บ้านกลาง 2480วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
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03650507007 บ้านโกรงเกรง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโกรงเกรง ม.13 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
03650803006 บ้านเข็ก 31/7/25492466วัดราษฎร์มหานิกายเข็ก ม.4 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
03650203005 บ้านเข็กใหญ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายเข็กใหญ่ ม.7 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650903004 บ้านโคก 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650705005 บ้านชาน 4/8/2546วัดราษฎร์มหานิกายชาน ม.5 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
03650606001 บ้านซ่อง 31/3/25022425วัดราษฎร์มหานิกายซ่อง ม.3 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
03650109003 บ้านแซ่ 1/1/24002400วัดราษฎร์มหานิกายแซ่ ม.5 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650304001 บ้านดง 1/1/24302400วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.1 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
03650402003 บ้านดงโคกขาม 19/3/25502473วัดราษฎร์มหานิกายดงโคกขาม ม.2 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
03650811001 บ้านดินทอง 12/6/254023/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายดินทอง ม.3 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง
03650803002 บ้านแถว 31/7/25492471วัดราษฎร์มหานิกายแถว ม.1 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
03650705002 บ้านน้อย 29/6/25592458วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.3 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
03650905003 บ้านน้อย 4/6/254327/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.2 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง
03650301006 บ้านนา 4/6/254323/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายนา ม.2 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
03650906004 บ้านนา 21/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
03650701003 บ้านเนินมะครึด 16/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะครึด ม.6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
03650807001 บ้านเนินสะอาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายเนินสะอาด ม.2 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
03650705004 บ้านโนน 30/10/2541วัดราษฎร์มหานิกายท่าขอนเบน ม.8 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
03650808004 บ้านบ่อวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายบ่อ ม.3 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
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03650606003 บ้านบึง 2/3/25532472วัดราษฎร์มหานิกายบึงปลาเน่า ม.8 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
03650109001 บ้านป่า 1/1/25092400วัดราษฎร์มหานิกายป่า ม.6 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650210001 บ้านพร้าว 26/8/255815/1/2454วัดราษฎร์มหานิกายพร้าว ม.5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
03650902003 บ้านมุง 29/4/25352379วัดราษฎร์มหานิกายมุงใต้ 399 ม.2 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650203006 บ้านแยง 2480วัดราษฎร์มหานิกายแยง ม.2 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650108005 บ้านร้องยุ้งข้าว 2480วัดราษฎร์มหานิกายร้องยุ้งข้าว ม.9 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650108004 บ้านไร่ 1/1/25002461วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ ม.12 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650406008 บ้านหนองกุลา 16/12/255419/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุลา ม.4 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650104002 บ้านใหม่ 1/1/24002400วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.1 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650408005 บ้านใหม่เจริญธรรม 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญธรรม ม.3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650906002 บ้านใหม่ทองประเสริฐ 2481วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ทองประเสริฐ ม.1 ตำบลเนินมะปราง

อำเภอเนินมะปราง
03650902005 บ้านใหม่สามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคี ม.3 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650109002 บึงกระดาน 22/10/25432400วัดราษฎร์มหานิกายบึงกระดาน ม.3 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650405001 บึงกอก 17/1/25412400วัดราษฎร์มหานิกายบึงกอก ม.1 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650120002 บึงขุนนนท์ 29/5/255029/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายบึงขุนนนท์ ม.7 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650406002 บึงจำกา 2462วัดราษฎร์มหานิกายบึงจำกา ม.7 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650506004 บึงช้าง 2524วัดราษฎร์มหานิกายบึงช้าง ม.10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
03650606008 บึงธรรมโรง 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายบึงธรรมโรง ม.10 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
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03650406004 บึงบอน 2480วัดราษฎร์มหานิกายบึงบอน ม.6 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650108011 บึงบ้านเก่า 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายบึงบ้านเก่า ม.12 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650118002 บึงพระ 10/3/25252480วัดราษฎร์มหานิกายบึงพระ ม.3 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650801006 บึงราชนก 2483วัดราษฎร์มหานิกายบึงราชนก ม.6 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650507004 บึงลำ 12/2/25452477วัดราษฎร์มหานิกายบึงลำ ม.1 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
03650208003 บุ่งตารอด 2470วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งตารอด ม.6 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย
03650701001 โบสถ์ 27/1/25481772วัดราษฎร์มหานิกายวัดโบสถ์ ม.7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
03650509004 ประชาราม 7/2/25322521วัดราษฎร์มหานิกายเต็งประดา ม.8 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม
03650301005 ประชาราษฎร์สามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายไทยเจริญ ม.12 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
03650901004 ประชาสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.6 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
03650503002 ประสาทศรัทธา 1/1/250829/5/2506วัดราษฎร์มหานิกายย่านยาว ม.1 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
03650405003 ปรือกระเทียม 10/1/25282453วัดราษฎร์มหานิกายปรือกระเทียม ม.2 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650901002 ปลวกง่าม 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายปลวกง่าม ม.5 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
03650402001 ปลักแรด 1/1/25132431วัดราษฎร์มหานิกายปลักแรด ม.5 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
03650806007 ปอยศรัทธาธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายปอย ม.1 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650407010 ปากครองชุมแสง 19/4/255630/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายชุมแสงสงคราม ม.2 ตำบลชุมแสงสงคราม

อำเภอบางระกำ
03650505002 ปากคลอง 1/1/25112482วัดราษฎร์มหานิกายท่าดินแดง ม.6 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
03650408001 ปากดง 2475วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เจริญผล ม.2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
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03650102001 ปากดอน 2483วัดราษฎร์มหานิกายปากดอน ม.3 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650102004 ปากพิง(ตะวันออก) 9/1/25442461วัดราษฎร์มหานิกายปากพิงตะวันออก ม.2 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650120001 ปากพิงตะวันตก 6/11/25502450วัดราษฎร์มหานิกายปากพิง ม.2 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650806001 ปากยาง 2/4/25302475วัดราษฎร์มหานิกายปากยาง ม.2 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650302009 ปากรอง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายปากรอง ม.3 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ
03650108001 ปากห้วย 2467วัดราษฎร์มหานิกายพุ่มมะลิ ม.5 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650211001 ป่าคาย 22/8/25572482วัดราษฎร์มหานิกายป่าคาย ม.9 ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย
03650903009 ป่าคาย 26/9/2534วัดราษฎร์มหานิกายป่าคาย 100 ม.7 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650807009 ป่าคายวนาราม 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายป่าคาย ม.11 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
03650704006 ป่าคายวิสุทธาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าคาย ม.2 ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์
03650210002 ป่าซ่าน 5/6/2475วัดราษฎร์มหานิกายป่าซ่าน ม.3 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
03650301001 ป่าแดง 20/8/24782420วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.1 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
03650408008 ป่าธารทอง 23/6/255328/1/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตพรสวรรค์ ม.9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650209001 ป่ารวก 2480วัดราษฎร์มหานิกายป่ารวก ม.3 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
03650113006 ป่าเลไลยก์ 30/12/25297/9/2524วัดราษฎร์ธรรมยุตกร่าง ม.3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650808010 ป่าวังแสงธรรม 8/8/255624/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตวังแสงดาว ม.6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650201005 ป่าวิโมกข์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำสร้าง ม.4 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
03650809006 ป่าศรีถาวร 17/1/255116/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเจริญผล ม.5 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
03650301007 ป่าสมบูรณ์ธรรม 9/1/254718/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเหิน ม.9 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
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03650110004 ป่าสัก 15/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.2 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650408007 ป่าสัก 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายป่าสัก ม.6 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650108008 ป่าสัก 15/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายบึงถัง ม.3 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650610003 ป่าสัก 23/8/25452472วัดราษฎร์มหานิกายป่าสัก ม.8 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
03650204006 โป่งกะเฌอ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโป่งกะเฌอ ม.5 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
03650410004 โป่งหม้อข้าว 6/1/255318/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายโป่งหม้อข้าว ม.4 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650606006 ผ่องนพาราม 6/9/252212/2/2512วัดราษฎร์มหานิกายบุ่ง ม.5 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
03650905004 ผาท่าพล 2482วัดราษฎร์มหานิกายผาท่าพล ม.6 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง

03650903002 ผารังหมีวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายผารังหมี ม.3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650604001 ไผ่ขอน้ำ 1/1/24002307วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ขอน้ำ ม.3 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม
03650110003 ไผ่ค่อมรัตนาราม 1/1/25242461วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ค่อม ม.1 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650610002 ไผ่ถ้ำสุวรรณ 2460วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ถ้ำ ม.5 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
03650506005 ไผ่ล้อม 26/7/254711/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายบึงช้าง ม.10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
03650104003 ไผ่หลงราษฎร์เจริญ 14/11/25102469วัดราษฎร์มหานิกายไผ่หลง ม.7 ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650408012 พรสวรรค์ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายพรสวรรค์ ม.9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
03650304006 พรสวรรค์วราราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายตีนตก ม.13 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
03650407002 พรหมเกษร 1/1/24202418วัดราษฎร์มหานิกายบางบ้า ม.1 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650601008 พรหมพิราม 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายพรหมพิราม ม.2 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
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03650902011 พรหมสุทธิวนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตมุงใต้ ม.2 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650113001 พระขาวไชยสิทธิ์ 8/2/24922424วัดราษฎร์มหานิกายกร่าง ม.3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650801004 พระพุทธบาทเขาสมอแคลง 6/8/25062478วัดราษฎร์มหานิกายเขาสมอแคลง ม.11 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650906008 พระพุทธบาทดงงู 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงงู ม.8 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
03650113008 พระยายมราช 12/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายกร่าง ม.8 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650101002 พระศรีรัตนมหาธาตุ 1/1/19001900พระอารามหลวงมหานิกายถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650115001 พลายชุมพล 2/9/25182480วัดราษฎร์มหานิกายพลายชุมพล ม.5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650802010 พันชาลี 29/11/25402483วัดราษฎร์มหานิกายพันชาลี ม.2 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650101011 พันปี 13/2/252230/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายถ.พุทธบูชา ม.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650403001 พันเสา 8/11/25282419วัดราษฎร์มหานิกายพันเสา ม.3 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
03650117001 พิกุลทอง 9/1/254721/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายพิกุลทอง ม.1 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650117002 พิกุลวราราม 16/5/254031/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายสะพานสี่ ม.8 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650903007 พุกระโดน 25/12/25392479วัดราษฎร์มหานิกายพุกระโดน ม.1 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650611005 พุทธสถานสันติวัน 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะคัง ม.4 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
03650407008 แพงพวย 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายแพงพวย ม.8 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650403002 โพธิ์งาม 2464วัดราษฎร์มหานิกายหัวขัว ม.1 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
03650901005 โพธิ์เงิน 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีป๋อง ม.10 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
03650111003 โพธิญาณ 16/7/251311/5/2474วัดราษฎร์มหานิกายเอกาทศรถ ม.4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650401008 โพธิ์ทอง 1/1/24762476วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขาควาย ม.12 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ



20หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด พิษณุโลก

03650207001 โพธิ์ไทร 2410วัดราษฎร์มหานิกายน้ำกุ่ม ม.2 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย
03650409005 โพธิ์ประสาท 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ประสาท ม.4 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
03650306004 โพธิ์ศรี 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำปอ ม.6 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
03650306006 โพนไทรงาม 17/1/25412480วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.3 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
03650502003 ไพรสุวรรณ 1/1/24652455วัดราษฎร์มหานิกายไพรสุวรรณ ม.9 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม
03650801010 มงคลนิมิต 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.14 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650505003 มงคลพุทธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังสาร ม.5 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
03650407012 มงคลสุทธาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองลึก ม.10 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650806002 ม่วงหอม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม่วงหอม ม.5 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650111004 มะขามเตี้ย 24/10/24822480วัดราษฎร์มหานิกายเต็งหนาม ม.8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650603009 มะขามทอง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายมะขามทอง ม.10 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650610005 มะต้อง 27/8/254514/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายมะต้อง ม.2 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
03650604002 มะตูม 4/3/25102319วัดราษฎร์มหานิกายมะตูม ม.1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม
03650202002 มิ่งฟ้าคุณจักร 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาหนอง ม.6 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650602005 เมฆสุวรรณาราม 20/9/25422482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สำราญ ม.12 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
03650501003 แม่เทียบ 1/1/25162470วัดราษฎร์มหานิกายแม่เทียบ ม.1 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650803005 แม่ระกา 25/3/25362463วัดราษฎร์มหานิกายแม่ระกา ม.2 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
03650113010 แม่ระหัน 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายแม่ระหัน ม.10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650114001 ยาง 1/1/24612398วัดราษฎร์มหานิกายวัดยาง ม.1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
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03650208001 ยางโกลน 2446วัดราษฎร์มหานิกายยางโกลน ม.3 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย
03650401007 ยางแขวนอู่ 24/1/25012476วัดราษฎร์มหานิกายยางแขวนอู่ ม.6 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650702002 ยางวนาราม 2383วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.5 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์
03650106002 ยางเอน 24/10/252129/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.6 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650601005 ย่านขาด 6/1/25532440วัดราษฎร์มหานิกายย่านขาด ม.9 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
03650503001 ย่านยาว 3/11/25382400วัดราษฎร์มหานิกายย่านยาว ม.3 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
03650603006 ย่านยาว 27/5/25582479วัดราษฎร์มหานิกายย่านยาว ม.4 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650410005 ย่านใหญ่ 23/3/253325/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายย่านใหญ่ ม.8 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650409006 ยิ่งเจริญธรรม 2/9/255321/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายยิ่งเจริญ ม.11 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
03650801001 ราชคีรีหิรัญยาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาสมอแคลง ม.8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650804009 ราชเจริญชัย 2461วัดราษฎร์มหานิกายน้ำยาง ม.7 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
03650101014 ราชบูรณะ 1/1/21302120วัดราษฎร์มหานิกายถ.พุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650103001 ราชมณฑป 2480วัดราษฎร์มหานิกายดอน ม.7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650301003 ราชสามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายนาล้อม ม.10 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
03650503003 ราษฎร์เจริญ 23/8/254514/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายโฉงกลาง ม.7 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม
03650509003 ราษฎร์นิยม 1/3/255929/10/2519วัดราษฎร์มหานิกายวัดตายม ม.2 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม
03650903003 ราษฎรศรัทธาธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650118001 ราษฎร์ศรัทธาราม 12/6/25402472วัดราษฎร์มหานิกายคลองจันทร์ ม.5 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650508003 ราษฎร์ศรัทธาราม 1/1/252913/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายเนินกุ่ม ม.3 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
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03650204003 ราษฎร์ศรัทธาวราราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายท่าหินลาด ม.7 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
03650508004 ราษฎร์สถิต 13/1/253831/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายสันติบันเทิง ม.9 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650905001 ราษฎร์สามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายคลองไร่ ม.7 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง
03650407013 รุ้งวิไลรัตนาราม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายรุ้งวิไล ม.5 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650411007 เรียงกระดกศรัทธาธรรม 6/2/255610/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายเรียงกระดก ม.7 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
03650401010 ไร่ในดง 2477วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.1 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650107006 ลาดบัวขาว 15/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะคึก ม.2 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650204004 ลาดผาทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายลาดผาทอง ม.13 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
03650605003 ลำคลองโปร่งนก 13/1/253718/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายลำคลองโปร่งนก ม.5 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม
03650902008 ลำภาศ 18/12/255711/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650603002 วงฆ้อง 22/2/25032463วัดราษฎร์มหานิกายวงฆ้อง ม.2 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650801003 วชิรธรรมาวาส 25/10/25168/9/2515วัดราษฎร์ธรรมยุตโรงบ่ม 49 ม.11 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650802007 วังกระชอน 2/4/253026/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายไร่พันชาลี ม.1 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650903014 วังแก่ง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังแก่ง ม.9 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650904005 วังขวัญ 2463วัดราษฎร์มหานิกายวังขวัญ ม.2 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
03650602008 วังขี้เหล็ก 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายวังขี้เหล็ก ม.10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
03650612007 วังงิ้วงาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.4 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
03650410011 วังเฉลา 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายยมราช ม.9 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650401011 วังดาน 1/1/25435/7/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตวังดาน ม.10 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
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03650808007 วังดินสอ 28/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายวังดินสอ ม.1 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650907002 วังดินเหนียว 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังดินเหนียว ม.3 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง
03650808005 วังตาดรัตนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังตาด ม.6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650801008 วังทองวราราม 5/4/25172474วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.1 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650903001 วังไทรย้อย 8/8/253215/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650808006 วังนกแอ่น 29/6/25592460วัดราษฎร์มหานิกายวังนกแอ่น ม.2 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650410010 วังนัยราษฎร์อุทิศ 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยซัน 42/9 ม.5 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650410007 วังนัยราษฏร์อุทิศ 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยซัน ม.5 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650803001 วังน้ำใส 17/2/24972475วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำใส ม.8 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
03650805010 วังประดู่ 8/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายวังประดู่ ม.1 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650604004 วังปลาดุก 5/7/255125/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาดุก ม.5 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม
03650401003 วังเป็ด 10/1/25282424วัดราษฎร์มหานิกายวังเป็ด ม.2 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650801005 วังพรม 29/6/25592437วัดราษฎร์มหานิกายวังพรม ม.7 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650805001 วังพิกุลวราราม 3/2/25462431วัดราษฎร์มหานิกายวังพิกุล ม.2 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650904001 วังโพรง 10/3/25252474วัดราษฎร์มหานิกายวังโพรง ม.4 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
03650603001 วังมะด่าน 25/3/25412401วัดราษฎร์มหานิกายวังมะด่าน ม.9 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650602006 วังมะสระ 7/11/252229/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายวังมะสระ ม.6 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
03650608002 วังไม้แก่น 20/12/25422471วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.2 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม
03650802001 วังไม้ตอก 12/6/25462482วัดราษฎร์มหานิกายวังไม้ตอก ม.10 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
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03650907003 วังยาง 1/3/25599/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.6 ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง
03650109004 วังยาวสามัคคีธรรม 27/12/254510/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายวังยาว ม.3 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650407003 วังแร่ 2479วัดราษฎร์มหานิกายวังแร่ ม.3 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650608001 วังวน 2/9/25011/3/2468วัดราษฎร์มหานิกายวังวน ม.1 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม
03650803003 วังวารีศรีศรัทธาธรรม 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายแถววังน้ำใส ม.8 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
03650805008 วังวารีศรีศรัทธาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายดงพลวง ม.7 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650808011 วังสมบูรณ์ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังตาด ม.6 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650505007 วังสาร 15/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายวังสาร ม.5 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
03650805004 วังสำโรง 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังสำโรง ม.8 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง
03650115002 วังหิน 18/12/255712/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.1 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650404003 วังอิทก 1/1/24942460วัดราษฎร์มหานิกายวังอิทก ม.3 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
03650807007 เวฬุวัน 2484วัดราษฎร์มหานิกายป่าคาย ม.11 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
03650301004 เวฬุวัลย์ประชาสันต์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายห้วยท่าเนื้อ ม.11 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ
03650507005 ศรีบุญมายิการาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายแหลมครก ม.10 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
03650808001 ศรีพรหมจักร 15/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายวังกระบาก ม.19 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650207002 ศรีโพธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาแฝก ม.4 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย
03650906005 ศรีมงคล 24/6/25392480วัดราษฎร์มหานิกายเนินกะบาก ม.4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
03650401014 ศรีมงคล 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายศรีมงคล ม.18 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650408009 ศรีมงคลนิมิตร 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนิคมพัฒนา ม.5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ
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03650306003 ศรีมงคลพัฒนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายห้วยท้องฟาน ม.6 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ
03650105002 ศรีรัตนาราม 9/2/25162400วัดราษฎร์มหานิกายจูงนาง ม.4 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650107002 ศรีวนาราม 8/5/25262471วัดราษฎร์มหานิกายดงประโดก ม.3 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650101010 ศรีวิสุทธาราม 24/6/25392481วัดราษฎร์มหานิกายถ.พิษณุโลก-วังทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650801002 ศรีโสภณ 12/9/252928/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายศรีชนูทิศ ม.15 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง
03650107005 ศาลาสองพี่น้อง 2/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองตอ ม.1 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650112002 ศาลาสูง 8/3/2542วัดราษฎร์มหานิกายโทก ม.4 ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650403004 ศิริชัยยาราม 14/10/25252480วัดราษฎร์มหานิกายแหลมมะค่า ม.7 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
03650504002 สนามคลี(ตะวันออก) 1/1/24932319วัดราษฎร์มหานิกายสนามคลี ม.1 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม
03650504001 สนามคลีตะวันตก 1/1/25342225วัดราษฎร์มหานิกายสนามคลี ม.2 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม
03650610001 สนามไชย 1/1/24422440วัดราษฎร์มหานิกายมะต้อง ม.1 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
03650107003 สมอแข 25/12/253919/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายสมอแข ม.4 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650101013 สระแก้วปทุมทอง 2469วัดราษฎร์มหานิกายถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650806006 สระแก้วสามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ไพรวัลย์ ม.7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650111002 สระโคล่โสภาราม 20/5/25272450วัดราษฎร์มหานิกายสระโคล่ ม.7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650803007 สระทองสามัคคี 3/10/254324/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายดง (หัวสะพาน) ม.12 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
03650117007 สระไม้แดง 18/4/255518/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายสระไม้แดง ม.5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650508005 สระเศรษฐี 7/12/254930/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายสระเศรษฐี ม.1 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650117008 สระสี่เหลี่ยม 15/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายสระสี่เหลี่ยม ม.5 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
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03650303001 สวนเมี่ยง(โพธิสมพรสวนเมี่ยง) 23/1/25422480วัดราษฎร์มหานิกายสวนเมี่ยง ม.1 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ
03650603008 สวนร่มบารมี 26/9/25442/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายวงฆ้อง ม.1 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650612009 สวนอธิษฐาน 11/4/254823/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายท้องโพลง ม.3 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม
03650905002 สว่างศรีบุญเรือง 1/11/25342480วัดราษฎร์มหานิกายซุ้มขี้เหล็ก ม.4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

อำเภอเนินมะปราง
03650105003 สว่างอารมณ์ 27/5/25262480วัดราษฎร์มหานิกายกรอก ม.6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650106001 สะกัดน้ำมัน 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายวังส้มซ่า ม.2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650809001 สะเดา 17/1/25512449วัดราษฎร์มหานิกายสะเดา ม.1 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
03650117009 สะพานสาม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายสะพานสาม ม.7 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650601001 สะพานหิน 2/6/25322253วัดราษฎร์มหานิกายสะพานหิน ม.3 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
03650108003 สะอัก 29/9/25412428วัดราษฎร์มหานิกายสะอัก ม.6 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650603003 สันติกาวาส 30/10/24799/2/2469วัดราษฎร์มหานิกายหนองตูม ม.1 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650703003 สันติวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะคัง ม.7 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
03650118004 สันติวัน 16/10/254921/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายบึงพระ ม.3 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650507002 สามเรือน 3/9/25352450วัดราษฎร์มหานิกายสามเรือน ม.3 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
03650706008 สามเส้า 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสามเส้า ม.9 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650908001 สามัคคีธรรม 17/1/25412483วัดราษฎร์มหานิกายคลองปากน้ำ ม.6 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

อำเภอเนินมะปราง
03650203003 สำเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำพริก ม.5 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย



27หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด พิษณุโลก

03650502002 สิริสุทธาวาส 1/1/25022275วัดราษฎร์มหานิกายขวาง ม.5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม
03650114002 สุดสวาสดิ์ 11/4/254815/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายบางสะแก ม.3 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650603007 สุธรรมาวาส(วงฆ้อง) 27/8/254418/9/2511วัดราษฎร์มหานิกายวงฆ้อง ม.6 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650118003 สุธาวนาราม 23/8/254522/4/2530วัดราษฎร์มหานิกายปากลาด ม.4 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650401001 สุนทรประดิษฐ์ 10/9/25522316วัดราษฎร์มหานิกายบางระกำ ม.7 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650802008 สุพรรณพนมทอง 23/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายสุพรรณพนมทอง ม.8 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650802011 สุวรรณดำรงธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายคลองดู่ ม.9 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650706009 สุวรรณเนินปากพาน 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายปากพาน ม.6 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650119001 สุวรรณประดิษฐ์ 1/1/25012474วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ขอดอน ม.4 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650702001 เสนาสน์ 1/1/18201232วัดราษฎร์มหานิกายสวนป่าน ม.1 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์
03650405007 เสวยซุง 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายเสวยซุง ม.7 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650104006 เสาหิน 1/1/24902474วัดราษฎร์มหานิกายเสาหิน ม.8 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650110001 แสงดาว 14/11/25102400วัดราษฎร์มหานิกายแสงดาว ม.6 ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650109006 แสงมุขอโณทัยสามัคคีธรรม 8/3/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.1 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650807008 แสงสว่าง 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมแสง ม.5 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
03650806004 โสภาราม 25/2/254124/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ไพรวัลย์ ม.7 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650210005 หนองกระดาษ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระดาษ ม.1 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
03650508006 หนองกลด 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650108006 หนองกวางลี้ 7/11/25542474วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวางลี้ ม.8 ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
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03650202001 หนองกะท้าว 17/1/25512444วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เสด็จ ม.10 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650802002 หนองกัญญา 2482วัดราษฎร์มหานิกายคลองฝาย ม.7 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650802005 หนองกาดำบำรุงธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.11 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650406006 หนองกุลา 31/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุลา ม.4 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650903008 หนองขมิ้น 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองขมิ้น ม.2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650701006 หนองขอน 29/6/255928/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์
03650906007 หนองขอน 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง
03650411002 หนองขานาง 30/3/25582453วัดราษฎร์มหานิกายหนองขานาง ม.6 ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ
03650303002 หนองขาหย่าง 2467วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาหย่าง ม.2 ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ
03650402002 หนองแขม 2448วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.4 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
03650406010 หนองแขม 16/12/25547/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.14 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650904002 หนองดู่สามัคคีธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองดู่ ม.3 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง
03650406009 หนองตะเคียน 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน ม.9 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650803004 หนองตาเรือง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเรือง ม.3 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
03650404005 หนองเต่าดำ 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่าดำ ม.4 ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ
03650807003 หนองเตาอิฐ 13/7/255913/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตาอิฐ ม.3 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง
03650802006 หนองทอง 21/12/252225/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายหนองงา ม.6 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง
03650406003 หนองนา 15/1/25572465วัดราษฎร์มหานิกายหนองนา ม.8 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650409003 หนองนา 2419วัดราษฎร์มหานิกายหนองนา ม.6 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ
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03650706003 หนองบอน 2461วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.8 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650101012 หนองบัว 23/9/25392482วัดราษฎร์มหานิกายนามบิน ม.7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650809003 หนองบัว 1/3/25311/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.7 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
03650903013 หนองบัวงาม 12/11/255331/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวงาม ม.4 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง
03650403006 หนองบัวสี่บาท 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวสี่บาท ม.9 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
03650803008 หนองโบสถ์ 15/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองโบสถ์ ม.10 ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง
03650403005 หนองประดู่ 23/3/25332480วัดราษฎร์มหานิกายหนองประดู่ ม.4 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
03650804006 หนองปรือ 7/2/25322530วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
03650410003 หนองปลิง 16/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลิง ม.7 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
03650607003 หนองไผ่ 23/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.5 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม
03650809007 หนองแฝก 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฝก ม.9 ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง
03650407006 หนองพยอม 23/3/25332460วัดราษฎร์มหานิกายหนองพะยอม ม.4 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650611002 หนองมะคัง 16/5/254013/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะคัง ม.4 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม
03650905005 หนองไม้ยางคำ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ยางคำ ม.1 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

อำเภอเนินมะปราง
03650706002 หนองลวก 2461วัดราษฎร์มหานิกายหนองลวก ม.2 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650201004 หนองลาน 2354วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งม้า ม.6 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
03650405002 หนองสระแก 2449วัดราษฎร์มหานิกายประดา ม.8 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ
03650607004 หนองสะแก 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.7 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม
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03650602002 หนองหม้อแกง 31/3/25022370วัดราษฎร์มหานิกายหนองหม้อแกง ม.3 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม
03650406001 หนองหลวง 1/1/24972444วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.5 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650105004 หนองหัวยาง 16/5/25402482วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวยาง ม.7 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650203009 หนองหิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.4 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650204005 หนองแห้ว 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแห้ว ม.6 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
03650407007 หนองอ้อ 1/1/25162453วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650201001 หน้าพระธาตุ 27/8/25271825วัดราษฎร์มหานิกายเหนือ ม.1 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย
03650118005 หยอ 2461วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.6 ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650104007 หล่ม 1/1/24862475วัดราษฎร์มหานิกายวัดพริก ม.5 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650505004 หลวง 11/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายวัดหลวง ม.1 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม
03650113005 หลวงพ่อแดง 22/11/254825/6/2518วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ขอดอน ม.2 ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650202005 หลังเขา 2480วัดราษฎร์มหานิกายหลังเขา ม.7 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
03650402004 หล่ายโพธิ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหล่ายโพธิ์ ม.7 ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ
03650407004 ห้วงกระได 18/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกระได ม.6 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ
03650203010 ห้วยกอก 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกอก ม.1 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650501002 ห้วยแก้ว 4/7/25292466วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแก้ว ม.4 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650902006 ห้วยเจริญธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650706005 ห้วยเจียง 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเจียง ม.3 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์
03650410008 ห้วยชันสามัคคี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายห้วยชัน ม.5 ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ
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03650601003 ห้วยดั้ง 24/6/25412400วัดราษฎร์มหานิกายห้วยดั้ง ม.10 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
03650210003 ห้วยทราย 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.7 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย
03650406007 ห้วยน้ำเย็น 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำเย็น ม.16 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650304010 ห้วยน้ำเย็น 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำเย็น ม.12 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
03650304002 ห้วยน้ำอุ่น 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำอุ่น ม.10 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
03650203001 ห้วยเฮี้ย 2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเฮี้ย ม.3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650605001 หอกลอง 5/2/25002471วัดราษฎร์มหานิกายหอกลอง ม.1 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม
03650902004 หัวเขาศรีศรัทธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขา ม.6 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650603005 หัวเขาสมอคร้า 16/10/25492479วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขาสมอคร้า ม.8 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
03650204002 หัวนา 1/1/25032468วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.4 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
03650116003 หัววังกร่างวนาราม 18/12/254415/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัววังกร่าง ม.7 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650610004 หางไหล 1/1/24402400วัดราษฎร์มหานิกายหางไหล ม.4 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม
03650609001 หาดใหญ่ 19/7/25032414วัดราษฎร์มหานิกายหาดใหญ่ ม.4 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม
03650804008 หินประกาย 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายหินประกาย ม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง
03650705001 หินลาด 3/11/25572470วัดราษฎร์มหานิกายหินลาด ม.2 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
03650703002 เหล่าขวัญ 1/1/24582418วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าขวัญ ม.3 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์
03650401004 แหลมเจดีย์ 8/9/25542431วัดราษฎร์มหานิกายแหลมเจดีย์ ม.8 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ
03650507003 แหลมพระธาตุ 2469วัดราษฎร์มหานิกายแหลมพระธาตุ ม.9 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม
03650113004 ใหม่เกาะกลางตะลุง 2481วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตะลุง ม.10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
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03650406012 ใหม่คลองเจริญ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่คลองเจริญ ม.11 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ
03650811004 ใหม่ซำเตย 6/2/255626/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายซำเตย ม.2 ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง
03650403003 ใหม่ทรงธรรม 2479วัดราษฎร์มหานิกายบอนแดง ม.5 ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ
03650808008 ใหม่ทรายมูล 25/2/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ทรายมูล ม.17 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง
03650705003 ใหม่ท่าจรเข้สามัคคี 28/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายน้อยใน ม.6 ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์
03650902010 ใหม่ประชาร่วมใจ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายมุง(ใต้) ม.2 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650601006 ใหม่พรหมพิราม 24/1/25012471วัดราษฎร์มหานิกายพรหมพิราม ม.1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม
03650606005 ใหม่โพธิ์งาม 22/1/25502480วัดราษฎร์มหานิกายคลองมะแพลบ ม.9 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม
03650508007 ใหม่ไพรมณี 2482วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไพรมณี ม.11 ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม
03650502004 ใหม่ราษฎร์ทรงธรรม 27/2/254727/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม
03650203002 ใหม่ราษฎร์ศรัทธาธรรม 21/6/25562480วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสัมพันธ์ ม.15 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย
03650209007 ใหม่อนามัย 19/3/255030/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่อนามัย ม.12 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย
03650101005 ใหม่อภัยยาราม 12/3/25082200วัดราษฎร์มหานิกายถ.พระองค์ดำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650506003 อภัยสุพรรณภูมิ 22/9/251310/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตดงตาก้อน ม.10 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม
03650101001 อรัญญิก 13/7/25521620วัดราษฎร์มหานิกายถ.พญาเสือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
03650806003 อรัญวาศรีคีรีบรรพต 2483วัดราษฎร์มหานิกายแก่งซอง ม.9 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง
03650902001 อัมพวันทร์คูหา(อัมพรินทร์คูหา) 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง
03650104004 อินทรีย์ 27/8/252730/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
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02250105002 กระแจะ 16/10/25282357วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250609001 กระทุ่มแพ้ว 1/1/25052435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง
02250210002 กรุงราษฎร์บำรุง 1/1/24842310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
02250202001 กลางเมืองเก่า 1/1/25182301วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250706001 กำแพง 17/9/25302183วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250706008 เกตุการาม 10/5/25592428วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250808004 เกาะแก้วสถาวร 21/2/25392465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250110003 เกาะเค็ดนอก 17/9/25302459วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250110002 เกาะเค็ดใน 23/6/25532421วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250703003 เกาะแดง 10/7/25272400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม
02250703005 เกาะมะไฟ 10/10/252324/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม
02250808001 เกาะสมอ 21/11/25332386วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250305002 แก่งดินสอ 15/9/25302463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี
02250305008 แก่งหินเทิน 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหินเทิน ม.8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี
02250101005 แก้วพิจิตร 1/1/24622422พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250202002 แก้วฟ้ารังษี 2/9/25532302วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250107002 แก้วสามัคคี 17/9/25192415วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
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02250707002 ขิงกระชาย 1/1/24902400วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม
02250804005 เขาดิน 23/2/25422531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250709012 เขาน้อย 13/7/25592483วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250209009 เขาน้ำจั้น 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำจั้น ม.7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
02250112017 เขาพระธรรมขันธ์ 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขาพระธรรมขันธ์ ม.15 ตำบลเนินหอม

อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250208007 เขาลูกช้าง 24/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250205006 เขาวงศ์ 23/6/25534/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาด้วน ม.9 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250108005 เขาอีโต้(ถ้ำเขาอีโต้) 1/1/25272470วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250201001 คชรัตน์ 4/5/252125/5/2497วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250109002 คชสารมุนี 15/5/25392330วัดราษฎร์มหานิกายหนองเข้ ม.7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250201011 คลองกลาง 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายคลองกลาง ม.11 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250703001 คลองคล้า 26/9/25442210วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม
02250603003 คลองเฆ่ 17/1/25342472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง
02250209007 คลองชันราษฎร์บำรุง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองชัน ม.9 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
02250302010 คลองชุมพลสามัคคีธรรม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายคลองชุมพล ม.2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
02250305005 คลองดินแดง 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองดินแดง ม.9 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี
02250305007 คลองตลาด 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองตลาด ม.4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี
02250213002 คลองตามั่น 2/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองตามั่น ม.8 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
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02250304005 คลองเตยสามัคคีธรรม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองเตย ม.5 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
02250304002 คลองปลาดุกลาย 31/3/255223/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายคลองปลาดุกลาย ม.6 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
02250305003 คลองมะไฟ 5/1/255228/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี
02250211006 คลองมะเลา 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายคลองมะเลา ม.8 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
02250208006 คลองร่วมพัฒนา 12/9/252930/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250206008 คลองระกำ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองระกำ ม.9 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250808010 คลองสมบูรณ์ 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250214006 คลองสิบสอง 14/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบสอง ม.6 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250205009 คลองแสง 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองแสง ม.4 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250603002 คลองหอทอง 24/6/25412463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง
02250706006 คำภู 1/1/25082376วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250706009 คำเลียบ 1/1/24952447วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250111015 คุ้มเจริญ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองคุ้ม ม.14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250903001 คู้ลำพัน 1/1/25142423วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ
02250709008 โคกกรวด 26/11/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250302008 โคกกระจง 29/2/25558/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
02250211002 โคกขี้เหล็ก 4/5/25212420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
02250708004 โคกเขื่อน 14/8/25512477วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
02250709010 โคกบ้าน 28/12/25332506วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
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02250201002 โคกป่าแพง 1/1/24802475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250901005 โคกปีบ 1/1/24822482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
02250902004 โคกพนมดี 1/1/252526/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ
02250111005 โคกมะกอก 1/1/25112434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250208001 โคกมะม่วง 18/12/25442459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250211003 โคกลาน 3/2/254620/9/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
02250205004 โคกสว่าง 20/9/2510วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.9 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250302006 โคกสว่าง 17/1/25342470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
02250707006 โคกสว่าง 1/1/24912485วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม
02250211005 โคกอุดม 11/5/25542366วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
02250808009 โคกอุดมดี 18/6/25364/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกอุดมดี ม.12 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250709002 โคกอู่ทอง 1/1/24772309วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250206001 จันทรังษี 8/9/25314/10/2505วัดราษฎร์มหานิกายซำป่าตอง ม.12 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250705002 จันทรังษี 1/1/25052296วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม
02250110004 จิกสูง 1/1/24722469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250212002 เจริญราษฎร์รังสรรค์ 1/1/25115/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายตลิ่งชัน ม.11 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
02250101001 แจ้ง 1/1/24992391วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250701002 แจ้ง 1/1/25052208วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
02250303001 ชะอม 1/1/25112460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี
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02250806001 ชัยมงคล 1/1/25052419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250204001 ชามีพุทโธวาท 2/6/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250702001 ไชยมงคล 1/1/25042482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม
02250111004 ดงขี้เหล็ก 21/12/25352420วัดราษฎร์มหานิกายดงขี้เหล็ก ม.4 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250113007 ดงคุย 1/1/25172/8/2504วัดราษฎร์มหานิกายดงคุย ม.1 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250701005 ดงไชยมัน 1/1/25142460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
02250705004 ดงบัง 1/1/25022350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม
02250107005 ดงพระราม 26/11/25342522วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250113008 ดงยาง 18/6/253629/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงยาง ม.7 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250806004 ดอนใหญ่ 17/1/25342477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250301007 ด่านตะกั่วสามัคคี 9/1/25473/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายด่านตะกั่ว ม.14 ตำบลนาดี อำเภอนาดี
02250901001 ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 1/1/25082371วัดราษฎร์มหานิกายต้นโพธิ์ ม.6 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
02250103003 ต้นสะตือ 1/1/24782450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250205001 ตรอกปลาไหล 1/1/24952444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250707007 ตะคร้อ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม
02250706003 ตะเคียนทอง 1/1/24952335วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250204003 ตันทาราม 1/1/24782450วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250601003 ทวีชลขันธ์ 1/1/25152484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
02250305001 ทับไทรธรรมาราม 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี
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02250306001 ทับลาน 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายทับลาน ม.1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี
02250701003 ทัพช้าง 1/1/24602430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
02250202009 ท่าข่อย 11/2/255215/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250201009 ท่าพาณิชย์ 15/1/25132336วัดราษฎร์มหานิกายตลาดกบินทร์ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250110005 ท่าเรือ 18/12/25442471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250109001 ท้าวอู่ทอง 1/1/24201921วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250112005 ท่าศาลา 1/1/24602400วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250212005 ท่าอุดมสมบูรณาราม 13/1/25372472วัดราษฎร์มหานิกายท่าอุดม ม.9 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
02250113001 ทุ่งตะลุมพุก 1/1/25112421วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250810003 ทุ่งประพาส 3/9/253530/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250201006 ทุ่งแฝก 3/9/253530/6/2448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250304003 ทุ่งแฝก 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแฝก ม.3 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
02250113009 ทุ่งไม้ค้าง 12/6/254030/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250709013 ทุ่งยาว 12/2/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.16 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250303002 ทุ่งวิจิตร 8/9/25319/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี
02250302009 ทุ่งสามัคคี 16/12/255427/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสามัคคี ม.8 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
02250702008 ทุ่งหนองอ้อ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.3 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม
02250113002 เทพประสิทธยาราม 10/3/25252450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250604003 เทพพิทักษ์บุญญาราม 18/6/253625/10/2506วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางอีรำ ม.9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง
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02250101006 เทวบุตร 1/1/25222458วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250708002 ไทรงาม 22/6/25372420วัดราษฎร์มหานิกายเกาะพอก ม.7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
02250809001 ธรรมโพธิ์ศรี 1/1/24822465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250111009 ธรรมารังสฤษฎิ์ 3/11/25572477วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250111012 ธรรมารามประดิษฐ์ 2/3/25272482วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250112006 ธารเลา 1/1/25082415วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250202008 นครกบินทร์ 23/1/254226/8/2525วัดราษฎร์มหานิกายนครกบินทร์ ม.16 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250807001 นพคุณทอง 1/1/25172407วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250707001 นาแขม 24/12/25552364วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม
02250209003 นาคำ 19/11/25362470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
02250201010 นางเลง 23/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายนางเลง ม.5 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250103004 นาบุญเฉลิมราษฎร์ 1/1/25042498วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250112010 นาปรือ 1/1/24822444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250607003 นิคมพัฒนา 6/11/253924/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง
02250111008 นิโครธาวาส 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250706007 นิโครธาวาส 7/11/25222424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250204002 นูประสาทวราวาส 7/11/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250212003 เนาวรัตนาราม 2386วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
02250108004 เนินดินแดง 1/1/25082452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
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02250214012 เนินทอง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายเนินทอง ม.10 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250112003 เนินบาก 1/1/24822382วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250808006 เนินผาสุกผลาราม(เนินผาสุข) 1/1/24792475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250705005 เนินผาสุข 1/1/248024/1/2457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม
02250112002 เนินไม้หอม 1/1/25172379วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250206004 เนินสูง 1/1/24542450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250706010 เนินสูง 1/1/24742460วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250112015 เนินสูงวนาลัย 26/8/25592497วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250211007 เนินแสงทอง 20/5/254820/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายเนินแสงทอง ม.7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
02250112004 เนินหอม 1/1/24712396วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250110008 เนินอีแจน 2/10/253211/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250112014 เนื่องเกียรตินิกร 1/1/24992480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250206011 โนนฝาวพุทธาราม 9/9/255918/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนฝาว ม.1 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250204008 โนนสะอาด 21/6/25562/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.6 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250709011 โนนสะอาด 26/11/253421/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250201012 โนนสูง 25/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตโนน ม.8 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250301008 โนนสูง 2461วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.7 ตำบลนาดี อำเภอนาดี
02250212001 บรรพตเขมาราม 1/1/25013/3/2499วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
02250213001 บรรพตรัตนาราม 10/2/25353/3/2499วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
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02250210003 บ่อทองรังสรรค์ 2/11/25302505วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
02250112001 บ่อแร่ 1/1/24702325วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250602001 บางกระเบา 1/1/24432438พระอารามหลวงมหานิกายม.6 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง
02250113003 บางแขยง 1/1/24612451วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250102001 บางคาง 1/1/24792411วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250605002 บางต้นจิก 7/11/252231/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง
02250102004 บางตาล่า 13/7/253621/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250603001 บางเตย 1/1/24552450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง
02250605001 บางแตน 1/1/24962433วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง
02250607002 บางปลาร้า 1/1/25082470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง
02250701004 บางไผ่ 1/1/24802468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
02250802002 บ้านกุดตาเสก 6/8/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250206005 บ้านแก่ง 3/2/254027/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250305004 บ้านเขาขาด 29/9/25581/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาขาด ม.7 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี
02250214004 บ้านเขาถ้ำ 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาถ้ำ ม.10 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250709003 บ้านคุ้ม 1/1/25142311วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250204010 บ้านโคกสว่าง 25/7/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.7 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250709006 บ้านโง้ง 1/1/24672460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250707004 บ้านด่าน 27/10/25382428วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม
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02250702005 บ้านด่านศรัทธาอุดม 1/1/24962413วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.5 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม
02250601004 บ้านท่ากะทุ่ม(ท่ากะทุ่ม) 1/1/25092486วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
02250705001 บ้านโนน 1/1/23542296วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม
02250704003 บ้านไผ่ 7/11/252227/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม
02250205007 บ้านไผ่รส 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายไผ่รส ม.3 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250108003 บ้านพระ 1/1/24622450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250108002 บ้านยาง 1/1/25052438วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250709009 บ้านยาง 14/12/253823/7/2491วัดราษฎร์มหานิกายประตูดาน ม.5 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250601001 บ้านสร้าง 1/1/24452438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
02250707003 บ้านหว้าน 12/6/25402412วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม
02250703002 บ้านหอย 1/1/25172342วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม
02250109004 บึง 1/1/24792400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250208002 บุญเกิด 29/9/254124/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250707005 บุฝ้าย 1/1/24692465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม
02250805001 บุพพาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250804001 บุยายใบ 15/1/25572484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250301006 บุสูง 26/8/255816/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายบุสูง ม.10 ตำบลนาดี อำเภอนาดี
02250209008 บุเสี้ยวเจริญธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายบุเสี้ยว ม.7 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
02250302003 บูรณะราษฎร์ศรัทธาทำ 1/1/24932445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
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02250112020 บูรพาราม 3/2/25402483วัดราษฎร์มหานิกายบูรพาราม ม.8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250103001 โบสถ์ 1/1/18311821วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250208003 ปทุมสราราม 1/1/251727/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250709014 ประจันตคามเสมาราม 15/1/255724/9/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหัวลิง ม.10 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250113004 ประชาวาสอัมพวัน 1/1/25052463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250704001 ประดิษฐาราม 1/1/24522128วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม
02250709001 ประเถท 1/1/22352220วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250803001 ประทุมบูชา 1/1/24782324วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250807006 ประทุมวนาวาส(ปทุมวนาวาส) 1/1/252625/10/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250704002 ประสาทรังสฤษดิ์ 1/1/24712382วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม
02250111001 ประสาธน์รังสรรค์ 23/8/25452219วัดราษฎร์มหานิกายหัวสุ่ม ม.2 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250807005 ปรือวนาราม 17/7/253023/4/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250807009 ปรือวายใหญ่ 2/5/25452531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250110007 ปวิเวการาม 1/1/251413/7/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเต่า ม.6 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250201004 ปากแพรก 1/1/24592325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250211008 ป่าเกษมสุข 21/1/255413/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสั้น ม.6 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
02250206010 ป่าเขากระแต 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขากระแต ม.2 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250214007 ป่าญาณวิสุทธาวาส 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาปูน ม.2 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250107003 ป่าทรงคุณ 1/1/25112480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
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02250804002 ป่าทรงธรรม 1/1/251323/6/2502วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250901009 ป่าทรงนิมิตร 25/9/255527/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสระมะเขือ ม.1 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
02250708005 ป่าทุ่งพญาหาญ 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพญาหาญ ม.10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
02250112016 ป่าเนินกลาง 20/6/255527/4/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตนาปรือ ม.2 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250202010 ป่าประดู่ 27/5/253130/6/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250208009 ป่าภาวนาธรรม 26/4/2542วัดราษฎร์มหานิกายบุญเกิด ม.2 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250109003 ป่ามะไฟ 1/1/25182368วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250202015 ป่าเมืองเก่า 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตเหนือ ม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250304004 ป่าสวนพฤกษชาติ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายนิคมสหกรณ์ ม.7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
02250808011 ป่าหนองใหญ่ 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวซา ม.5 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250207003 ป่าหาดนางแก้ว 28/6/254818/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองปิรู ม.1 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
02250214009 ป่าอุดมสุข 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตอุดมสุข ม.20 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250204013 ปิตาวนาราม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองอนามัย ม.1 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250807003 แปลงประดู่ 13/2/25222439วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250804004 โป่งไผ่ 22/6/253729/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250214010 โปร่งพัฒนาราม 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งพัฒนา ม.12 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250213007 โปร่งสะเดา 4/12/255824/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งสะเดา ม.9 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
02250302002 ผาสุขไพบูลย์ 1/1/25112440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
02250904002 ไผ่งาม 1/1/25012449วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ
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02250708003 พรหมประสิทธิ์ 1/1/24722440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
02250709007 พรหมรังษี 1/1/24942483วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250901006 พรหมเสนาราม 23/6/252029/5/2506วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
02250602002 พระธาตุพงษ์คุณ 21/3/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตตาลหกต้น ม.9 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง
02250201003 พระยาทำ 1/1/24692363วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250301001 พันธ์ศรี 1/1/24762429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาดี อำเภอนาดี
02250606002 พิกุลวนาราม 1/1/24622450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง
02250606003 พิทักษ์โสภณ 13/2/252223/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง
02250213008 พุทธาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจ้าแรง ม.2 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
02250304001 โพธาราม 4/4/25322345วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี
02250709005 โพธิ์งาม 1/1/24912342วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250807002 โพธิญาณ 13/2/25222421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250803003 โพธิ์ทอง 26/8/25002480วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250204011 โพธิ์ทองหนองดุม 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองดุม ม.16 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250302001 โพธิ์ศรี 30/12/25182380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
02250206002 โพธิ์ศรีถาวร 17/1/25342466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250203004 ไพบูลย์ศรัทธาทำ 1/1/24772473วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
02250111003 ภักดีสุนทราวาส 31/7/25462419วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250702004 มงคลชัย 5/1/255228/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหว้าน ม.7 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม
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02250901002 ม่วงขาว(ม่วงขาวแก้วพิกุล) 1/1/24602378วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
02250202012 มหาไชย 1/1/24962366วัดราษฎร์มหานิกายเมืองใหม่ ม.10 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250706002 มะกอกแก้ว 1/1/25192291วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250102002 มะกอกสีมาราม 1/1/24952412วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250801005 มะขามทอง 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.7 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250807007 มาบเหียง 26/6/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250204007 มุ่งประสิทธิ์ 3/9/25252482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.8 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250601002 มูลเหล็ก 1/1/24672460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง
02250205002 ย่านรี 17/1/25412439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250603004 ยายเม้าเตี้ย 2/2/253822/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายบางเตย ม.5 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง
02250107004 โยธาราษฎร์ศรัทธาธรรม 7/2/25322484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250301005 ระเบาะเกตุ 14/5/254416/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายระเบาะเกตุ ม.11 ตำบลนาดี อำเภอนาดี
02250203003 รัตนชมภู 1/1/25172474วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
02250203001 รัตนโชติการาม 1/1/24252409วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
02250302004 รัตนเนตตาราม 8/9/25312454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
02250111006 รัตนรังษี 1/1/24902470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250810004 ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 16/10/252913/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250806002 ราษฎรนิยม 1/1/25152471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250202007 ราษฎร์รังษี 1/1/25042470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
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02250903002 ราษฎร์รังสฤษฎิ์ 1/1/25144/6/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ
02250102003 เรไร 1/1/24742421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250208005 ลาดไพรจิตร 3/2/25404/10/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250107001 ลำดวน 10/2/25212377วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250809002 ลิรัญดอน(ต้นตาล) 1/1/25052411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250105001 เลียบ 1/1/25122352วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250214002 วังกวาง 14/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายวังกวาง ม.11 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250607001 วังขอน 13/2/25222470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง
02250214001 วังดินสอ 27/8/254516/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายวังดินสอ ม.1 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250206009 วังตะเคียน 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองนาเลิง ม.17 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250214011 วังทอง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.22 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250214005 วังท่าช้าง 24/12/255530/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังท่าช้าง ม.3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250112013 วังน้ำขุ่น 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250207001 วังบัวทอง 1/1/24692435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
02250214003 วังมะกรูด 9/1/254719/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังมะกรูด ม.4 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี
02250209005 วัฒนารังษี 11/5/25542349วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
02250205005 วาปีรัตนาราม 31/7/25462505วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250202003 เวฬุวนาราม 1/1/25182379วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250201008 ศรีกบินทร์ 24/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
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02250113005 ศรีเงินเจริญสุข 3/7/25352479วัดราษฎร์มหานิกายหนองจวง ม.4 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250706005 ศรีจันทราราม 1/1/25112366วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250111011 ศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250202013 ศรีบุญเรือง 12/3/25082479วัดราษฎร์มหานิกายเลียบ ม.4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250701001 ศรีประจันตคาม 1/1/23982220วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม
02250804006 ศรีโพธิมาลัย 30/4/556วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือน้อย ม.2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250101002 ศรีมงคล 1/1/25132389วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250705003 ศรีมงคล 26/11/25342350วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม
02250111013 ศรีมงคล 1/1/25192/9/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250901007 ศรีมโหสถ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
02250211001 ศรีวนาลัย 4/5/25212451วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
02250202004 ศรีษะเมือง 1/1/25082308วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250212004 ศรีสวัสดิ์ 1/1/24782467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
02250706011 ศรีสุทธาวาส 25/3/25542480วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250204005 ศรีสุวรรณาราม 1/1/24822447วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250106001 สง่างาม 1/1/25172456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250904001 สนามพลี 12/9/25292439วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ
02250608001 สมบูรณ์ทรัพย์ 1/1/25222506วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง
02250209002 สมศรีราษฎร์ 1/1/24952475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
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02250902001 สระข่อย 1/1/24702411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ
02250204006 สระขุด 2/5/254525/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250301002 สระจาน 25/12/25252454วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาดี อำเภอนาดี
02250201005 สระดู่(สระดู่ศรัทธาทำ) 1/1/24762467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250301003 สระแท่น 29/11/253723/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายสระแท่น ม.13 ตำบลนาดี อำเภอนาดี
02250902005 สระมรกต 10/2/25212520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ
02250901004 สระมะเขือ 13/2/25222461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
02250202011 สว่างอารมณ์ 4/5/25212454วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250706014 สอนิมิตร 1/1/24992446วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250108012 สันติวิเศษสุข 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.15 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250103002 สันทรีย์ 1/1/24952435วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250702003 สัปปโคน 1/1/25432479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม
02250802001 สัมพันธ์ 1/1/24672444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250706015 สามัคคีธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250301004 สามัคคีพัฒนาราม 1/1/25152513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาดี อำเภอนาดี
02250104002 สามัคคีภิรมย์ 24/10/25212520วัดราษฎร์มหานิกายสามเรือน ม.2 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250203006 สามัคคีสโมสร 25/3/25362472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจิก ม.12 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
02250902003 สามัคคีสุขาราม 12/9/25293/12/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ
02250302005 สารวนาราม 1/1/24812469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
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02250212006 สำโรงวนาราม 1/1/25182470วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.5 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี
02250205003 สิกขวัฒนาราม 1/1/24742444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250110010 สุขแสงธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเนินอีแจน ม.2 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250810002 สุทธิธรรม(คลองรั้ง) 1/1/252226/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250111007 สุนทรศรัทธาธรรม 27/2/25472475วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250113006 สุวรรณวิทยาราม 1/1/25062497วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250810005 แสงจันทร์ 5/12/252926/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายวังขอน ม.2 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250902006 แสงสว่าง 1/1/24892476วัดราษฎร์มหานิกายโคกไทย ม.2 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ
02250306003 แสนสุขรัตนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.9 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี
02250201007 โสมสุทธาวาส 2510วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
02250107006 หนองกระจับ 2/7/255113/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระจับ ม.7 ตำบลดงพระราม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250702002 หนองกระจับ(เกาะลอย) 1/1/25132482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม
02250902002 หนองเกตุ 9/1/25472480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ
02250708001 หนองแก้ว 1/1/25112219วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม
02250208004 หนองคล้า 1/1/251921/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250206003 หนองคล้า 15/1/255721/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250706012 หนองคุ้ม 1/1/24712468วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250112008 หนองงูเหลือม 1/1/24812431วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250210004 หนองจรเข้ 13/7/253630/1/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองจรเข้ ม.9 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
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02250111010 หนองจวง 20/12/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250108007 หนองจอก 1/1/251722/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250109005 หนองชะอม 1/1/252030/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250703004 หนองชาติ 25/12/25252445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม
02250209001 หนองโดน 23/1/254227/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.10 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
02250208010 หนองตลาด 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองตลาด ม.7 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250112009 หนองเต่า 1/1/25122434วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250111002 หนองทะเล 8/9/25312394วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250112012 หนองแท่นพระ 17/1/25412462วัดราษฎร์มหานิกายหนองแท่นพระ ม.20 ตำบลเนินหอม

อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250208008 หนองนมหนู 26/8/255928/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250209006 หนองนาใน 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
02250108009 หนองบัว 14/6/253327/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250204004 หนองบัว 1/1/24902447วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250108001 หนองประเทือง 7/2/25322433วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250110009 หนองปรือ 5/11/252312/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250808008 หนองปรือน้อย 30/12/25181/10/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250210005 หนองไผ่ล้อม 26/8/255828/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
02250102006 หนองพังพวย 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองพังพวย ม.9 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
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02250807004 หนองโพรง 1/1/24782470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250709016 หนองไม้เอก 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้เอก ม.15 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250808007 หนองระเนตร 18/9/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250203007 หนองศรีวิชัย 22/11/25312530วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
02250901003 หนองสะแก 1/1/25212427วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ
02250209004 หนองสังข์ 3/2/25407/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี
02250206007 หนองหอย 25/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250801004 หนองหอย 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.10 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250704004 หนองหัวคู 25/12/25399/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม
02250808003 หนองหูช้าง 12/1/25222460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250302007 หนองแหน 19/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองแหน ม.7 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
02250202005 หลวงบดินทร์เดชา 22/11/25312351วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.. 11 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250101004 หลวงปรีชากูล 1/1/23992394วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250804003 หลังถ้ำ 17/1/253420/12/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250112011 ห้วยเกษียร 16/10/25292459วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250111014 ห้วยเกษียรใหญ่ 3/9/253523/5/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250801003 หว้าเอน 23/1/254227/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250104001 หัวกรด 2/4/25302455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250108006 หัวเขา 1/1/25082478วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขา ม.11 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี



21หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ปราจีนบุรี

02250808002 หัวซาธรรมิการาม 1/1/24782439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250606001 หัวไผ่ 17/1/25342445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง
02250808005 หัวหว้าสามัคคี 1/1/25132470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ
02250801013 หาดนางแก้ว 22/2/25032479วัดราษฎร์มหานิกายวังกะพง ม.6 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250105003 หาดสะแก 13/7/25592415วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250207002 หาดสูง 1/1/24682447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
02250210001 เหลืองทองรังษี 1/1/24842473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี
02250110001 แหลมไผ่ 1/1/24452340วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250110006 แหลมหิน 1/1/25112483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250801002 ใหม่กรงทอง 2376วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250706013 ใหม่กวางทอง 21/12/25352482วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250213003 ใหม่เชตวัน 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสันดัน ม.5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี
02250806003 ใหม่ดงกระทงยาม 1/1/24802475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250810001 ใหม่นาบุญ 17/1/253428/8/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250807008 ใหม่ประชุมชน 20/9/254227/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250203005 ใหม่พรหมสุวรรณ 1/1/24812481วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
02250604002 ใหม่โพธิ์เย็น 30/8/25202484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง
02250206006 ใหม่สระบุรี 2/5/25452531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
02250112007 ใหม่สูงเนิน 31/7/25462425วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี
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02250108008 อมาตยาราม 16/10/252829/3/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.14 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250803002 อรัญญไพรศรี 1/1/24802474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ
02250706004 อรัญญาราม 1/1/25152340วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม
02250202006 อัมพวัน 1/1/25042479วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.21 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
02250805003 อัมพวันครุฑธาวาส 9/2/25222461วัดราษฎร์มหานิกายวังชัน ม.4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ
02250204012 อ่างศิลา 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองอนามัย ม.1 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
02250709004 อินทร์ไตรย์ 1/1/25242334วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม
02250801001 อินทรแบก 1/1/23092303วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
02250203002 อินทร์ประชาราษฎร์ 8/11/25262455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
02250604001 อินทาราม 6/9/25222362วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง
02250306002 อุดมพฤกษาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายวังมืด ม.5 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี
02250101003 อุดมวิทยาราม 1/1/24762391วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี
02250211004 อุดมสันติ 14/12/253829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายทด ม.5 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี

รวมทั้งสิ้น วัด408
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03540602004 กลาง 1/1/24892420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง
03540102003 กวีรัตน์ 1/1/24892305วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่
03540106003 กาซ้อง 1/1/24692362วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่
03540108002 กาซ้องเหนือ 1/1/25132415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่
03540120002 กาญจนาราม 1/1/23352289วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่
03540408003 กาศใต้ 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น
03540201006 กาศผาแพร่ 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายกาศผาแพร่ ม.4 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
03540408001 กาศเหนือ 8/9/25542354วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น
03540406002 กุญชรนิมิต 1/1/24902340วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น
03540402006 เกษมสุข 1/1/24822429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
03540309002 แก่งหลวง 25/2/255727/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายแก่งหลวง ม.5 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง
03540404002 แก้วมงคล 1/1/24902338วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น
03540604008 ข่วงธรรมวนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายข่วงชมพู ม.5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
03540411005 เขื่อนคำลือ 1/1/24892417วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
03540308002 แขมบัณฑิตตะนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายแม่แขม ม.5 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง
03540705010 ค้างคำปัน 6/1/255320/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายค้างคำปัน ม.2 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540705005 ค้างปินใจ 18/12/25442463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
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03540404004 ค่างาม 1/1/24792440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น
03540602001 คุ้มครองธรรม 1/1/25262275วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง
03540118008 จอมเขา 7/12/25492471วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
03540501009 จอมคีรีชัย 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกูด ม.5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540115002 จอมสวรรค์ 1/1/24792400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่
03540706002 จิตตวิเวการาม 20/6/255521/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายแม่กระต๋อม ม.10 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น
03540403001 ช่องลม(นาลาว) 1/1/24762214วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
03540502001 ชัยเขต 1/1/24702442วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
03540101014 ชัยมงคล 1/1/24682434วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540703001 ชัยสิทธิ์ 1/1/24762451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น
03540101008 เชตวัน 1/1/24812404วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540306002 เชตวัน 1/1/24812415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง
03540703007 แช่ฟ้า 18/12/254428/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายแช่ฟ้า ม.6 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น
03540401003 โชคเกษม 1/1/25112433วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น
03540411003 ไชยามาตย์ 1/1/25302379วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
03540605005 ดงเจริญ 13/1/25372484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
03540112003 ดงใต้ 29/4/25352189วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
03540704012 ดงยาง 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540302003 ดงลาน 1/1/25272526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง
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03540502005 ดงสุระ 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงสุระ ม.2 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
03540112002 ดงเหนือ 1/1/24812476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
03540704005 ดอนกว้าง 27/8/25452465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540120003 ดอนแก้ว 28/6/25482350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่
03540603004 ดอนแก้ว 11/2/255218/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.6 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
03540403003 ดอนชัย 1/1/24702431วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
03540606005 ดอนชัย 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
03540215004 ดอนชุม 16/12/255430/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายดอนชุม ม.4 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
03540120001 ดอนดี 1/1/23352275วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่
03540409005 ดอนทัน 1/1/25162431วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น
03540404005 ดอนแท่น 1/1/24972445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น
03540301005 ดอนมูล 1/1/24812439วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540404003 ดอนมูล 8/9/25542353วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น
03540301011 ดอยแก้ว 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนมูล ม.10 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540501001 เด่นชัย 1/1/24622460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540505002 เด่นชุมพล 1/1/25162453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
03540501008 เด่นทัพชัย 29/11/254021/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายปากจั๊ว ม.8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540607002 แดนชุมพล 25/3/254110/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง
03540118005 ต้นไคร้ 1/1/24812360วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
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03540207004 ต้นเดื่อต้นผึ้ง 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตต้นเดื่อ-ต้นผึ้ง ม.4 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง
03540101009 ต้นธง 1/1/25062418วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540114002 ต้นม่วง 1/1/24812430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
03540306006 ต้นม่วงคีรี 6/1/25535/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายต้นม่วง ม.7 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง
03540603001 ต้นหนุน 25/3/25412340วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
03540110008 ต้นห้า 9/5/253431/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540409001 ตอนิมิต 1/1/24791448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น
03540304004 ต้าแป้น 23/2/25422030วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
03540304002 ต้าม่อน 4/6/25432445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
03540304001 ต้าเวียง 6/11/25502432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
03540304003 ต้าเหล่า 1/1/24902437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
03540801002 ตำหนักธรรม 1/1/24822460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
03540604001 เตาปูน 1/1/24822365วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
03540111003 ถิ่นนอก 1/1/25272422วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่
03540111001 ถิ่นใน 1/1/24322332วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่
03540411002 ทองเกศ 1/1/25312230วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
03540604002 ท่อสมาน 4/10/253330/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
03540116001 ท่าขวัญ 1/1/24812374วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่
03540305006 ท่าเดื่อ 10/2/25352304วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากกาง อำเภอลอง



5หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด แพร่

03540115001 ทุ่งกวาว 1/1/24812330วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่
03540804002 ทุ่งแค้ว 1/1/24792403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่
03540403004 ทุ่งเจริญ 1/1/252830/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
03540601001 ทุ่งน้าว 1/1/24812430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง
03540109004 ทุ่งล้อม 1/1/24812419วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่
03540307001 ทุ่งแล้ง 1/1/24732227วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
03540207001 ทุ่งศรี 1/1/24642334วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง
03540105001 ทุ่งโฮ้งใต้ 1/1/25102270วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
03540105002 ทุ่งโฮ้งเหนือ 1/1/24812272วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่
03540602003 เทพสุนทรินทร์ 1/1/24702400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง
03540607003 โทกค่า 18/10/254723/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโทกค่า ม.2 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง
03540210002 ไทรพร้าว 7/11/25542464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
03540503002 ไทรย้อย 14/8/25512484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
03540118006 ธรรมเมือง 1/11/25342370วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
03540118009 ธรรมานุภาพ 25/3/25542475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
03540117001 นันทาราม 1/1/25272480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่
03540301004 นาแก 23/9/25392380วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.3 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540112006 นาคูหา 30/3/255828/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาคูหา ม.5 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
03540301003 นาจอมขวัญ 25/3/25412345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
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03540102001 นาจักร 1/1/22752225วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่
03540306001 นาตุ้ม(นาทุ่ม) 13/1/25372383วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง
03540306004 นาบุญ 1/1/24812426วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง
03540606003 นาฝาย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
03540704002 นาพูน 1/1/24772458วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540604007 นาสวรรค์ 19/4/25562476วัดราษฎร์มหานิกายนาไร่เดียว ม.4 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
03540302007 นาสาร 2/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาสาร ม.1 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง
03540301002 นาหลวง 1/1/24812313วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540606001 นาหลวง 27/10/25382395วัดราษฎร์มหานิกายนาหลวง ม.4 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
03540115005 นาแหลมเหนือ 28/12/25332479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่
03540701004 นาใหม่ 27/10/25388/1/2456วัดราษฎร์มหานิกายนาใหม่ ม.8 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540110003 น้ำโค้ง 1/1/25102410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540501005 น้ำโค้ง 25/3/254127/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540103001 น้ำชำ 1/1/24722392วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
03540402001 น้ำชำ 1/1/24972325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
03540110007 น้ำชำ 26/11/25349/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540411004 น้ำบ่อ 1/1/24892414วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
03540503008 น้ำพร้าว 4/12/255820/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพร้าว ม.6 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
03540303001 น้ำริน 1/1/24812325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
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03540504002 น้ำแรม 26/11/253426/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย
03540205001 น้ำเลา 1/1/24772430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
03540409002 นิวิฐศรัทธาราม 1/1/24752286วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น
03540402003 บวกโป่ง 1/1/24702336วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
03540503003 บ่อแก้ว 1/1/25292484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
03540302004 บ่อแก้ว 6/1/255319/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง
03540701007 บางสนุก 1/1/24912463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540118004 บ้านใน 1/1/25142275วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
03540303003 บ้านปง 3/2/25402440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
03540102004 บ้านเหล่า 28/6/25483/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.5 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่
03540303004 บ้านอิม 12/6/254020/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
03540502007 บุญคุ้มวนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่จั๊วะ ม.10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
03540108003 บุญเจริญ 1/1/25172453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่
03540205003 บุญแจ่ม 1/1/25222474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
03540215002 บุญภาค 1/1/25222451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
03540305003 บุญเย็น 1/1/25292381วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากกาง อำเภอลอง
03540110009 บุญรักษา 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตสองแคว ม.7 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540206003 บุญเริง 1/1/25312395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
03540702007 บุญเรือง (ศรีบุญเรือง) 23/1/254223/2/2499วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
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03540407001 ปงท่าข้าม 1/1/24812321วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น
03540106004 ปทุม 1/1/24922400วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่
03540802002 ปทุมธรรมาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายปากยาย ม.4 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่
03540307002 ปากจอก 1/1/24812392วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
03540305005 ปากปง 12/6/25422387วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากกาง อำเภอลอง
03540107002 ปากห้วย 1/1/25162472วัดราษฎร์มหานิกายปากห้วย ม.3 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่
03540206004 ปากห้วยอ้อย 6/11/25502445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
03540503004 ปางเคาะ 1/1/254420/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายปางเคาะ ม.3 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
03540705007 ปางมะโอ 9/8/25532526วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540702006 ปางไม้ 1/1/24912463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น
03540210006 ปางยาว 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายปางยาว ม.6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
03540705003 ปางไฮ 25/9/25552457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540104001 ป่าแดง 1/1/25272138วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่
03540607004 ป่าแดงใต้ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดงใต้ ม.3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง
03540705008 ป่าไผ่ 31/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540503007 ป่าไผ่ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าไผ่ ม.5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
03540705006 ป่าม่วง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540704010 ป่าไร่หลวง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าไร่หลวง ม.6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540606007 ป่าเลา 11/5/255427/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าเลา ม.3 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
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03540201004 ป่าวัฒนาราม 30/9/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตร้องกวาง ม.1 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
03540411007 ป่าเวียงทอง 23/6/255320/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเวียงทอง ม.9 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
03540702004 ป่าสัก 1/1/24762459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น
03540704009 เปาปม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายเปาปม ม.7 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540111002 โปร่งศรี 1/1/24812370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่
03540302009 ผาคัน 18/12/255727/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายผาคัน ม.10 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง
03540307005 ผาจั๊บ 2453วัดราษฎร์มหานิกายผาจั๊บ ม.6 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
03540303002 ผามอก 13/1/253816/5/2388วัดราษฎร์มหานิกายผามอก ม.1 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
03540207002 ผาราง 1/1/25262430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง
03540304007 ผาลายคำ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายผาลาย ม.6 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
03540411006 ผาสุก 1/1/25292463วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
03540201005 ผาหมูสามัคคี 12/11/25534/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายผาหมู ม.8 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
03540210004 ไผ่โทน 1/1/25132472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
03540205002 ไผ่ย้อย 1/1/24812426วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
03540116002 ไผ่ล้อม 1/1/25252465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่
03540306005 ไผ่ล้อม 1/1/24752393วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง
03540109002 พงชัย 1/1/24812432วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่
03540505001 พงป่าหวาย 1/1/24922450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
03540409004 พงพร้าว 1/1/25182421วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น
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03540101006 พงษ์สุนันท์ 1/1/24991472วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540407002 พงหัวหาด 1/1/25202484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น
03540109005 พนมขวัญ 3/2/254630/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้า ม.3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่
03540309003 พรหมสวรรค์ 25/9/255516/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายปงเจริญ ม.6 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง
03540118001 พระธาตุจอมแจ้ง 1/1/19001331วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
03540118002 พระธาตุช่อแฮ 1/1/19101900พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
03540402002 พระธาตุดอนแก้ว 1/1/25132326วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.14 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
03540111007 พระธาตุถิ่นหลวง 7/11/255428/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายถิ่น ม.3 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่
03540206005 พระธาตุปูแจ 2478วัดราษฎร์มหานิกายบุญเริง ม.4 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
03540707003 พระธาตุพระกัปป์ 2458วัดราษฎร์มหานิกายแม่สิน ม.6 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น
03540602002 พระธาตุพระลอ 31/3/25482300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง
03540205005 พระธาตุเลาใต้ 8/8/255627/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเลาใต้ ม.6 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง
03540501006 พระธาตุสุโทนมงคลคีรี 18/6/253628/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540601006 พระธาตุหนองจันทร์ 18/12/25442445วัดราษฎร์มหานิกายหนุนใต้ ม.2 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
03540101003 พระนอน 1/1/23361320วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540101007 พระบาทมิ่งเมือง 1/1/24402400พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540101002 พระร่วง 1/1/23261310วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540404001 พระหลวง 1/1/24812330วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น
03540703004 พันเจน 1/1/24812466วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น
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03540118003 พันเชิง 1/1/24812225วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
03540405002 พิชัยศิริ 1/1/24812476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น
03540501004 แพร่ธรรมาราม 1/1/252126/1/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540209002 แพร่แสงเทียน 26/5/255125/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยางเปี้ยว ม.11 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
03540502002 แพะร่องหิน 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
03540501007 แพะโรงสูบ 20/9/254218/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายแพะโรงสูบ ม.6 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540502004 แพะหนองบ่อ 31/10/254816/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายแพะหนองบ่อ ม.1 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
03540302001 โพธิบุบผาราม 1/1/24742331วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง
03540307006 โพธิสาร 5/1/25522460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
03540411001 โพธิสุนทร 1/1/25292221วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น
03540406001 มงคลถาวร 1/1/23462326วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น
03540110005 มณีวรรณ 1/1/24892436วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540405003 มณีอรัญญิการาม 7/5/255727/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำฮอก ม.3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น
03540408004 ม่วงเกษม 1/1/25182484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น
03540702002 ม่วงคำ 1/1/24912458วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
03540110001 มหาโพธิ์ 1/1/24812382วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540605003 มัทธะ 22/11/25482458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
03540101011 เมธังกราวาส 1/1/24682421วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540702005 แม่กระต๋อม 1/1/24812459วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
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03540210003 แม่กระทิง 11/5/25542469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
03540707001 แม่เกิ๋ง 9/8/25532/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายแม่เกิ๋ง ม.2 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น
03540301007 แม่เกี่ยม 12/6/25422474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540702012 แม่ขมวก 10/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายแม่ขมวก ม.6 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
03540702003 แม่ขมิง 21/1/25542459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
03540801001 แม่คำมี 1/1/24812405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่
03540112004 แม่แคม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
03540306003 แม่จอก 24/6/25392419วัดราษฎร์มหานิกายแม่จอก ม.4 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง
03540502006 แม่จั๊วะธรรมาราม 18/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตแม่จั๊วะ ม.10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
03540606004 แม่เต้น 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
03540201003 แม่ทราย 1/1/25262453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง
03540703005 แม่บงใต้ 22/6/25372431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น
03540703006 แม่บงเหนือ 2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น
03540309001 แม่ปาน 1/1/24702460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง
03540701006 แม่แปง 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540504003 แม่พวก 17/1/255123/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายแม่พวก ม.5 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย
03540705009 แม่พุง 6/1/255311/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายแม่พุง ม.10 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540208002 แม่ยางกวาว 1/1/24742410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
03540208001 แม่ยางตาล 1/1/24692445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
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03540208004 แม่ยางโทน 27/5/25262479วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยางโทน ม.4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
03540209001 แม่ยางเปี้ยว 1/1/24682446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
03540209003 แม่ยางพัฒนา 30/3/255824/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยางเตาปูน ม.5 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง
03540215001 แม่ยางยวง 1/1/25262465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
03540505004 แม่ยุ้น 17/1/25512529วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
03540308001 แม่ลอง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายแม่ลอง ม.4 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง
03540301009 แม่ลานใต้ 6/1/25538/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายแม่ลานใต้ ม.12 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540301006 แม่ลานเหนือ 1/1/24812398วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540108001 แม่หล่าย 1/1/23402330วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่
03540302006 แม่หลู้ 31/10/254816/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายแม่หลู้ ม.11 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง
03540302002 แม่หีด 23/2/25422460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง
03540201007 ยางโพธิ์พัฒนาราม 7/11/25548/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยางโพธิ์ ม.4 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
03540803002 ย่านยาว 1/1/25262458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่
03540201001 ร้องกวาง 1/1/25132350วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
03540409003 ร่องกาศใต้ 1/1/24792333วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น
03540204001 ร้องเข็ม 1/1/24772400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
03540402007 ร่องแค 1/1/25222479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
03540101015 ร่องซ้อ 1/1/25112444วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540402005 ร่องแดง 1/1/24972403วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
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03540305002 ร่องบอน 1/1/24812330วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากกาง อำเภอลอง
03540119001 ร่องฟอง 1/1/24812463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่
03540608002 ร่องเย็น 1/1/25292478วัดราษฎร์มหานิกายร่องเย็น ม.5 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง
03540402004 ร่องเสี้ยว 1/1/24892402วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
03540803001 รัตนสุนทร 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่
03540705001 รัมณีย์ 1/1/25312450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540601002 ลองลือบุญ 1/1/24972470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
03540607001 ลูนิเกต 1/1/24822420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
03540705002 วังกวาง 1/1/25182454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540705004 วังขอน 22/10/25432460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น
03540305004 วังเคียน 1/2/25332403วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากกาง อำเภอลอง
03540114003 วังช้าง 1/1/25162443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
03540701001 วังชิ้น 1/1/24552450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540602006 วังดิน 22/1/25502480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง
03540305008 วังต้นเกลือ 18/12/255716/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังต้นเกลือ ม.7 ตำบลปากกาง อำเภอลอง
03540107003 วังธง 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายวังธง ม.7 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่
03540701003 วังเบอะ 1/1/24912455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540201002 วังโป่ง 1/1/25222396วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง
03540210001 วังพึ่ง 22/1/25502464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
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03540605002 วังฟ่อน 1/1/25182455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
03540701005 วังแฟน 19/3/25502457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540109006 วังเย็น 28/4/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังเย็น ม.1 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่
03540704003 วังลึก 1/1/24912459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540307004 วังเลียง 1/1/24812445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
03540410003 วังวน 1/8/253329/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น
03540113001 วังหงษ์ใต้ 1/1/24812375วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่
03540113002 วังหงษ์เหนือ 1/1/25132455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมืองแพร่
03540207003 วังหม้อ 1/1/25222432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง
03540804001 วังหลวง 1/1/24792476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่
03540210005 วิเวก 14/8/25512478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
03540404006 วุฒิมงคล 1/1/24812476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น
03540402008 เวฬุวัน 23/1/254212/7/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น
03540107001 เวียงตั้ง 1/1/24812468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่
03540206002 เวียงสันทราย 1/1/24762325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
03540503001 ศรีเกษม 1/1/25272475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย
03540501003 ศรีคิรินทราราม 1/1/25042495วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540703002 ศรีคีรี 1/1/24792466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น
03540101004 ศรีชุม 1/1/23061322วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
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03540403002 ศรีดอก 1/1/24812215วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น
03540306007 ศรีดอนแก้ว 8/9/255412/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเค็ม ม.5 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง
03540301001 ศรีดอนคำ 1/1/24772162วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540307003 ศรีดอนไชย 24/6/25392415วัดราษฎร์มหานิกายศรีดอนไชย ม.1 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
03540204003 ศรีดอนมูล 1/1/25262522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
03540702001 ศรีบุญนำ 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น
03540101012 ศรีบุญเรือง 1/1/25062424วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540114004 ศรีภูมิ 18/6/25362481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีภูมิ ม.4 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
03540601004 ศรีมูลเรือง 1/1/24972479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
03540304005 ศรีวิสุทธาราม 4/6/25432494วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
03540401004 ศรีสว่าง(แตนมด) 1/1/24812476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น
03540109001 ศรีสิทธิ์ 1/1/25282390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่
03540704008 ศรีสูงกลาง 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่สูงกลาง ม.6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540120006 ศุภศิริ 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายกวาว ม.5 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่
03540115004 โศภนาลัย 1/1/24942475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่
03540410001 สบสาย 1/1/24792236วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น
03540101010 สระบ่อแก้ว 1/1/24522419วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540401001 สร่างโศก 1/1/24792346วัดราษฎร์มหานิกายโตนเหนือ ม.6 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น
03540707002 สลกธรรมาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายสลก ม.4 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น
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03540112001 สวนเขื่อน 1/1/24462440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
03540505003 สวนหลวง 1/1/25132477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
03540115003 สวรรค์นิเวศ 1/1/24722445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่
03540110004 สองแคว 1/1/25212415วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540702008 สองแควบน 17/1/25512526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น
03540706001 สองแควล่าง 16/6/25492459วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น
03540805001 สะเลียม 1/1/25132467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่
03540301008 สะแล่ง 1/1/252930/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง
03540104003 สันกลาง 29/9/255826/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสันกลาง ม.9 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่
03540215003 สันกลาง 12/11/25539/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง
03540114001 สันป่าสัก 1/1/25252365วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
03540605006 สันปู่สี 26/5/255111/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายสันปู่สี ม.6 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
03540204002 สันพยอม 23/2/25422478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง
03540703003 สัมฤทธิ์บุญ 3/12/25472466วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น
03540106005 สำเภา 1/1/25162459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่
03540405001 สิทธิวิมล 1/1/24762450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น
03540701010 สีทิใน 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสีทิใน ม.4 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540701009 สีทิพันธ์มงคลคีรี 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายสีทิพันธ์ ม.9 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540109003 สุนทรนิวาส 1/1/24812406วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่
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03540110002 สุพรรณ 1/1/24812403วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540118007 สุวรรณาราม 1/1/24812450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
03540401002 สูงเม่น 1/1/24762383วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น
03540704011 สูงเหนือวรรณาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายแม่สูงเหนือ ม.6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540102002 เสด็จ 1/1/24802250วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่
03540117002 หนองกลาง 1/1/25252471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่
03540104002 หนองแขม 1/1/24812345วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่
03540208003 หนองเจริญ 1/1/25132495วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง
03540408002 หนองช้างน้ำ 1/1/24902410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น
03540120004 หนองบ่อ 1/1/23652345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่
03540605004 หนองบัว 1/1/25282480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
03540802001 หนองม่วงไข่ 1/1/24682318วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่
03540602005 หนองสุวรรณ 20/5/25482477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง
03540110006 หนองใหม่ 1/1/24812476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่
03540601005 หนุนใต้ 1/1/25222516วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
03540601003 หนุนเหนือ 1/1/24982472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
03540101001 หลวง 1/1/23161373วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540213003 ห้วยกี้วนาราม 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกี้ ม.1 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง
03540603003 ห้วยขอน 29/9/25582416วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
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03540606002 ห้วยโป่ง 7/11/25542440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง
03540302005 ห้วยแม่ต้า 3/2/254020/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแม่ต้า ม.7 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง
03540213002 ห้วยโรงใน 25/3/255427/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโรงใน ม.4 ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง
03540504001 ห้วยไร่ 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย
03540603002 ห้วยหม้าย 1/1/24712413วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง
03540210007 ห้วยเอียด 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเอียด ม.7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
03540101005 หัวข่วง 1/1/24721342วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540120005 หัวฝาย 1/1/24902375วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่
03540304006 หัวฝาย 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.7 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง
03540605001 หัวเมือง 1/1/25182398วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง
03540307008 หาดผาคัน 29/9/255826/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายหาดผาคัน ม.8 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
03540704004 หาดรั่ว 1/1/25212460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540410002 หาดลี่ 1/1/25312437วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น
03540106001 เหมืองค่า 1/1/23502312วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่
03540101013 เหมืองแดง 1/1/25132427วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่
03540106002 เหมืองหม้อ 1/1/24992361วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่
03540305007 แหลมลี่ 6/1/25532533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากกาง อำเภอลอง
03540701002 ใหม่กลาง 1/1/24772455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น
03540307009 ใหม่เจริญธรรม 25/3/255427/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ปากจอก ม.4 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง
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03540303005 ใหม่พม่า 29/2/25552470วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พม่า ม.6 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง
03540502003 ใหม่วงศ์วรรณ 29/9/25413/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายแม่จั๊วะ ม.5 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย
03540704001 อมรธรรม 1/1/25212457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น
03540206001 อ้อยหลวง 12/11/25532418วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
03540505005 อัมพวนาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายต้นม่วง ม.1 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย
03540604006 อัมพวัน 8/11/25262499วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.7 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง
03540501002 อินทนิเวศน์ 1/1/24762475วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
03540305001 ไฮสร้อย 1/1/24702312วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากกาง อำเภอลอง

รวมทั้งสิ้น วัด367
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02140415001 กกแก้วบูรพา 12/3/25082443วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองกก ม.1 ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร
02141508002 กระโจมทอง 28/4/24692345วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
02140410001 กระแชง 1/1/21922189วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกระแชง ม.2 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร
02141208003 กระโดงทอง 21/11/24732400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปลายนา ม.7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา
02140102002 กล้วย 27/9/24812200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกล้วย ม.11 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140201002 กลาง 23/7/25052375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเทศบาล 7 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
02140505004 กลาง 1/1/22852278วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล
02140301004 กลาง 1/1/24452320วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
02140608003 กลาง 1/1/254326/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
02141510002 กลาง 8/4/23922330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขวางกลาง ม.3 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช
02141208004 กลาง 1/1/24612423วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา
02140616002 กลางเกาะระกำ 2/9/25532480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน
02141405002 กลางขุย 3/9/25252434วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลางขุย ม.5 ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย
02141217001 กลางคลองวัฒนาราม 1/1/24452428วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา
02140118003 กลางคลองสระบัว 1/1/23702360วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141509003 กลางทุ่ง 15/9/245520/4/2425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนา ม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช
02140107003 กลางปากกราน 11/6/24412430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลางคลองตะเคียน ม.13 ตำบลปากกราน อำเภอ
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พระนครศรีอยุธยา
02140110001 กลางรามัญ 1/1/23152300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.5 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140120004 กษัตราธิราช 1/1/23302200พระอารามหลวงมหานิกายม.7 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140513001 กอไผ่ 1/1/23072298วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล
02141410004 กะสังข์ 1/1/23512325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกะสังข์ ม.1 ตำบลธนู อำเภออุทัย
02140601001 กำแพง 1/1/19101900วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเลน ม.4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน
02140504002 กำแพงแก้ว 1/1/22892281วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล
02140302001 กุฎีกรุ 1/1/22652240วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
02140105002 กุฎีทอง 1/1/18901880วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุฎีทอง ม.5 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141508004 กุฎีทอง 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
02141104001 กุฎีประสิทธิ์ 13/11/247820/3/2450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
02140115003 กุฎีลาย 12/3/25082300วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141403002 กุ่มแต้ 22/6/25372230วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุ่มแต้ ม.6 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย
02140115004 เกตุ 1/1/23792369วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140503004 เก้าห้อง 1/1/23872380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเก้าห้อง ม.4 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
02140102003 เกาะแก้ว 2/9/25012230วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140303004 เกาะแก้วเกษฎาราม 1/1/24162411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
02141208002 เกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม 1/1/24282385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา
02140701005 เกาะเลิ่ง 1/1/24002317วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน



3หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

02140308003 แก้ว 1/1/24072340วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง
02140706002 แก้วตา 5/9/24662326วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน
02141302001 แก้วฟ้า 4/11/250926/10/2502วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก้วฟ้า ม.1 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย
02141212003 แก้วสุวรรณ 2/9/251828/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปิ่นแก้ว ม.3 ตำบลชายนา อำเภอเสนา
02140707004 ไก่ 1/1/23302325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแจ้ง ม.3 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
02140203002 ไก่จ้น 3/2/25212375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไก่จ้น ม.10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02140121001 ไก่เตี้ย 8/11/25142360วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมอญ ม.2 ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141604002 ไก่เตี้ย 16/8/24612453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองน้อย ม.5 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก
02140120007 ขนอน 1/1/23002290วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขนอน ม.1 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141408002 ขนอน 12/4/25119/3/2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขนอน ม.6 ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย
02140604002 ขนอนใต้ 1/1/23302327วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกรด ม.11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน
02140604001 ขนอนเหนือ 1/1/22252206วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกรด ม.11 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน
02140413002 ขุนจ่าธรรมาราม 1/1/23472342วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร
02141406001 ขุนทราย 1/1/22202200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งชายเคือง ม.10 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
02141410002 ขุนทิพย์ 1/1/23202300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขุนทิฑย์ ม.12 ตำบลธนู อำเภออุทัย
02140109002 ขุนพรหม 1/1/21202100วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขุนพรหม ม.5 ตำบลสำเภาล่ม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140907002 ขุมแก้ว 18/2/24952300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกระจิว ม.1 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี
02141410001 เขาดิน 4/1/24842100วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาดิน ม.4 ตำบลธนู อำเภออุทัย
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02141601002 เขียนลาย 25/12/25252420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก
02140717001 โขดเขมาราม 1/1/24152298วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโขด ม.2 ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน
02140804002 คงษาสุทธาราม 12/1/25222300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดน้ำเค็ม ม.1 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่
02140118002 ครุธาราม 1/1/23062301วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสระบัว ม.5 ตำบลคลองสระบัว

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141301001 คลองตัน 29/4/253518/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองตัน ม.5 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย
02140302006 คลองน้ำชา 1/1/23502345วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองน้ำชา ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
02141504002 คลองบุญ 20/5/245720/1/2451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองควาย ม.1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช
02140605002 คลองพุทรา 23/8/24772464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองพุทธา ม.10 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน
02141401001 คานหาม 1/1/24212383วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคานหาม ม.4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
02140712001 ค่าย 5/9/24662301วัดราษฎร์มหานิกายค่าย ม.1 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน
02141006001 คู้สลอดวุฒิโสภณ 24/2/24672451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคู้สลอดวุฒิโสภณ ม.6 ตำบลคู้สลอด

อำเภอลาดบัวหลวง
02140104011 แค 14/12/25382130วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะลอย ม.2 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140208001 แค 3/7/25352295วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแค ม.4 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ
02140201004 แคท่าเรือ 3/2/25402401วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกมะนาว ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
02140715001 โคก 1/1/23002290วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน
02140902001 โคกกรวด 1/1/24602290วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกกรวด ม.12 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี
02140904002 โคกกลาง 1/1/24052399วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี
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02140111001 โคกจินดาราม 31/3/25492300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกแขก ม.7 ตำบลคลองตะเคียน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา

02141213002 โคกจุฬา 3/7/252827/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกจุฬา ม.9 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา
02141406002 โคกช้าง 14/11/25102325วัดราษฎร์มหานิกายสามง่าม ม.1 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
02140809002 โคกทอง 2/9/24802370วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุฎี ม.12 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่
02141409003 โคกโพธิ์ 29/9/24562440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกโพธิ์ ม.7 ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย
02140902002 โคกม่วง 22/10/25132407วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกม่วง ม.1 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี
02141401002 โคกมะยม 1/1/24532395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกมะยม ม.5 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
02140902003 โคกสังข์ 4/11/25092425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกสังข์ ม.7 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี
02141202001 โคกเสือ 7/5/24312022วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกเสือ ม.3 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
02140515001 โคกหิรัญ 1/1/23472305วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล
02140210004 จงกลณี 1/1/24492401วัดราษฎร์มหานิกายขวาง ม.3 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
02141215001 จรเข้ไล่ 13/11/24782460วัดราษฎร์มหานิกายคลองจรเข้ ม.2 ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา
02140702001 จอมเกษ 1/1/23152312วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขยาย ม.2 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน
02140812001 จักราช 28/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายจักราช ม.6 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่
02140307002 จันทร์ 1/1/23652360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง
02140115005 จันทร์ประเทศ 1/1/23902380วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140506003 จันทาราม 1/1/23012291วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกบเจา ม.4 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล
02140202002 จำปา 15/11/25192420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจำปา ม.4 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
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02140516001 จุฬามณี 1/1/23042293วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุ่ม ม.6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล
02140104001 เจดีย์แดง 1/1/19201900วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแดง ม.4 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140901002 เจริญธรรม 16/3/25092327วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวัด ม.3 ตำบลภาชี อำเภอภาชี
02141203002 เจ้าเจ็ดนอก 1/1/24342430วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ม.3 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา
02141203001 เจ้าเจ็ดใน 1/1/24502335วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด ม.3 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา
02141507002 เจ้าปลุก 1/1/23272310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเจ้าปลุก ม.4 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช
02141207002 เจ้าแปดทรงไตรย์ 18/12/25442467วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเจ้าแปด ม.2 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา
02140505001 แจ้ง 1/1/22962283วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล
02141508001 แจ้ง 26/2/24482340วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ล้อม ม.6 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
02141004001 ฉัตรทองดำริธรรม 3/2/24932463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง
02140107001 ช้าง 1/1/21002092วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้าง ม.3 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140205003 ช้าง 1/1/24302375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้าง ม.6 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
02140119002 ช่างทอง 8/2/24922375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช่างทอง ม.1 ตำบลเกาะเรียน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140409001 ช่างเหล็ก 1/1/23252321วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช่างเหล็ก ม.1 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร
02140112002 ช้างใหญ่ 3/7/25352250วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้างใหญ่ ม.1 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140420001 ช้างใหญ่ 1/1/23602319วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้างใหญ่ ม.1 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร
02141203003 ชายนา 25/3/254128/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายชายนา ม.7 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา
02140609002 ชีปะขาว 1/1/22812271วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชีปะขาว ม.7 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน
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02140801002 ชีโพน 1/1/23402330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชีโพน ม.1 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่
02140112004 ชุมพล 27/1/254819/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140601002 ชุมพลนิกายาราม 1/1/21732173พระอารามหลวงมหานิกายม.4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน
02140202004 ชุมแสง 31/3/25022425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
02141105002 ชูจิตธรรมาราม 30/12/252423/4/2520พระอารามหลวงธรรมยุตบ้านสนับทึบ ม.1 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
02140105003 เชิงท่า 1/1/19101900วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชิงท่า ม.3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140611002 เชิงท่า 1/1/22302225วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะเกิด ม.3 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน
02140419002 เชิงเลน 1/1/23752370วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชิงเลน ม.4 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร
02140422001 เชียงรากน้อย 16/1/251819/2/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านเชียงรากน้อย ม.2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร
02141212001 ไชยภูมิ 1/1/24692440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชายนา อำเภอเสนา
02140908002 ซึก 2/9/25532458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซีก ม.1 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี
02140105005 ญาณเสน 1/1/19301920วัดราษฎร์มหานิกายถนนอู่ทอง ม.3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140302005 ดงหวาย 21/2/25232340วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงหวาย ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
02140707003 ดอกไม้ 1/1/23402325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอกไม้ ม.2 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
02140204003 ดอนกระสังข์ 11/10/2559วัดราษฎร์มหานิกายดอนกระสังข์ ม.1 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
02140908001 ดอนกลาง 22/10/25132446วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี
02141306002 ดอนพัฒนาราม 29/1/24742460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย
02141403003 ดอนพุทรา 15/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย
02140807001 ดอนลาน 1/1/23302320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนลาน ม.2 ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่
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02140905004 ดอนหญ้านาง 12/9/25292440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนหญ้านาง ม.3 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
02140714001 ดาวคะนอง 1/1/23082300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์สามต้น ม.1 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน
02140113003 ดุสิดาราม 22/11/25482100วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140208002 แดง 29/4/25352315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากท่า ม.1 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ
02140702002 ต้นสะตือ 1/1/24082405วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนพริก ม.5 ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน
02140707009 ตนุ 21/8/2558วัดราษฎร์มหานิกายหันสัง ม.5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
02141003001 ตรีพาราสีมาเขต 23/2/24732463วัดราษฎร์มหานิกายสามเมือง ม.5 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
02140707001 ตลาด 2/3/25272305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหันสัง ม.5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
02140617001 ตลาดเกรียบ 1/1/21701980วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลาด ม.5 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน
02140116001 ตองปุ 23/8/24991920วัดราษฎร์มหานิกายตองปุ ม.5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140511001 ตะกู 1/1/23152305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตะกู ม.4 ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล
02140905005 ตะโก 24/6/25412345วัดราษฎร์มหานิกายตะโก ม.2 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
02140712002 ตะเคียน 12/11/24712304วัดราษฎร์มหานิกายบ้าบตะเคียน ม.4 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน
02140301003 ตะโหนด 1/1/24452320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตะโหนด ม.5 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
02140716001 ตาลเอน 1/1/23712360วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาลเอน ม.1 ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน
02140816001 ตาลานใต้ 1/1/23402330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาลานใต้ ม.1 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่
02140805001 ตาลานเหนือ 16/7/25132300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาลาน ม.4 ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่
02140210002 ตำหนัก 1/1/23202300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขวาง ม.1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
02140210001 ตำหนักพระเจ้าทรงธรรม 20/5/25482180วัดราษฎร์ธรรมยุตตำหนัก ม.1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
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02140105008 ตึก 1/1/22492240วัดราษฎร์มหานิกายถนนอู่ทอง ม.1 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140802003 ตึกคชหิรัญศรัทธาราม 1/1/24502437วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอำมฤต ม.7 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่
02140112001 ตูม 1/1/18911890พระอารามหลวงมหานิกายบ้านวัดตูม ม.3 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140708001 โตนด 1/1/23172314วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโตนด ม.5 ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน
02141411001 โตนด 31/8/24862325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโตนด ม.10 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย
02140703003 โตนด 30/10/2541วัดราษฎร์มหานิกายบางเดื่อ ม.6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน
02141406003 โตนดเตี้ย 1/10/25272425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโตนดเตี้ย ม.4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย
02140203004 ถลุงเหล็ก 2/4/25302395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถลุงเหล็ก ม.4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02140119001 ทรงกุศล 10/8/24722220วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกหม้อ ม.6 ตำบลเกาะเรียน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140312003 ทอง 16/5/25402410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง
02140712003 ทอง 2/4/25302320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขวัญเมือง ม.2 ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน
02141106002 ทองจันทริการาม 27/10/24685/8/2455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง 3 ม.3 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย
02140310001 ทองทรงธรรม 10/3/25252250วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง
02140618003 ทองบ่อ 13/2/24912328วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านเสากระโดง ม.4 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน
02141509001 ท่า 10/4/23422302วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนา ม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช
02140120006 ท่าการ้อง 1/1/22852275วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่า ม.6 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140112003 ท่าโขลง 29/11/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่า ม.4 ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140705001 ทางกลาง 1/1/23152310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทางกลาง ม.4 ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน
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02140417001 ทางยาว 27/8/25449/7/2465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทางยาว ม.3 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร
02141304001 ทางหลวง 1/1/24452437วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทางหลวง ม.4 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย
02140416001 ท่าซุงทักษิณาราม 1/1/22502245วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าซุง ม.6 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร
02140806001 ท่าดินแดง 1/1/24352429วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าดินแดง ม.2 ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่
02141511001 ท่าตอ 1/1/23702300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าตอ ม.3 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช
02141602001 ท้าวอู่ทอง 1/1/24022329วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก
02140503002 ท่าสุทธาวาส 1/1/23202315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผีมด ม.9 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
02140618001 ทำเลไทย 1/1/22302220วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทำเลไทย ม.1 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน
02140905002 ทุ่งชาน 1/1/23842365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งชาน ม.10 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
02140209001 ทุ่งมล 13/2/24962406วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งมล ม.2 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ
02140609003 ทุ่งศรีโพธิ์ 23/8/24992465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งศรีโพธิ์ ม.9 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน
02141402001 เทพกุญชร 21/12/253517/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้าง ม.3 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย
02140207002 เทพคันธาราม 1/1/23412326วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าราบ ม.5 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ
02140301002 เทพจันทร์ลอย 1/1/23202315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
02140704003 เทพธาราราม 22/11/254819/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโรงนอก ม.5 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน
02141305002 เทพมงคล 2/8/24892460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านรางอ้ายทึม ม.5 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
02140401003 เทพสนทวารี 7/11/25542466วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร
02141510001 เทพสุวรรณ 9/11/24212330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขวางใต้ ม.4 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช
02140709001 เทพอุปการาม 1/1/23242322วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตานิม ม.2 ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน



11หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

02141407002 ไทรงาม 30/8/24732464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคุ้งระกำ ม.1 ตำบลเสนา อำเภออุทัย
02140503001 ไทรน้อย 1/1/23202313วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมอญ ม.5 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
02141411002 ไทรพุทธรังสี 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองคต ม.11 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย
02140418001 ไทรโสภณ 1/1/24052400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร
02141109001 ธรรมจริยา 19/12/24612453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสิบ ม.2 ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย
02140502003 ธรรมจักร์ 1/1/23802375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขอม ม.2 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล
02140507001 ธรรมโชติการาม 4/6/24602448วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองวัว ม.5 ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล
02140602001 ธรรมนาวา 25/10/25162435วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
02140104003 ธรรมนิยม 10/7/25041900วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141512001 ธรรมรส 14/10/25252230วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช
02140904004 ธรรมสินธุ์โสภา 10/3/251519/9/2505วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองทางบุญ ม.7 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี
02140120001 ธรรมาราม 1/1/19101900วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141105001 ธรรมาราม 28/4/252327/8/2508วัดราษฎร์มหานิกายหัวคลอง 27 ม.6 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
02140105001 ธรรมิกราช 1/1/18851875วัดราษฎร์มหานิกายถนนอู่ทอง ม.3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140502002 นกกระจาบ 1/1/22992294วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมอญใต้ ม.3 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล
02141604001 นครโปรดสัตว์ 1/1/24472347วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก
02140301006 นครหลวง 1/1/23572352วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
02140715002 นนทรีย์ 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนนทรีย์ ม.8 ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน
02141110003 น้อมประชาสรรค์ 24/10/252121/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง 27 ม.2 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย
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02140302002 น้อย 3/11/25572280วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
02140701003 นาค 20/11/24672303วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางปะหัน ม.7 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
02141508003 นาค 1/1/23852375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพิตเพียน ม.3 ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช
02140414001 นาคสโมสร 1/1/24472445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่พระ ม.2 ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร
02140808001 นาคู (สว่างอารมณ์) 1/10/25272426วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาคู ม.5 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่
02140109004 นางกุย 1/1/21902130วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนางกุย ม.5 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140205002 นางคุ่ม 1/1/23562350วัดราษฎร์มหานิกายบางตะไลย ม.1 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
02141404001 นางชี 10/8/24722200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนางชี ม.9 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย
02140906001 นาอุ่น 26/11/25342355วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ล้อม ม.3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี
02140509002 น้ำเต้า 1/1/22692265วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำเต้า ม.1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
02141504001 น้ำเต้า 1/1/23272278วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำเต้า ม.3 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช
02140601003 นิเวศธรรมประวัติ 1/1/24212419พระอารามหลวงธรรมยุตม.12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน
02140110003 บรมวงศ์อิศรวราราม 1/1/24202419พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141505002 บวรพุทธาวาส 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายบางนา ม.1 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช
02140306001 บันได 4/11/25092200วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
02141206002 บันไดช้าง 1/1/22522250วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวเวียง ม.7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
02141004002 บันลือธรรม 12/3/250823/4/2506วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านต้นไทร ม.1 ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง
02140202001 บัวงาม 1/1/22402230วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบัวงาม ถนนท่าเรือ-ท่าลาน ม.6 ตำบลจำปา

อำเภอท่าเรือ
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02140109003 บางกะจะ 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบางกะจะ ม.4 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141206001 บางกะทิง 1/1/22402230วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางกะทิง ม.3 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
02140406001 บางแขยง 1/1/23692366วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางแขยง ม.4 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร
02140401001 บางคล้า 7/3/25442335วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางคล้า ม.1 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร
02140605001 บางเคียนวิเชียรฉาย 23/4/25292406วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเคียน ม.7 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน
02141303002 บางซ้ายนอก 20/11/246720/3/2425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเต่าเล่า ม.8 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย
02141303001 บางซ้ายใน 28/6/25162362วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางซ้าย ม.4 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย
02140703002 บางเดื่อ 13/5/25282300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเดื่อ ม.5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน
02140401002 บางไทร 1/1/24052400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางไทร ม.7 ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร
02141205002 บางนมโค 12/5/24672376วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางนมโค ม.3 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา
02140501001 บางบาล 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางบาล ม.5 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล
02140509003 บางปลาหมอ 1/1/22832275วัดราษฎร์มหานิกายบางปลาหมอ ม.6 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
02140706001 บางเพลิง 1/1/23132310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเพลิง ม.3 ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน
02140207003 บางม่วง 1/1/23522335วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางม่วง ม.2 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ
02140406002 บางยี่โท 25/8/24622378วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางยี่โท ม.1 ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร
02140306004 บางระกำ 12/6/25402395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางระกำ ม.3 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
02141505001 บางสงบ 1/1/23252287วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางนา ม.4 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช
02140609001 บ้านกลิ้ง 1/1/22612251วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลิ้ง ม.2 ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน
02140506002 บ้านขวาง 14/4/24672270วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขวาง ม.1 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล
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02140803001 บ้านแค 14/8/24852400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแค ม.6 ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่
02140707002 บ้านแจ้ง 9/1/25472323วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแจ้ง ม.1 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
02141101001 บ้านช้าง 1/1/24002390วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้าง ม.10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย
02140304001 บ้านชุ้ง 24/10/24824/5/2446วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชุ้ง ม.6 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง
02140303002 บ้านดาบ 21/12/25352400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดาบ ม.7 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
02140509004 บ้านแดง 1/1/23012293วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแดง ม.3 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
02140209002 บ้านแถว 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแถว ม.4 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ
02140613001 บ้านแป้ง 9/10/25242148วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแป้ง ม.2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน
02140905003 บ้านพลับ 26/2/24712376วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพลับ ม.6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
02140403002 บ้านพาด 1/1/22152210วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพาด ม.8 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร
02140603001 บ้านพาสน์ 7/11/25222200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพาสน์ ม.1 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน
02141204001 บ้านแพน 1/1/23252320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามกอ ม.1 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา
02140711001 บ้านม้า 1/1/23512316วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม้า ม.3 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน
02140204001 บ้านร่อม 10/1/25282374วัดราษฎร์มหานิกายบ้านร่อม ม.2 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
02140203009 บ้านราม 3/2/254610/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตราม ม.10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02140603002 บ้านเลนสระกระจับ 1/1/23002295วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเลนสระกระจับ ม.9 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน
02140616001 บ้านสร้าง 1/1/23802375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสร้าง ถนนโรจนะ ม.5 ตำบลบ้านสร้าง

อำเภอบางปะอิน
02140607001 บ้านหว้า 1/1/23152300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหว้า ม.2 ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน
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02141404002 บ้านหีบ 22/10/25132225วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหีบ ม.1 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย
02140802001 บ้านอ้อ 4/8/24652300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอ้อ ม.8 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่
02140115001 บำรุงธรรม 8/11/25362200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสะพานขาว ม.4 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140206002 บึง 16/5/25402325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบึง ม.8 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
02140203001 บึงลัฎฐิวัน 8/11/25262350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02140503003 บุญกันนาวาส 21/8/24722356วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทางหลวง ม.1 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
02140501002 โบสถ์ 1/1/23072298วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกระเดื่อง ม.1 ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล
02141210001 โบสถ์ 1/1/22952290วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกระทุ่ม ม.6 ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา
02141601001 โบสถ์ 8/11/25142313วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแพรก ม.1 ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก
02141507001 โบสถ์ 1/1/23052300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเจ้าปลุก ม.2 ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช
02141503001 โบสถ์ 1/1/22252220วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไทย ม.4 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
02141202004 โบสถ์ 21/11/24732365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช่างเหล็ก ม.8 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
02140202003 โบสถ์พัทธสีมา 18/2/24952420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกมะนาว ม.8 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
02140419001 โบสถ์สมพรชัย 1/1/23452339วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางไทร ม.1 ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร
02140412001 โบสถ์อินทราราม 1/1/21502145วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแป้ง ม.1 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร
02141210002 ใบบัว 1/1/23562351วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใบบัว ม.2 ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา
02141002002 ปทุมวัน 23/8/24772455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองญี่ปุ่น ม.5 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง
02141502001 ประดู่ตะบอง 24/10/24822400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกะทุ่ม ม.2 ตำบลกระทุ่ม อำเภอมหาราช
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02140106003 ประดู่ทรงธรรม 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบาตร ม.4 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141206003 ประดู่โลกเชฎฐ์ 1/1/23252325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวเวียง ม.5 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
02140713002 ประมุง 1/1/24292425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลี่ ม.3 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน
02140103001 ประสาท 1/1/19201900วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะเมือง ม.1 ตำบลหอรัตนไชย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140503005 ปราสาททอง 10/11/25152452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปราสาททอง ม.3 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล
02140308001 ปรีดาราม 29/1/24622305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแม่ลา ม.3 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง
02140411001 ป้อมแก้ว 12/11/25532311วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป้อมแก้ว ม.4 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร
02140110002 ป้อมรามัญ 1/1/23152300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางขวด ม.4 ตำบลสวนพริก

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140120008 ป้อมใหญ่ 22/8/255720/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายป้อม ม.3 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140107004 ปากกราน 12/11/25532467วัดราษฎร์มหานิกายคลองปราการ ม.1 ตำบลปากกราน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141501001 ปากคลอง 1/1/24052400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากคลอง ม.6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช
02140407001 ปากน้ำ 17/1/25412346วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากน้ำ ม.1 ตำบลแคออก อำเภอบางไทร
02140423001 ป่าคา 16/1/25182226วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร
02140113002 ป่าโค 1/1/21102100วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141509004 ป่าศรีถาวรอยุธยา 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช
02140422002 ป่าอารยวังสาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร
02140422003 ป่าอารยวังสาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร
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02141212002 ปิ่นแก้ว 18/2/24952470วัดราษฎร์มหานิกายกิ่งแก้ว ม.5 ตำบลชายนา อำเภอเสนา
02140602002 เปรมประชากร 2/9/24972464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเปรมประชากร ม.4 ตำบลเชียงรากน้อย

อำเภอบางปะอิน
02140618002 โปรดสัตว์ 1/1/22452235วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขนอนหลวง ม.2 ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน
02140903003 ผดุงธรรม 2/6/25325/3/2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านระเขน ม.3 ตำบลระโสม อำเภอภาชี
02140710002 ผึ่งแดด 1/1/24582451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทับน้ำ ม.4 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน
02140504001 ไผ่ล้อม 26/7/25472275วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ล้อม ม.4 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล
02140804001 ไผ่ล้อม 1/1/23002200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดน้ำเค็ม ม.4 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่
02140116002 ไผ่โสมนรินทร์ 1/1/23302320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ ม.2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140105007 พนมยงค์ 1/1/21982173วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140117001 พนัญเชิง 1/1/24231876พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141106001 พยอม 20/11/24712450วัดราษฎร์มหานิกายคลองสอง ม.4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย
02140611001 พยาญาติ 1/1/21102100วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท้ายวัด ม.4 ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน
02141303003 พรหมนิมิต 8/7/252616/10/2523วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกตาพรหม ม.10 ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย
02140105009 พรหมนิวาส 1/1/22752270พระอารามหลวงมหานิกายม.4 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140907001 พระแก้ว 1/1/23682300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพระแก้ว ม.6 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี
02140508002 พระขาว 1/1/25432250วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพระขาว ม.3 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล
02140120002 พระงาม 8/11/25142100วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป้อม ม.3 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140703001 พระงาม 1/1/24012112วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพระงาม ม.1 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน
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02140106002 พระญาติการาม 1/1/21102100วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ลิง ม.5 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140402002 พระธาตุศรีรัตนาราม 16/4/254727/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร
02140312001 พระนอน 1/1/22752260วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพระนอน ม.3 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง
02141409002 พรานนก 22/8/25572300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพรานนก ม.2 ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย
02140301007 พร้าวโสภณาราม 1/1/23552354วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพร้าว ม.8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
02140508001 พิกุล 1/1/22542245วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพิกุล ม.2 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล
02140102001 พิชัยสงคราม 1/1/19201900วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบาตร ม.11 ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140209003 พุฒาวาส 24/10/252127/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปลักแรด ม.6 ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ
02140109001 พุทไธศวรรย์ 1/1/18961896พระอารามหลวงมหานิกายบ้านคลองวัดพุทไธศวรรย์ ม.8 ตำบลสำเภาล่ม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140506001 โพธิ์ 1/1/22612252วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแกร ม.2 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล
02140603003 โพธิ์ 31/7/24932300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพ ม.3 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน
02141202003 โพธิ์ 1/1/23692166วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ ม.4 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
02141506002 โพธิ์ 20/3/24102398วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางโรงช้าง ม.4 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช
02140421002 โพธิ์แตงใต้ 1/1/23942390วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านโพแตงใต้ ม.3 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร
02140421001 โพธิ์แตงเหนือ 14/1/242916/6/2414วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพแตงเหนือ ม.2 ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร
02140303005 โพธิ์ทอง 15/6/25212416วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ทอง ม.3 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
02140711002 โพธิ์ทอง 1/1/24162413วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ทอง ม.1 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน
02141502002 โพธิ์ทองหนองจิก 23/8/247714/12/2468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจิก ม.4 ตำบลกระทุ่ม อำเภอมหาราช
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02140202005 โพธิ์ไทร 1/1/24032385วัดราษฎร์มหานิกายจำปาใต้ ม.5 ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ
02141004003 โพธิ์ประสิทธิ์ 3/2/252118/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพระยาบันลือ ม.3 ตำบลพระยาบันลือ

อำเภอลาดบัวหลวง
02141509002 โพธิ์ประสิทธิ์ 8/9/25312350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพลาว ม.4 ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช
02140801001 โพธิผักไห่ 1/1/23302325วัดราษฎร์มหานิกายผักไห่ ม.4 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่
02140115006 โพธิ์เผือก 1/1/23902380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่มะขามหยอง ม.2 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140811001 โพธิ์เผือก 1/1/23002290วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกช้าง ม.3 ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่
02140312002 โพธิ์ลอย 3/2/24932315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ลอย ม.8 ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง
02140304002 โพธิ์ลำแพน 25/9/253331/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ลำแพน ม.4 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง
02141409001 โพธิ์สาวหาญ 22/10/25132100วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์สาวหาญ ม.3 ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย
02140714003 โพธิ์หอม 1/1/23652362วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์หอม ม.3 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน
02140207001 โพธิ์เอน 12/6/25402325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์เอน ม.2 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ
02141108003 ไพฑูริย์ถนิมาราม 8/9/25542485วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย
02140901003 ภาชี 12/3/25082422วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลภาชี อำเภอภาชี
02140108001 ภูเขาทอง 1/1/19401930วัดราษฎร์มหานิกายบ้านภูเขาทอง ม.2 ตำบลภูเขาทอง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140104010 มณฑป 7/4/24742400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141103001 มณฑลประสิทธิ์ 1/1/24252419วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย
02141305001 มฤคทายวัน 25/9/24741/3/2459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านรางเนื้อตาย ม.8 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
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02140714002 ม่วง 1/1/23572355วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วง ม.5 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน
02140505003 ม่วงหวาน 1/1/23032292วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วง ม.6 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล
02140301001 มหาพล 9/8/24952260วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมหาพล ม.7 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
02140104008 มหาโลก 1/1/20262015วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม้าโรจน์ ม.3 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140302003 มเหยงค์ 1/1/23202315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่หนอง ม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
02140113005 มเหยงคณ์ 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกาย- ม.2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140210005 มะขามโพลง 5/2/25002425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมะขามโพลง ม.7 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
02140309001 มาบพระจันทร์ 20/11/24672453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมาบ ม.1 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง
02140903002 มาบโพธิ์ 9/1/24722392วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมาบโพธิ์ ม.4 ตำบลระโสม อำเภอภาชี
02141205003 มารวิชัย 1/1/24452379วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองขนมจีน ม.9 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา
02140104005 แม่นางปลื้ม 1/1/23001920วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเมือง ม.5 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140416003 ไม้ตราสมาชิการาม 16/4/24752468วัดราษฎร์มหานิกายไม้ตรา ม.7 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร
02140201001 ไม้รวก 12/1/25222370วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกศาลา ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
02140502001 ยม 1/2/24892200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยม ม.1 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล
02140608001 ยม 1/1/22002195วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยม ม.1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
02141110001 ยมนาตามธรรม 8/2/24922464วัดราษฎร์มหานิกายถนนพหลโยธิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย
02141202002 ยวด 21/3/25202125วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเลียง ม.7 ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา
02140203008 ยางนม 18/2/24952462วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยางนม ม.4 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02140816002 ย่านอ่างทอง 1/1/23702367วัดราษฎร์มหานิกายบ้านย่านอ่างทอง ม.6 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่
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02141401003 ร่มโพธิ์ 23/9/25395/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ซุง ม.9 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
02140302007 ร้อยไร่ 3/7/25352360วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
02140903001 ระโสม 24/1/25062299วัดราษฎร์มหานิกายบ้านระโสม ม.6 ตำบลระโสม อำเภอภาชี
02140103003 รัตนชัย 1/1/23302325วัดราษฎร์มหานิกายถนนอู่ทอง ม.1 ตำบลหอรัตนไชย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141208001 รางจระเข้ 1/1/23002290วัดราษฎร์มหานิกายบ้านรางจระเข้ ม.10 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา
02140303003 ราชบรรทม 1/1/24052400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
02140115002 ราชบัวขาว 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวดุม ม.1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140104002 ราชประดิษฐาน 2/9/24971900วัดราษฎร์มหานิกายถนนอู่ทอง ม.8 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140203003 รามพงศาวาส 5/9/25212390วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02140801003 ราษฎร์นิยม 26/8/25002479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแขยง ม.7 ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่
02141101003 ราษฎรบรรจง 21/11/25322439วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาดง ม.1 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย
02140303001 ราษฎร์บำเพ็ญ 1/1/24102390วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตีนทา ม.2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
02141005001 ราษฎร์บำรุง 3/7/25232460วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองปลาดุก ม.7 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง
02141007001 ราษฎร์ปุณณาราม 14/8/25512460วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหมอนหนึ่ง ม.8 ตำบลคลองพระยาบันลือ

อำเภอลาดบัวหลวง
02140416002 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 16/1/25182440วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านคลองเก่า ม.11 ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร
02140306002 เรือแข่ง 1/1/24002350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
02140509005 โรงนา 1/1/24462440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโรงนา ม.8 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
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02140809001 ฤาไชย 1/1/19101900วัดราษฎร์มหานิกายบ้านฤาไชย ม.5 ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่
02140120005 ลอดช่อง 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลอดช่อง ม.8 ตำบลบ้านป้อม

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140305001 ละมุด 1/1/21102109วัดราษฎร์มหานิกายบ้านละมุด ม.2 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง
02140813001 ลาดชะโด 1/1/23402330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดชะโด ม.3 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่
02140814001 ลาดชิด 3/2/24932300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดชิด ม.6 ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่
02141104002 ลาดทราย 12/7/25312433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดทราย ม.4 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
02141003002 ลาดบัวหลวง 6/7/249225/6/2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดบัวหลวง ม.3 ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง
02141002001 ลาดประทุมคงคาราม 21/6/25562450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดประทุม ม.8 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง
02140608002 ลาดระโหง 27/9/24732467วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดระโหง ม.5 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน
02140307001 ลาย 1/1/23552350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาย ม.2 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง
02140810001 ลำตะเคียน 28/4/24692465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลำตะเคียน ม.3 ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่
02141107002 ลำบัว 18/6/253623/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลำบัว ม.3 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
02141108002 ลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม 9/1/24722452วัดราษฎร์มหานิกายลำพะยา ม.4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย
02141409004 ลุ่ม 6/9/24722454วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลุ่ม ม.2 ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย
02140104006 วงษ์ฆ้อง 1/1/19301920วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสระบัว ม.5 ตำบลหัวรอ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141107001 วงษ์สวรรค์ 27/10/24682424วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง 27 ม.1 ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย
02140707008 วชิรธรรมาราม 18/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ ม.4 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน



23หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

02140120009 วรเชต 8/8/255628/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140701001 วรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม 1/1/21632163พระอารามหลวงมหานิกายม.4 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
02140105004 วรโพธิ์ 2/4/25301920วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองท่อ ถนนอู่ทอง ม.2 ตำบลท่าวาสุกรี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140306003 วัง 1/1/23552350วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง
02141503002 วัง 1/1/22292221วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมหาราช ม.2 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
02141306001 วังชะโด 5/9/246610/4/2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังชะโด ม.2 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย
02140206001 วังแดงใต้ 12/1/25222320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังแดงใต้ ม.3 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
02140206003 วังแดงเหนือ 4/7/25292429วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังแดงเหนือ ม.2 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
02140905001 วิมลสุนทร 27/8/25442319วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหัวควาย ม.4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
02140606001 วิเวกวายุพัด 1/1/24402435พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
02141506001 เวฬุวัน 16/5/25402325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโรงช้าง ม.2 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช
02140203006 เวียง 17/1/25412400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเวียง ม.1 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02141110002 ศรีประชา 31/1/25052/8/2504วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง 6 ม.1 ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย
02140118001 ศรีโพธิ์ 1/1/23002292วัดราษฎร์มหานิกายคลองสระบัว ม.2 ตำบลคลองสระบัว

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140710001 ศรีภวังค์ 30/10/24792415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสาร ม.1 ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน
02140205001 ศักดิ์ 26/8/25582326วัดราษฎร์มหานิกายถนนสายท่าเรือ-วังแดง ม.14 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
02140701004 ศาลาแดง 18/2/24952305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศาลาแดง ม.5 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
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02140105010 ศาลาปูน 1/1/23592359พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140205004 ศาลาลอย 1/1/24352375วัดราษฎร์มหานิกายศาลาลอย ม.10 ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ
02140409002 ศิริสุขาราม 10/3/251513/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโรงหลวง ม.4 ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร
02141101002 ศิวาราม 22/10/25132427วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองอ้ายซิ่ว ถนนโรจนะ ม.5 ตำบลลำตาเสา

อำเภอวังน้อย
02141304004 เศวตศิลาราม 18/2/24952484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลำโพธิทอง ม.7 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย
02140415002 สง่างาม 3/2/24932451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามง่าม ม.3 ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร
02140210003 สฎางค์ 25/10/25162359วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสฎางค์ ม.6 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
02140120003 สนามไชย 1/1/21102100วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140403001 สนามไชย 1/1/21472144วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสนามชัย ม.6 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร
02141405001 สนามทอง 1/1/24182415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสนามทอง ม.3 ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย
02140701002 สบสวรรค์ 1/1/23052300วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์สามต้น ม.8 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
02140106001 สมณโกฎฐาราม 1/1/19101900วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองกุฎีดาว ม.7 ตำบลไผ่ลิง

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140308004 สระเกษ 1/1/23652360วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสระเกษ ม.2 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง
02140110004 สว่างอารมณ์ 1/1/23202315วัดราษฎร์มหานิกายสวนพริก ม.1 ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140402001 สว่างอารมณ์ 3/2/24932300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางพลี ม.4 ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร
02140204002 สว่างอารมณ์ 17/5/24552436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนประดู่ ม.5 ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ
02141108001 สว่างอารมณ์ 1/1/24532450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย
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02141105003 สหกรณ์ธรรมนิมิต 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายชุนุมสหกรณ์ 9 ม.7 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
02141410003 สะแก 1/1/23252310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสะแก ม.7 ตำบลธนู อำเภออุทัย
02140203005 สะตือ 8/9/24982400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่างาม ม.6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02140508003 สันติการาม 1/1/22772270วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีคต ม.6 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล
02141103002 สันติธรรมาราม 31/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง 26 ม.3 ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย
02141204002 สามกอ 1/1/24502373วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามกอ ม.2 ตำบลสามกอ อำเภอเสนา
02141213001 สามตุ่ม 1/1/24712465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามตุ่ม ม.4 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา
02140311002 สามไถ 20/9/25422350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามไถ ม.1 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง
02141403001 สามบัณฑิต 21/11/25322225วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามบัณฑิต ม.8 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย
02141304002 สามเพลง 30/1/24712453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามเพลง ม.9 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย
02140207004 สามเรือน 1/1/23852370วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามเรือน ม.4 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ
02140610001 สามเรือน 31/1/25055/3/2345วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามเรือน ม.2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน
02140104004 สามวิหาร 1/1/19301920วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางขวด ม.4 ตำบลหัวรอ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141603002 สำพะเนียง 1/1/24502330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสำพะเนียง ม.6 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก
02140107002 สำเภาล่ม 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสำเภาล่ม ม.4 ตำบลปากกราน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140308002 สำมะกัน 1/1/23432335วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสำมะกัน ม.5 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง
02140404001 สิงห์สุทธาวาส 24/10/24822155วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแป้ง ม.3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร
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02140509001 สีกุก 1/1/22502240วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีกุก ม.2 ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล
02140302004 สีจำปา 21/2/25232330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านต้นโพธิ์ ม.6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง
02141305003 สุคนธาราม 16/3/25092/2/2468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเทพมงคล ม.3 ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
02141102001 สุคันธาราม 10/1/24522442วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเสาวังคา ม.6 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย
02141001001 สุทธาวาส 15/1/25572465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตะพังโคลน ม.4 ตำบลลาดบัวหลวง

อำเภอลาดบัวหลวง
02140604003 สุทธิรุจิราราม 30/10/24799/4/2472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสามขา ม.4 ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน
02141205001 สุธาโภชน์ 1/1/22102200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขนมจีน ม.8 ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา
02140413001 สุนทราราม 18/2/24952243วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห่อหมก ม.1 ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร
02141512002 สุเมธ 1/1/24085/1/2405วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช
02141206005 สุวรรณเจดีย์ 16/4/25412326วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางหลวง ม.3 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
02141510003 สุวรรณเจดีย์ 21/2/25232392วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขวางเหนือ ม.2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช
02140103002 สุวรรณดาราราม 1/1/22752275พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02141504003 สุวรรณธรรมาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำเต้า ม.1 ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช
02140310002 เสด็จ 1/1/23602350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสะแก ม.5 ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง
02141404003 เสนานิมิต 27/5/2546วัดราษฎร์มหานิกายวัดเสนา ม.6 ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย
02140104009 เสนาสนาราม 1/1/21732173พระอารามหลวงธรรมยุตม.8 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140505002 เสาธง 1/1/22922287วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผัก ม.5 ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล
02140704001 เสาธงเก่า 1/1/24152400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเสาธง ม.2 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน
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02140704002 เสาธงใหม่ 7/1/24202407วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเสาธง ม.4 ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน
02141006002 โสภณเจติการาม 17/1/24662458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคู้มักเม่า ม.7 ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง
02140707006 หงษ์ 15/11/25192468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหันสัง ม.5 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
02140906003 หนองกลาง 11/10/24702459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกลาง ม.11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี
02140904001 หนองเครือบุญ 1/1/24002381วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเครือบุญ ม.6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี
02140309002 หนองโคก 14/8/255126/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองโคก ม.3 ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง
02140903004 หนองนาง 15/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาง ม.9 ตำบลระโสม อำเภอภาชี
02140902004 หนองนางเก่า 14/12/253824/10/2533วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าหว้า ม.4 ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี
02141408001 หนองน้ำส้ม 5/9/246619/9/2453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองน้ำส้ม ม.3 ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย
02140908003 หนองบัว 14/8/24852468วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.13 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี
02140904003 หนองเป้า 19/2/24692399วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเป้า ม.1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี
02141405003 หนองไม้ซุง 14/10/25252470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองไม้ซุง ม.8 ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย
02141211001 หนองลำเจียก 13/11/24782464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองลำเจียก ม.7 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา
02141105004 หนองโสน 16/6/25492395วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.4 ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย
02140201003 หนองแห้ว 1/1/24352382วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเทศบาล ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ
02140815001 หน้าโคก 30/10/24792445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหน้าโคก ม.2 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่
02140405001 หน้าต่างนอก 20/5/25482300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหน้าไม้ ม.2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร
02140405002 หน้าต่างใน 12/3/25082390วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหน้าไม้ ม.2 ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร
02140105006 หน้าพระเมรุราชิการาม 1/1/20462046พระอารามหลวงมหานิกายม.5 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
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02141603001 หลวงพ่อเขียว 22/10/25432325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสำพะเนัยง ม.2 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก
02141002003 หลักชัย 3/9/252517/12/2505วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลักชัย ม.2 ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง
02141102002 ห้วยจรเข้ 27/5/252614/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยจรเข้ ม.9 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย
02140113004 หันตรา 1/1/23252320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหันตรา ม.2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140707005 หันสัง 30/1/25142360วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหันสัง ม.7 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน
02140906002 หัวคุ้ง 7/9/24722419วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวคุ้ง ม.9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี
02141206004 หัวเวียง 1/1/23252325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวเวียง ม.2 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา
02140203007 หัวหิน 22/10/25132405วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวหิน ม.2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ
02140117002 ใหญ่ชัยมงคล 1/1/19101900วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140311001 ใหญ่เทพนิมิตร 1/1/23552350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง
02140506004 ใหม่ 1/1/23732365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกบเจา ม.3 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล
02140301005 ใหม่ชุมพล 1/1/23572352วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง
02141304003 ใหม่ต้านทาน 13/11/24782477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านต้านทาน ม.8 ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย
02141511002 ใหม่ปากบาง 7/11/25222394วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากบาง ม.1 ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช
02141605001 ใหม่สองห้อง 2/5/25452483วัดราษฎร์มหานิกายสองห้อง ม.5 ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก
02141001003 ใหม่หญ้าไทร 31/7/24962483วัดราษฎร์มหานิกายหญ้าไทร ม.8 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง
02141306003 ใหม่หนองคต 13/11/24785/4/2468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองคต ม.3 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย
02140412002 อนุกุญชราราม 1/1/23942390วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้างน้อย ม.2 ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร
02140802002 อมฤตสิทธาราม 24/1/25062400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอำมฤต ม.3 ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่
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02140113001 อโยธยา 1/1/18931890วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140514001 อัมพวา 1/1/22512243วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางหัก ม.1 ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล
02140305002 อ่างทอง 13/1/25378/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากจั่น ม.6 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง
02140713001 อินกัลยา 30/9/25142207วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลี่ ม.1 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน
02141001002 อินทอารี 14/8/24858/3/2466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเมขลา ม.5 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง
02140104007 อินทาราม 1/1/19301920วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเมือง ม.6 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
02140510001 อินทาราม 21/3/25202303วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทางช้าง ม.3 ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล
02140901001 อุทการาม 23/12/25112290วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโดน ม.4 ตำบลภาชี อำเภอภาชี
02141407001 อุทัย 1/1/24402436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านละมุ ม.2 ตำบลเสนา อำเภออุทัย
02141503003 อุโลม 1/1/22302225วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช่องลม ม.3 ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช
02141207001 อู่สำเภา 24/2/24672457วัดราษฎร์มหานิกายอู่ตะเภา ม.4 ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา
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05830201001 กะทู้ 16/10/25282426วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกะทู้ ม.4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
05830108001 กิตติสังฆาราม 2/10/25322375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกะตะ ม.2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
05830102001 ขจรรังสรรค์ 1/1/24252423วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลาดเหนือ ม.1 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต
05830104004 เขารังสามัคคีธรรม 29/10/255219/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
05830301005 แขนน 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายแขนน ม.2 ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง
05830101002 โฆษิตวิหาร 1/1/24552445วัดราษฎร์มหานิกายถนนเทพกระษัตรี ม.6 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
05830101004 เจริญสมณกิจ 12/3/250826/3/2505วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบางงั่ว ม.6 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
05830303002 เชิงทะเล 14/2/25375/4/2460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศาลา ม.1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
05830106002 ไชยธาราราม 1/1/23862380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านฉลอง ถนนเจ้าฟ้า ม.6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
05830101005 ถาวรคุณาราม 21/2/252331/3/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบางเหนียว ม.11 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
05830305002 ท่าฉัตรไชย 1/2/253312/2/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าฉัตรไชย ม.5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง
05830302001 ท่าเรือ 8/6/25245/4/2330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าเรือ ม.3 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
05830304003 ท่าศักดิ์ 15/1/25579/8/2555วัดราษฎร์มหานิกายพารา ม.4 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
05830301001 เทพกระษัตรีย์ 1/1/20752019วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอน ม.4 ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง
05830105001 เทพนิมิตร 5/11/25091/4/2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแหลมชั่น ม.1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
05830302003 เทพวนาราม 14/10/252514/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่าหนิก ม.7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
05830105002 นาคาราม 4/5/252123/4/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาคา ม.4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
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05830104005 บ้านเกาะสิเหร่ 9/8/255317/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายเกาะสิเหร่ ม.1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
05830301003 พระทอง 10/10/25232328วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาใน ม.7 ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง
05830301002 พระนางสร้าง 22/11/25312301วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตะเคียน ม.1 ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง
05830104003 พิทักษ์สมณกิจ 10/9/25529/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตบางงั่ว ม.6 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
05830101001 มงคลนิมิตร 1/1/24282423พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
05830306001 มงคลวราราม 1/1/24552300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านในยาง ม.1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง
05830301004 เมืองใหม่ 2/10/253214/4/2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเมืองใหม่ ม.5 ตำบลเทพกษัตรีย อำเภอถลาง
05830305001 ไม้ขาว 2/9/250113/8/2500วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านไม้ขาว ม.4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง
05830104002 รัษฎาราม 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
05830106001 ลัฎฐิวนาราม 5/2/25002301วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกโตนด ม.8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
05830101003 วิชิตสังฆาราม 18/12/25572461วัดราษฎร์มหานิกายถนนนริศร ม.6 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
05830302002 ศรีสุนทร 22/11/25312335วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลิพอน ม.5 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
05830107001 สว่างอารมณ์ 5/11/25092385วัดราษฎร์มหานิกายบ้านราไวย์ ม.2 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต
05830103001 สะปำธรรมาราม 31/3/254917/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายสะปำ ม.1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต
05830106003 สิริสีลสุภาราม 8/9/255426/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายฉลอง ม.6 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต
05830108002 สุวรรณคีรีเขต 24/10/24822452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกะรน ม.1 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต
05830202001 สุวรรณคีรีวงก์ 18/1/25312312วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าตอง ม.1 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้
05830304001 โสภณวนาราม 30/12/25292410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าคลอก ม.2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง
05830303001 อนามัยเกษม 16/4/25472426วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเทา ม.3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง
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05830201002 อนุภาษกฤษฎาราม 4/7/25292444วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเก็ตโฮ่ ม.1 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
05830104001 อร่ามรัตนาราม 21/12/253518/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต
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05770503002 กำมะเสน 10/9/25522398วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
05770201004 กุยบุรี 1/1/25032129วัดราษฎร์มหานิกายกุยบุรี ม.1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี
05770202001 กุยเหนือ 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
05770104001 เกตชยาราม 1/1/251616/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770802002 เกษตรกันทราราม 1/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายนาปุ่ม ม.2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด
05770403001 เกาะยายฉิม 8/7/25262520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
05770101001 เกาะหลัก 1/1/24802459พระอารามหลวงมหานิกายตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770701003 ไกลกังวล 1/1/25182514วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770401004 เขากะจิ 22/11/25482475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
05770702002 เขาไกรลาศ 1/1/25012474วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
05770607003 เขาเขียว 8/11/252625/2/2525วัดราษฎร์มหานิกายเขาเขียว ม.7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
05770608003 เขาดิน 10/7/252719/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี
05770203001 เขาแดง 1/1/25302455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี
05770702005 เขาตะเกียบ 1/1/253029/11/2528วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
05770402005 เขาตะล่อม 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
05770702001 เขาเต่า 1/1/25012467วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
05770802007 เขาถ้ำ 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองกลางดง ม.7 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด
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05770404003 เขาถ้ำคีรีวง 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน
05770402001 เขาถ้ำม้าร้อง 1/1/25012482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
05770705006 เขานกกระจิบ 24/6/25414/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
05770401005 เขาน้อย 29/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
05770701008 เขาน้อย 2/6/25322480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770602001 เขาน้อย 1/1/22942267วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
05770604002 เขาน้อย (ปากน้ำ) 13/7/255229/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
05770303001 เขาบ้านกลาง 1/1/25092445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770401001 เขาโบสถ์ 12/1/25222440พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
05770302010 เขาปอ 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาปอ ม.7 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770603001 เขาโปร่งใต้ 25/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตโปร่งใต้ ม.6 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด
05770405010 เขามัน 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขามัน ม.11 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770501001 เขาราษฎร์บำรุง 1/1/25262468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
05770501003 เขาลักษณ์จันน์ 10/8/2537วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสะท้อน ม.6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
05770206003 เขาลั่นทม 25/2/25579/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี
05770702007 เขาลั่นทม 26/9/25444/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายเขาลั่นทม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
05770702008 เขาสนามชัย 1/1/25032493วัดราษฎร์มหานิกายหัวดอน ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
05770102006 เขาหินเทิน 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายมะขามโพรง ม.9 ตำบลเกาะหลัก

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
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05770702004 เขาใหญ่อรุณบุณยราษฎร์ 5/1/255221/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
05770701010 เขาอิติสุคโต 14/11/25102480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770106006 คลองชายธง 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายคลองชายธง ม.7 ตำบลบ่อนอก

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770502002 คลองน้ำเค็ม 14/10/25252474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
05770103001 คลองวาฬ 12/6/25422466พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770505004 คอกอ้ายเผือก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคอกอ้ายเผือก ม.2 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย
05770105005 คั่นกระได 1/1/24972475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770701001 คีรีวงศาราม 18/6/253625/8/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบ่อพญานาค ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770105011 เจริญพงศ์วนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตคั่นกระได ม.3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770207003 เฉลิมราษฎร์ 15/1/252429/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
05770402004 ชะม่วง 9/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
05770404004 ชัยภูมิ 10/10/25235/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน
05770405006 ดงไม้งาม 19/5/254710/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงไม้งาม ม.3 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770304003 ดอนใจดี 22/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก
05770502003 ดอนตะเคียน 16/12/25542475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
05770303006 ดอนทราย 4/5/25212465วัดราษฎร์มหานิกายไทรสามขา ม.13 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770504001 ดอนมะกอก 30/12/251821/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย
05770404002 ดอนยาง 11/2/25522461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน
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05770204001 ดอนยายหนู 1/1/25082472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี
05770401006 ดอนสง่า 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนสง่า ม.8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
05770407002 ดอนสำราญ 26/8/25594/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน
05770705009 ดอนเสือหมอบ 13/7/25593/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนเสือหมอบ ม.12 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
05770503004 ดอนอารีย์ 20/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
05770103003 ด่านสิงขร 5/6/255220/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770302007 ตะแบกโพรง 2/9/255319/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายตะแบกโพรง ม.8 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770804005 ตาลเจ็ดยอด 29/11/253730/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายตาลเจ็ดยอด ม.4 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด
05770202002 ถ้ำเขาน้อย 22/8/25572483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี
05770302009 ถ้ำเขาไม้รวก 31/3/25527/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกตาหอม ม.9 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770501005 ถ้ำเขาลักษณ์จันทน์ 10/8/2537วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสะท้อน ม.6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
05770302011 ถ้ำจันทร์ 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายจักรล่าง ม.1 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770406003 ทองมงคล 23/9/253920/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน
05770505005 ทองอินทร์ 8/8/255626/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทองอินทร์ ม.4 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย
05770301001 ทับสะแก 1/1/25022468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก
05770404005 ทางสาย 6/4/254229/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน
05770502004 ท่าม่วง 16/10/25282482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
05770402006 ทุ่งกระต่ายทอง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งขี้ต่าย ม.8 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
05770403005 ทุ่งกระถิน 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกระถิน ม.10 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
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05770301004 ทุ่งกลาง 8/11/252623/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก
05770102003 ทุ่งเคล็ดสามัคคีธรรม 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเคล็ด ม.6 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770303009 ทุ่งตาแก้ว 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตาแก้ว ม.10 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770203002 ทุ่งน้อย 3/2/25462465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี
05770805003 ทุ่งประดู่ 18/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายสิบสองหุ้น ม.2 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด
05770301002 ทุ่งประดู่ 27/8/25442466วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งประดู่ ม.2 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก
05770704007 ทุ่งแฝก 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแฝก ม.1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
05770302005 ทุ่งพุฒิ 11/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770402002 ทุ่งมะพร้าว 1/2/25332452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
05770105006 ทุ่งมะเม่า 9/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770305005 ทุ่งยาว 9/7/254515/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก
05770705002 ทุ่งยาว 27/8/252717/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
05770503006 ทุ่งสีเสียด 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสีเสียด ม.8 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
05770607008 เทพประสิทธิ์ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังวนชลประทาน ม.8 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
05770404001 ธงชัยธรรมจักร 1/1/25092479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน
05770607001 ธรรมประชาราม 1/3/252029/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
05770206001 ธรรมรังสี 28/4/252310/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี
05770406002 ธรรมรัตน์ 16/10/252828/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน
05770602002 ธรรมวารีศรีรัตนาราม 1/1/251827/3/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
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05770101002 ธรรมิการาม 7/3/25442465พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770303005 นันทาวราราม 1/1/250828/8/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770401003 นาผักขวง 6/9/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
05770304001 นาล้อม 27/12/25262460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก
05770303003 นาหนอง 22/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770601001 นาห้วย 2387วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
05770303004 นาหูกวาง 1/1/25432310วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770105008 น้ำโจน 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโจน ม.12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770505001 น้ำตกเขาโพธิ์ทอง 25/2/255720/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายไชยราช ม.1 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย
05770105003 นิคมคณาราม 1/1/253024/6/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770105004 นิคมประชาสรรค์ 2/3/252721/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770105001 นิคมราษฎร์รังสรรค์ 1/1/251019/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770105002 นิคมสามัคคี 1/1/253030/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770803002 นิโครธาราม 13/5/252821/1/2512วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ดินทอง ม.4 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด
05770703004 นิโครธาราม 16/10/25282522วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.1 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770804003 เนินกรวด 1/1/252614/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายเนินกรวด ม.1 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด
05770105010 เนินแก้ว 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเนินแก้ว ม.5 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770305004 เนินดินแดง 12/9/25292528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก
05770704004 เนินตะเคียน 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายเนินตะเคียน ม.7 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
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05770502006 บรรพตาเรืองราม 16/7/25132481วัดราษฎร์มหานิกายละหาน ม.4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
05770505002 บ่อกบ 13/7/255920/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบ่อกบ ม.1 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย
05770407001 บ่อทองหลาง 1/3/255930/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน
05770106001 บ่อนอก 1/1/25012482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770701004 บ่อฝ้าย 1/1/251011/9/2502วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770505003 บางเจริญ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบางเจริญ ม.3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย
05770503003 บางเบิด 18/4/255529/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
05770801002 บางปู 17/7/25302527วัดราษฎร์มหานิกายบางปู ม.8 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด
05770302006 บางแพ 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตบางแพ ม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770407003 บ้านท่ามะนาว 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะนาว ม.2 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน
05770303008 บ้านทุ่งเคล็ด 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเคล็ด ม.3 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770805002 บ้านหนองแก 15/1/252410/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด
05770801003 บ้านใหม่ 6/11/253919/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด
05770701005 บุษยบรรพต 1/1/251123/4/2506วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770303007 ประชาราษฎร์ 22/8/255730/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายประชาราษฎร์ ม.11 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770305002 ประชาสนธิ 20/9/25422520วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก
05770601002 ปราณบุรี 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
05770106005 ปากคลองเกลียว 1/1/25122472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770604001 ปากคลองปราณ 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
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05770501004 ปากแพรก 24/3/2547วัดราษฎร์มหานิกายปากแพรก ม.2 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
05770704006 ป่าวไลย 7/5/255720/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตวไลย ม.1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
05770705007 ป่าสมสงัด 19/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาควง ม.9 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
05770607007 ป่าสุญญตา 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองยิงหมี ม.7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
05770406001 โป่งโก 22/11/253122/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน
05770706001 พรหมยานรังสรรค์ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งสำโหรง ม.9 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน
05770403007 พรหมรังษี 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำเขียว ม.7 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
05770503005 พระหินวนาราม 30/3/255823/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลอด ม.8 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
05770801001 พุ 29/11/25372470วัดราษฎร์มหานิกายพุน้อย ม.4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด
05770702006 พุทธไชโย 29/11/25373/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายไร่ใหม่ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
05770703001 เพชราวุธ 2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770405002 มรสวบ 1/1/253013/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770304004 มะเดื่อทอง 27/8/254422/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก
05770705001 มาลัยทับใต้ 23/6/25202497วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
05770207004 ยางชุม 22/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
05770207005 รวมไทย 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายรวมไทย ม.7 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
05770106003 รอดประดิษฐ์ 8/8/255620/9/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770405001 รักดีคีรีวัน 1/1/25135/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770608001 รังษีนิมิต 2/11/253026/8/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี
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05770103004 รัตนวิเวกคลองวาฬ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายด่านสิงขร ม.6 ตำบลคลองวาฬ
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

05770701015 ราชายตนบรรพต 1/1/25152505วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770406004 ราษฎร์ประสงค์ 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์ประสงค์ ม.3 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน
05770306001 ไร่ใน 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก
05770805001 ไร่ใหม่สามัคคี 1/1/25095/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายไร่ใหม่ ม.6 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด
05770502001 ละหาน 29/9/25412460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
05770608002 วังก์พง 6/9/25222435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี
05770403003 วังน้ำเขียว 27/8/254428/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำเขียว ม.7 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
05770703009 วังโบสถ์ 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายวังโบสถ์ ม.2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770104002 วังมะเดื่อ 7/11/252219/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770302002 วังยาง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770201001 วังยาว 27/8/25272466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี
05770608004 วังยาว 1/2/253317/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี
05770301003 วิบูลธรรมาวาส 1/1/251721/5/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก
05770701007 วิเวกสันติธรรม 12/9/25292480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770405008 เวฬุวัน 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบอน ม.9 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770804002 ศรีทุ่งทอง 1/8/25332520วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเคล็ด ม.2 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด
05770607004 ศรีรัชดาราม 1/1/252225/4/2534วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
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05770804001 ศาลาลัย 1/1/25139/11/2511วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำกลัด ม.5 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด
05770701009 สมอโพรง 12/6/25408/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770305003 สมุททาราม 12/7/253111/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก
05770104003 สองกะลอนประชาสรรค์ 24/12/255515/3/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770701011 สะพานขี้เหล็ก 9/8/255326/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายสะพานขี้เหล็ก ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770501002 สาเก 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย
05770206005 สามกระทาย 1/1/25112470วัดราษฎร์มหานิกายสามกระทาย ม.3 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี
05770405007 สามขุม 19/3/255010/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสามขุม ม.10 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770803001 สามร้อยยอด 1/1/25012484วัดราษฎร์มหานิกายไร่เจริญ ม.8 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด
05770206002 สำโหรง 1/2/253329/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี
05770601003 สิทธิสังฆาราม 3/9/25352/12/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
05770302004 สีดางาม 22/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770106002 สี่แยก 5/6/25522521วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770405009 สี่แยกบ้านกรูด 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายยางเขา ม.5 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770701006 สุขสำราญ 1/1/25292480วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770604003 สุมนาวาส 28/6/25482528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
05770403002 สุวรรณาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน
05770704005 หนองกระทุ่ม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.6 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
05770105009 หนองกุ่ม 29/9/255810/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกุ่ม ม.11 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง
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ประจวบคีรีขันธ์
05770802004 หนองแก 29/11/253715/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.6 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด
05770702003 หนองแก 1/1/250815/5/2460วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
05770703002 หนองขอน 3/11/253829/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770102005 หนองขาม 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.3 ตำบลเกาะหลัก

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770801005 หนองข้าวเหนียว 21/12/25352530วัดราษฎร์มหานิกายหนองข้าวเหนียว ม.2 ตำบลสามร้อยยอด

อำเภอสามร้อยยอด
05770703005 หนองคล้า 15/1/25242522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770204002 หนองจอก 17/1/253430/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี
05770405004 หนองจันทร์ 3/9/253520/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770504002 หนองจันทร์หอม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองจันทร์หอม ม.2 ตำบลช้างแรก

อำเภอบางสะพานน้อย
05770703006 หนองซอ 12/7/253129/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770703003 หนองตะเภา 8/11/25262521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770607002 หนองตาแต้ม 1/1/251328/5/2511วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาแต้ม ม.1 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
05770201002 หนองตาเสือ 18/1/253121/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี
05770102001 หนองบัว 27/8/254420/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770102002 หนองปรือ 10/8/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปรือ ม.6 ตำบลเกาะหลัก

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
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05770804004 หนองเป่าปี่ 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายหนองเป่าปี่ ม.3 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด
05770405003 หนองโปร่ง 16/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายหนองโปร่ง ม.9 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770705005 หนองไผ่ 25/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
05770705004 หนองพรานพุก 17/7/25302522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
05770704003 หนองพลับ 21/3/252021/7/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
05770102004 หนองพังพวย 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองพังพวย ม.2 ตำบลเกาะหลัก

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770404006 หนองมงคล 22/9/25462484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน
05770302008 หนองมะค่า 17/1/25511/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะค่า ม.5 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770704001 หนองยายอ่วม 23/9/25392522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
05770802003 หนองหญ้าปล้อง 5/1/255213/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด
05770103002 หนองหินประชาราม 1/3/252020/8/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770802005 หน้าเขาโป่งเหนือ 2530วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อยห้วยตามา ม.9 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด
05770405005 ห้วยไก่ต่อ 3/11/255710/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไก่ต่อ ม.6 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน
05770304002 ห้วยเจริญ 6/1/255322/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก
05770401002 ห้วยทรายขาว 21/3/25202421วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน
05770704002 ห้วยไทรงาม 8/11/25362522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
05770705003 ห้วยมงคล 17/7/25302522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน
05770305001 ห้วยยาง 1/1/25012480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก
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05770303002 ห้วยลึก 18/4/255530/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก
05770503001 ห้วยสัก 1/1/25102475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย
05770703008 ห้วยสามพันนาม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายสามพันนาม ม.12 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770701002 หัวหิน 1/1/24412439วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน
05770207002 หาดขาม 2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
05770402003 หินกอง 16/10/252822/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน
05770801004 หุบตาโคตร 13/1/25384/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายหุบตาโคตร ม.7 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด
05770602003 แหลมเจ้าสัว 30/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี
05770703010 ใหญ่คลายคีรี 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายอิงภู ม.7 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน
05770802006 ใหม่ลาดวิถี 31/3/25524/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายนาปุ่ม ม.2 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด
05770802001 อรัญญิกาวาส 21/12/25352474วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคาง ม.3 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด
05770302001 อ่างทอง 1/1/25162474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770302003 อ่างสุวรรณ 15/1/25242452วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก
05770706002 อานันท์ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายฟ้าประทาน ม.2 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน
05770105007 อ่าวน้อย 9/8/255326/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
05770207001 อุดมพลาราม 1/1/251223/6/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี
05770106004 อู่ตะเภา 1/1/25012468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
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05850109001 เกาะพยาม 30/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายเกาะพยาม ม.1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง
05850303001 คงคารี 18/2/25242368วัดราษฎร์มหานิกายย่านยาว ม.2 ตำบลเชียวเหลียง อำเภอกะเปอร์
05850406004 คลองจั่น 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายคลองจั่นพัฒนา ม.8 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
05850501001 ควนไทรงาม 12/2/25458/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายควนไทรงาม ม.4 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ
05850401001 จันทาราม 16/7/24512433วัดราษฎร์มหานิกายน้ำจืด ม.2 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี
05850304001 ชนาราม 2414วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์
05850205002 ช่องลม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายบางแก้วใหญ่ ม.2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น
05850107002 ตโปทาราม 3/9/252519/9/2505วัดราษฎร์มหานิกายบางสังข์ตี ม.2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง
05850402001 ตรอกปรือ 22/11/253120/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายตรอกปรือ ม.4 ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี
05850108001 ทรายแดงวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายทรายแดง ม.1 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง
05850403002 ทับหลี 3/9/252521/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายทับหลี ม.4 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี
05850302002 ธรรมาวุธาราม 10/7/251523/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายฝายท่า ม.4 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์
05850102001 นกงาง 18/1/25312440วัดราษฎร์มหานิกายนกงาง ม.5 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
05850406003 น้ำขาว 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้ำขาว ม.6 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
05850406001 นิคมปากจั่น 9/1/254723/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายนิคมผัง 2 ม.2 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
05850204001 บางขุนแพ่ง 29/8/252621/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายบางขุนแพ่ง ม.2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น
05850103001 บ้านหงาว 7/5/255730/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายหงาว ม.1 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง
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05850302001 ปทุมธาราราม 4/6/25432311วัดราษฎร์มหานิกายกงษี ม.5 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์
05850202001 ประทุมสาคร 2420วัดราษฎร์มหานิกายนายาว ม.1 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น
05850105001 ปากน้ำประชารังสฤษดิ์ 10/7/251510/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายเกาะคณฑี ม.2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
05850109002 ป่าเกาะช้าง 5/1/255224/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะช้าง ม.2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง
05850104001 ป่าชัยมงคล 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายพรรั้ง ม.3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง
05850305001 ป่าตะเคียนงาม 11/4/254820/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตตะเคียนงาม ม.3 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์
05850401003 ป่าปลายคลอง 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตปลายคลอง ม.1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี
05850304002 ป่าสะเดา 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตแพรกซ้าย ม.4 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์
05850205001 ปุญญาราม 9/10/251822/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายเขาฝาชี ม.4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น
05850201001 โพธาราม 16/9/25012446วัดราษฎร์มหานิกายวัดควน ม.3 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น
05850203001 โพธิ์ทอง 3/10/25432415วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.1 ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น
05850403001 มัชฌิมเขต 31/8/24862430วัดราษฎร์มหานิกายมะมุ ม.2 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี
05850102003 ราชกรูดล่าง 24/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายล่าง ม.2 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
05850405001 ลำเลียง 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายลำเลียง ม.1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี
05850304003 วังทอง 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายทองหลาง ม.3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์
05850106001 วารีบรรพต 16/1/251810/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายบางนอนใน ม.1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง
05850206001 เวฬุวนาราม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคอกช้าง ม.2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น
05850406002 เวฬุวัน 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมะพร้าว ม.5 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี
05850502001 สถิตย์ธรรมาราม 7/11/255427/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายเหนือ ม.2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ
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05850404001 สุวรรณคีรี 12/2/25452408วัดราษฎร์มหานิกายปากจั่น ม.4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี
05850101001 สุวรรณคีรีวิหาร 22/10/24372433พระอารามหลวงมหานิกายชุมชนสะพานยูงชาติเฉลิม  เขานิเวศน์ ตำบลเขานิเวศน์

อำเภอเมืองระนอง
05850107001 หาดส้มแป้น 2473วัดราษฎร์มหานิกายหาดส้มแป้น ม.3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง
05850102002 ใหม่ราชกรูด 2/7/255130/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนกงาง ม.5 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
05850102004 อัมพวันม่วงกลวง 29/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองของ ม.6 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง
05850101002 อุปนันทาราม 25/8/24622436วัดราษฎร์มหานิกายต. ชุมชนด่านท่าเมือง  เขานิเวศน์ ตำบลเขานิเวศน์

อำเภอเมืองระนอง
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02700710001 กลาง 1/1/25082300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
02700602001 กลางวังเย็น 1/1/24451217วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ
02700707001 กำแพงใต้ 1/1/24982127วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
02700707003 กำแพงเหนือ 12/2/25452400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
02700107004 เกตุน้อยอัมพวัน 1/1/25032435วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง
02700801003 เกตุปัญญาประชาสรรค์ 1/1/250114/9/2500วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหลวง ม.3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700305001 เก่าต้นมะค่า 1/3/25592531วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำขุ่น ม.2 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
02700712003 เกาะ 1/1/24432393วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม
02700110002 เกาะเจริญธรรม 15/6/25212521วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง
02700101008 เกาะนัมมทาปทวลัญชาราม 1/1/24432433วัดราษฎร์มหานิกายถ.มนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700116002 เกาะลอย 1/1/24672420วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง
02700107003 เกาะลอยอุดมเอกธาราม 1/1/24302426วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง
02700901001 เกาะศาลพระ 10/3/25252231วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
02700205001 แก้มอ้น 13/2/25222521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
02700604003 แก้ว 30/12/25182421วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
02700716006 แก้วพฤกษาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายไผ่เจริญ ม.8 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม
02700717001 แก้วฟ้า 1/1/24732428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม
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02700204004 โกรกสิงขร 3/11/255730/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
02700502005 โกสินารายณ์ 1/1/24722441วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
02700712001 ขนอน 1/1/23002300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม
02700116004 เขากรวด 1/1/251915/9/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง
02700304003 เขากลิ้ง 25/3/254122/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายโป่งนกกระทา ม.3 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
02700808001 เขากูบอินทราราม 1/1/250619/9/2505วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้อย ม.1 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
02700304006 เขาไก่แจ้ 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
02700513001 เขาขลุง 1/1/25042440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
02700718003 เขาเขียว 15/1/252420/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
02700716002 เขาค่าง 12/2/25452447วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม
02700102005 เขางู 13/1/253715/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง
02700513002 เขาแจง 15/2/25202442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
02700715001 เขาช่องพราน 1/1/25152415วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม
02700718002 เขาชะงุ้ม 25/8/25412484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
02700804006 เขาช้างมงคลวนาราม 3/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายเขาช้าง ม.7 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
02700716003 เขาดินสุวรรณคีรี 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม
02700205002 เขาแดน 21/2/25399/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
02700803005 เขาถ่านธรรมเสนานี 16/8/253730/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ่าน ม.5 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02700115002 เขาถ้ำกรวย 12/6/25402416วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง
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02700105003 เขาถ้ำกุญชร 10/7/25292482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
02700803008 เขาถ้ำทะลุ 23/9/25393/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำทะลุ ม.3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02700803003 เขาถ้ำพระ 30/12/25242522วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำ ม.9 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02701001004 เขาธารมงคล 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเจ็ด ม.8 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
02700112001 เขานกกระจิบ 22/10/25432485วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
02700108001 เขาน้อย 1/1/23302275วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง
02700202003 เขาปิ่นทอง 1/1/24982482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700202009 เขาผึ้ง 26/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700715003 เขาพระ 16/10/25282465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม
02700801007 เขาพระเอก 13/1/253821/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายเขาพระเอก ม.8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700812002 เขาพุนก 13/1/253725/2/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองลังกา ม.3 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
02700202004 เขารังเสือ 16/10/252821/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700715004 เขาราบ 1/1/25002468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม
02700103004 เขาลอย 13/1/25382383วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
02700304008 เขาวงกตเจริญธรรม 5/1/255218/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.5 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
02700101010 เขาวัง 1/1/24732472พระอารามหลวงมหานิกายเพชรเกษมสายเก่า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700115004 เขาวังสดึงษ์ 25/9/25332427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง
02700718001 เขาส้ม 1/1/25152478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
02700718009 เขาสะแก 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเขาสะแก ม.1 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
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02700801010 เขาหมอนทอง 3/11/255730/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองวัวดำ ม.11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700802004 เขาหลาว 30/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขาหลาว ม.5 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
02700101009 เขาเหลือ 1/1/25062439วัดราษฎร์มหานิกายถ.เขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700718005 เขาแหลม 30/12/252922/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
02700803006 เขาอีส้าน 13/1/253830/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายเขาอีส้าน ม.6 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02700120007 โขลงสุวรรณคีรี 30/12/252921/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
02700705001 คงคาราม 1/1/23302320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
02700903003 คลองขนอน 2/6/253217/7/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
02700121003 คลองโพธิ์เจริญ 1/1/25142467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง
02700106005 คุ้งกระถิน 24/6/25412420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง
02700801009 คุณสารหนองไร่ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองไร่ ม.1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700120001 คูบัว 13/7/25362300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
02700410003 คูหาสวรรค์ 1/1/24452427วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก
02700120006 แคทราย 25/9/25552442วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
02700406002 โคกตับเป็ด 13/1/253819/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก
02700715002 โคกทอง 1/1/24732450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม
02700405002 โคกบำรุงราษฎร์ 22/8/25572452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก
02700805003 โคกพระราชธรรมเสนานี 27/8/25272459วัดราษฎร์มหานิกายโคกพระ ม.2 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ
02700106001 โคกพิกุลเรียง 1/1/24732212วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง
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02700504001 โคกหม้อ 1/1/24812440วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง
02700409005 โคกหลวง 9/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
02700201001 จอมบึง 1/1/24672454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
02700710002 จอมปราสาท 1/1/23142314วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
02700106004 จันทคาม 1/1/24902400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง
02700506005 จันทาราม 1/1/25062473วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
02700709002 เจ็ดเสมียน 1/1/25192300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
02700102002 เจติยาราม (เจดีย์หัก) 1/1/24712420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง
02700513005 เจริญธรรม 22/11/253116/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
02700808003 เจริญธรรม 21/12/25222521วัดราษฎร์มหานิกายโป่ง ม.3 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
02701002006 เจริญธรรมนิมิต 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.3 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา
02700902001 แจ้งเจริญ (แจ้ง) 13/1/25372319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง
02700713001 เฉลิมอาสน์ 1/1/24702410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม
02700512005 ชมภูพล 1/1/251728/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
02700101003 ช่องลม 22/12/24822411พระอารามหลวงมหานิกายถ.ไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02701003001 ช่องลาภ 16/10/25282521วัดราษฎร์มหานิกายช่องลาภ ม.3 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา
02700302003 ชัฎป่าหวาย 12/2/254520/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายชัฎป่าหวาย ม.1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
02700206004 ชัฎใหญ่ 15/1/252410/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
02700713003 ชัยรัตน์ 1/1/25142443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม
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02700408001 ชาวเหนือ 22/8/25572324วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก
02700701001 โชค 1/1/25132323วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม
02700401001 โชติทายการาม 1/1/24812417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก
02700702001 ดอนกระเบื้อง 1/1/24092358วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม
02700406001 ดอนคลัง 1/1/25012441วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก
02700606002 ดอนคา 3/11/25572457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ
02700103002 ดอนแจง 1/1/23752370วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
02700601004 ดอนเซ่ง 1/1/24642450วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ
02700116001 ดอนตลุง 22/1/25502400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง
02700103001 ดอนตะโก 13/2/25222320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
02700501001 ดอนตูม 1/1/25162330วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
02700708003 ดอนทราย 22/10/25432377วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม
02700803001 ดอนทราย 8/9/25312404วัดราษฎร์มหานิกายดอนทราย ม.1 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02700606001 ดอนพรหม 21/2/25232437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ
02700603003 ดอนมะขามเทศ 1/1/24912475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ
02700605001 ดอนสาลี 3/2/24932439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ
02700502004 ดอนเสลา 20/5/25482433วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
02700605003 ดอนใหญ่ 2/5/25452467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ
02700805002 ดาวลอย 1/1/25172439วัดราษฎร์มหานิกายดงตาล ม.5 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ
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02700706001 ดีบอน 1/1/25122384วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
02700119002 ตรีญาติ 1/1/24452415วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง
02700606003 ตากแดด 15/9/25302476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ
02700509003 ตาผา 1/1/24872481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
02700605004 ตาลเตี้ย 1/1/25012478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ
02700410002 ตาลบำรุงกิจ (ตาล) 1/1/24692417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก
02700511002 ตาลปากลัด 1/1/24002323วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง
02700407001 ตาลเรียง 10/3/25252435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก
02700602004 เตาอิฐ 22/9/25462416วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ
02700801008 ถ้ำกิเลนทอง 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายเขากลอย ม.7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700112005 ถ้ำเขาชุมดง 24/12/255529/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายเขาชุมดง ม.4 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
02700716004 ถ้ำน้ำ 2/2/253818/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำน้ำ ม.5 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม
02700202012 ถ้ำมงกุฎ 2/7/255123/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำมงกุฎ ม.7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700801006 ถ้ำยอดทอง 15/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายเขาพระเอก ม.8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700717004 ถ้ำสาริกา 3/2/254630/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม
02700202006 ถ้ำสิงโตทอง 26/11/25342/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำสิงโต ม.11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700607003 ทัพโพธิ์ทอง 2/7/255130/12/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ
02700117001 ท่าโขลง 13/5/25282407วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง
02700304001 ท่าเคย 19/3/25502436วัดราษฎร์มหานิกายท่าเคย ม.6 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
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02700120005 ท่าช้าง 1/1/25152438วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
02700502001 ท่าผา 1/1/25092407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
02700708001 ท่ามะขาม 1/1/25152325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม
02700108005 ท่ามะเฟือง 20/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะเฟือง ม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง
02700119004 ท้ายเมือง 1/1/24812423วัดราษฎร์มหานิกายม.ม. 2 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง
02700810001 ท่ายาง 13/7/25522/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายท่ายาง ม.3 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
02700601002 ท่าราบ 16/4/25412361วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ
02700409002 ท่าเรือ 1/1/25002451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
02700106002 ท่าสุวรรณ 3/11/25382301วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง
02700713002 ท่าหลวงพล 1/1/25432420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม
02700604001 ทำนบ 1/1/25082400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
02700204002 ทุ่งกระถิน 27/8/252727/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
02700102004 ทุ่งตาล 25/9/25552450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง
02701003006 ทุ่งตาลับ 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตาลับ ม.10 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา
02700114004 ทุ่งน้อย 1/1/251916/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง
02700205004 ทุ่งแฝก 29/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
02700120003 ทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม (ตากแดด) 21/12/25222400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
02700113001 ทุ่งหญ้าคมบาง 1/1/24962408วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง
02700801001 ทุ่งหลวง 24/6/25222323วัดราษฎร์มหานิกายหนองข่อย ม.2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
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02700302001 ทุ่งแหลม 1/1/24852484วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแหลม ม.3 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
02700202011 เทพประทานพร 5/1/255219/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสมอ ม.5 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700101006 เทพอาวาส 1/1/25152420วัดราษฎร์มหานิกายถ.มนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700810004 ไทยประจัน 24/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายไทยประจัน ม.5 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
02700810002 ไทรงาม 7/12/254927/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายตากแดด ม.2 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
02700701002 ไทรอารีรักษ์ 1/1/23602353วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม
02700119001 ธรรมวิโรจน์ 1/1/22092200วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง
02700509001 นครชุมน์ 18/12/25442295วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
02700715005 นครทิพย์ 19/4/25565/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำพุ ม.3 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม
02700808004 นาคอก 25/12/252527/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายนาคอก ม.4 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
02700716001 นางแก้ว 1/1/25122438วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม
02700202002 นาสมอ 1/1/25012461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700113002 นาหนอง 1/1/24662420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง
02700112002 น้ำพุไชยสิทธิ์ 9/10/25242520วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
02700204001 นิยมธรรมาราม 30/12/251817/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
02700409004 เนกขัมมาราม 29/11/25372484วัดราษฎร์มหานิกายโคกขาม ม.4 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
02700717003 เนินม่วง 30/12/252423/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม
02700706002 บ่อมะกรูด 2/11/25302410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
02700307003 บ่อหวี 18/12/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหวี ม.4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
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02700407002 บัวงาม 1/1/24962442พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก
02700510002 บัวงาม 1/1/24812473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง
02700104001 บางกระ 1/1/24942402วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง
02700121004 บางกระ 24/12/255519/12/2549วัดราษฎร์มหานิกายบางกระ ม.4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง
02700707002 บางกะโด 29/6/25592359วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
02700714002 บางโตนด 1/1/24672420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม
02700514001 บางพัง 1/1/25112425วัดราษฎร์มหานิกายบางพัง ม.8 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
02700601001 บางแพใต้ 1/1/24402350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ
02700708002 บางลาน 1/1/24702360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม
02700109002 บางลี่เจริญธรรม 1/1/25182360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง
02700107002 บางศรีเพ็ชร 1/1/25082416วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง
02700117003 บางสองร้อย 27/1/25481/4/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตบางสองร้อย ม.4 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง
02700121002 บ้านกล้วย 31/7/25462427วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง
02700302004 บ้านกล้วย 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายกล้วย ม.2 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
02700601005 บ้านกุ่ม 20/12/25426/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายกุ่ม ม.2 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ
02700706003 บ้านฆ้อง 27/5/25262443วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม
02700502003 บ้านฆ้องน้อย 1/1/24772414วัดราษฎร์มหานิกายฆ้องน้อย ม.12 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
02700121001 บ้านซ่อง 1/1/24672420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง
02701002003 บ้านดงคา 12/1/254926/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตดงคา ม.9 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา
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02700301002 บ้านบ่อ 3/7/25232484วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อ ม.1 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
02700305002 บ้านบึง 3/9/25352473วัดราษฎร์มหานิกายบึงเหนือ ม.6 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
02700501002 บ้านโป่ง 18/12/25442345วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง
02700120004 บ้านโพธิ์ 1/1/24822417วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
02700408002 บ้านไร่ (ใหม่เจริญผล) 1/1/24772432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก
02700122002 บ้านไร่อู่เรือ 15/5/253912/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง
02700704002 บ้านเลือก 14/12/25382343วัดราษฎร์มหานิกายเลือก ม.4 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
02700707005 บ้านสิงห์ 1/1/24562446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
02700705003 บ้านหม้อ 1/1/25172338วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
02700604006 บ้านหลวง 29/3/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตหลวง 75 ม.4 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
02700604002 บ้านใหม่บุปผาราม 1/1/24052401วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
02700604005 บ้านใหม่เหนือ 1/1/24992462วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
02700505003 บึงกระจับ 9/8/25532520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง
02700605005 บุญมงคล 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนใหญ่ ม.5 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ
02700803011 บุรีราชวนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายรางโบสถ์ ม.7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02700203002 เบิกไพร 20/4/253723/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายเบิกไพร ม.1 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
02700704005 โบสถ์ 1/1/24842434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
02700404001 ปรกเจริญ 1/1/24912381วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก
02700502006 ประชารังสรรค์ 7/12/254925/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหลักหก  ทุ่งส้าน ม.10 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
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02700301001 ประชุมพลแสน 20/4/25372450วัดราษฎร์ธรรมยุตนาขุนแสน ม.4 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
02700104002 ประเสริฐราษฏร์รังสรรค์ 30/12/251826/10/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง
02700402001 ปราสาทสิทธิ์ 1/1/24942396วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก
02700514003 ปลักแรต 1/1/25172475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
02700202001 ปากช่อง 1/1/24692411วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700805001 ปากท่อ 1/1/24672380วัดราษฎร์มหานิกายตลาดปากท่อ ม.1 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ
02700806001 ป่าไก่ 1/1/23982273วัดราษฎร์มหานิกายป่าไก่ ม.3 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ
02700203001 ป่าเขาสัมมะงา (หนองตะลุมพุก) 21/12/253529/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะลุมพุก ม.4 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
02700307004 ป่าท่ามะขาม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะขาม ม.2 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
02700507002 ป่าปลักประดู่ 22/8/25578/10/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตปลักประดู่ ม.7 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง
02701002001 ป่าโป่งกระทิง 18/12/25442/10/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งกระทิงบน ม.1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา
02700705002 ป่าไผ่ 1/1/23412334วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
02701001002 ป่าพระธาตุเขาน้อย 6/11/253929/12/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตคา ม.1 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
02700716005 ป่าพุทธาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตาบุญจันทร์ ม.9 ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม
02700206005 ป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ 5/1/255211/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่าดำ ม.11 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
02700508003 ป่าวิมุตยาราม 29/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนกล้วย ม.3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง
02700603004 ป่าศรีถาวรราชบุรี 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองฟ้าแลบ ม.4 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ
02700503006 ป่าสันติพุทธาราม 4/12/255822/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายรางเจริญ ม.1 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
02700808005 ป่าหนองโกเจริญธรรม 2528วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโก ม.2 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
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02700304007 ป่าหินสูงเจริญธรรม 22/10/25438/10/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตหินสูง ม.2 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
02701002002 โป่งกระทิงล่าง 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโป่งกระทิงล่าง ม.2 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา
02700513007 โป่งยอ 20/6/255514/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
02701001001 โป่งเหาะ 17/1/254130/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเหาะ ม.6 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
02700118001 ไผ่ล้อม 1/1/24572315วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง
02700108006 ไผ่ล้อม 19/12/2549วัดราษฎร์มหานิกายดอนงิ้ว ม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง
02700513004 ไผ่สามเกาะ 1/1/25092476วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
02700109004 พญาไม้ 1/3/25312423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง
02700118003 พเนินพลู 1/1/24662408วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง
02700204006 พรหมธรรมนิมิต 13/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองคัน ม.16 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
02700704001 พระศรีอารย์ 1/1/25102275วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
02700111001 พิกุลทอง 1/1/23592359วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมือง
02700412002 พิทักษ์เทพาวาส 1/1/251617/3/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก
02700804004 พิบูลวนาราม 1/1/251229/4/2511วัดราษฎร์มหานิกายเขาช้าง ม.6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
02700812003 พุเกตุ 10/5/255919/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายพุเกตุ ม.4 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
02700202010 พุแค 13/7/255220/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายพุแค ม.7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700718008 พุลุ้ง 13/7/255225/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายพุลุ้ง ม.9 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
02700903002 เพลง 1/1/24922414วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
02700701003 โพธาราม 1/1/24102404วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม
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02700108003 โพธิ์ดก 1/1/25182411วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง
02700511003 โพธิบัลลังก์ 2/10/25322343วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง
02700701004 โพธิไพโรจน์ 1/1/24682430วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม
02700504002 โพธิรัตนาราม 1/1/25043/3/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง
02700119003 โพธิ์ราษฏร์บูรณะ 16/10/25282423วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง
02700110001 โพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 1/1/25192441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง
02700804003 โพธิศรี 1/1/251319/10/2505วัดราษฎร์มหานิกายตีนเนิน ม.7 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
02700511004 โพธิโสภาราม 1/1/24512375วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง
02700803002 ไพรสะเดา 30/12/252429/4/2511วัดราษฎร์มหานิกายไพรสะเดา ม.2 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02700710004 มณีโชติ 1/1/24442325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
02700112003 มณีมงคล 10/3/25252522วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
02700802003 มณีลอย 14/8/255126/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายมณีลอย ม.7 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
02700510001 ม่วง 26/9/25442223วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง
02700712004 ม่วง 1/1/24132403วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม
02700101001 มหาธาตุ 1/1/23132313พระอารามหลวงมหานิกายถ.เขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700511001 มะขาม 1/1/25012311วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง
02700304004 มะขามเอน 21/2/25396/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายมะขามเอน ม.7 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
02700512001 มาบแค 24/6/25222406วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
02700810008 ยางคู่ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายยางคู่ ม.6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
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02700807001 ยางงาม 24/6/25222419วัดราษฎร์มหานิกายวัดยางงาม ม.1 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ
02700502002 ยางหัก 13/7/25592413วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง
02700718004 ระฆังทอง 27/8/252716/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
02700510003 รับน้ำ 18/12/254414/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง
02700205005 รางเฆ่ 21/12/253517/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายรางเฆ่ ม.4 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
02700206001 รางบัว 1/3/25202465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
02700803009 รางโบสถ์ 19/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายรางโบสถ์ ม.7 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02700201003 รางม่วง 25/12/252517/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
02700515001 รางวาลย์ 1/1/24192323วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง
02700106003 ราชคาม 14/2/25372320วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง
02700116005 ราชสิงขร 27/8/252711/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง
02700401002 ราษฎร์เจริญธรรม 1/1/24702433วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก
02700804002 ราษฎร์สมานฉันท์ 1/1/24952477วัดราษฎร์มหานิกายข้างวัด ม.4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
02700101002 โรงช้าง 1/1/25162404วัดราษฎร์มหานิกายถ.เขางู ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700515002 ลาดบัวขาว 1/1/24782420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง
02700118004 ลาดเมธังกร(ลาด) 1/1/24672454วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง
02700810007 ลานคาสุทธาวาส 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายลานคา ม.8 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
02700605002 ลำน้ำ 18/1/25312444วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ
02700511005 ลำพยอม 1/1/24312419วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง
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02701001003 ลำพระ 2/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายลำพระ ม.4 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา
02700804005 เลิศดุสิตาราม 3/2/252121/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายป่าขุย ม.5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
02700304005 วังน้ำเขียว 8/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำเขียว ม.2 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
02700810006 วังปลาช่อน 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาช่อน ม.1 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
02700802001 วังมะนาว 4/7/25292285วัดราษฎร์มหานิกายวังมะนาว ม.3 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
02700811001 วันดาว 1/1/25022393วัดราษฎร์มหานิกายทำเนียบ ม.1 ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ
02700201002 วาปีสุทธาวาส 4/5/252117/2/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
02700809001 วิมลมรรคาราม 1/1/25112367วัดราษฎร์มหานิกายบ่อกระดาน ม.4 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ
02700710003 วิหารสูง 1/1/23742324วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม
02700413001 เวฬุวนาราม 16/10/25282452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก
02700901002 เวียงทุน 1/1/25082334วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
02700903001 ศรัทธาราษฎร์ 14/6/25332400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
02700101007 ศรีชมภู 1/1/24902423วัดราษฎร์มหานิกายถ.มนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700714003 ศรีประชุมชน 27/8/252718/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม
02700810005 ศรีพุยางวนาราม 8/8/255613/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายเก่าพุยาง ม.6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
02700717002 ศรีมฤคทายวัน 1/1/250631/10/2504วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม
02700101005 ศรีสุริยวงศาราม(ศรีสุริยวงศ์) 1/1/24222417พระอารามหลวงธรรมยุตถ.อัมรินทร์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700107001 ศาลเจ้า 2301วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง
02700109003 ศิริเจริญเนินหม้อ 1/1/25002373วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง
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02700709001 สนามชัย 1/1/24312250วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
02700405001 สนามไชย 8/8/25562443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก
02700801002 สนามสุทธาวาส 13/5/25282481วัดราษฎร์มหานิกายหนองไร่ ม.1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700714001 สมถะ 1/1/24352414วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม
02700712002 สร้อยฟ้า 1/1/23422332วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม
02700512004 สระตะโก 1/1/24702453วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
02700513003 สระสี่มุม 1/1/25152473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
02700307001 สวนผึ้ง 28/12/253320/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายสวนผึ้ง ม.1 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
02700802002 สว่างอารมณ์ 8/11/25362459วัดราษฎร์มหานิกายไร่กงสี ม.4 ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ
02700412001 สอนประดิษฐ์ (เม็ง) 1/1/24822332วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก
02700101004 สัตตนารถปริวัตร 1/1/24182414พระอารามหลวงธรรมยุตถ.วรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง
02700801004 สันติการาม 1/1/25184/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายพุคาย ม.4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700705004 สันติธรรมาราม 21/10/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
02700513008 สัมมาราม 1/1/25282476วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
02700607002 สามัคคีธรรม 1/1/25002474วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ
02700409001 สีดาราม 1/1/24672413วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
02700809002 สุขวราราม 1/1/250311/9/2502วัดราษฎร์มหานิกายหนองแรด ม.2 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ
02700117002 สุรชายาราม 1/1/24272427พระอารามหลวงธรรมยุตม.1 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง
02701003003 สุวรรณคีรี 21/1/25546/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมะลิคร้อเหนือ ม.11 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้าน
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คา
02700202005 สูงเนิน 12/6/25402525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700115001 โสดาประดิษฐาราม 1/1/24702377วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง
02700505001 หนองกบ 15/2/25202438วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง
02700114003 หนองกระทุ่ม 1/1/251527/9/2476วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง
02700201004 หนองกระทุ่ม 23/2/254210/8/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.11 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
02700804001 หนองกระทุ่ม 12/9/25292427วัดราษฎร์มหานิกายหนองชี ม.2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ
02700711001 หนองกลางดง 29/9/25412450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม
02700503004 หนองกลางด่าน 1/1/25142483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
02700719001 หนองกวาง 20/3/25339/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม
02700719003 หนองกวาง 15/1/255711/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวาง ม.7 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม
02700901003 หนองเกษร 1/9/25242521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง
02701003005 หนองโกเจริญธรรม 1/3/255931/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา
02700513006 หนองไก่ขัน 3/9/25252520วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง
02700302005 หนองขาม 16/4/25412533วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.5 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
02700719002 หนองครึม 12/6/254030/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองครึม ม.4 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม
02701003002 หนองจอก 7/11/255418/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา
02700112006 หนองแช่เสา 13/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองแช่เสา ม.5 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
02700202007 หนองตาเนิด 23/2/254212/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
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02700114001 หนองตาหลวง 1/1/24592447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง
02700206002 หนองนกกะเรียน 12/1/25492471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
02700112004 หนองนางแพรว 13/1/25372522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
02700105005 หนองน้ำขุ่น 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำขุ่น ม.9 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
02700801005 หนองน้ำใส 26/6/25382532วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำใส ม.7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
02700206003 หนองบัวค่าย 27/8/252618/6/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
02700803007 หนองบัวหิ่ง 13/1/253814/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวหิ่ง ม.3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
02700503001 หนองประทุน 27/10/25382460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
02700203003 หนองปรือใหญ่พลายงาม 4/7/252927/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
02700505002 หนองปลาดุก 1/1/25092471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง
02700512002 หนองปลาหมอ 27/8/25262435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
02700205003 หนองปากชัฎ 9/5/25346/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
02700202008 หนองไผ่ 18/7/25366/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง
02700306001 หนองพันจันทร์ 28/12/253322/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายหนองพันจันทร์ ม.6 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา
02700703001 หนองโพ 25/9/25332349วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม
02700602003 หนองม่วง 1/1/23842377วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ
02700718007 หนองมะค่า 19/5/254729/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะค่า ม.8 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
02700718006 หนองใยบัว 18/12/25442531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม
02700803004 หนองระกำ 6/11/25502526วัดราษฎร์มหานิกายหนองระกำ ม.8 ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ
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02700704003 หนองรี 1/1/25142420วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
02700203004 หนองศาลเจ้า 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองศาลเจ้า ม.5 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง
02700805004 หนองสรวง 3/2/254631/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองสรวง ม.4 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ
02700204003 หนองสีนวล 20/5/252722/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
02700503002 หนองเสือ 1/1/25192461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
02700508002 หนองหญ้าปล้อง 17/7/25302422วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง
02700304002 หนองหมี 14/8/25519/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายชัฎหนองหมี ม.4 ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง
02700105001 หนองหลวง 19/5/25472400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
02700115003 หนองหอย 1/1/25162425พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง
02700512003 หนองหิน 1/1/25092442วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง
02700506002 หนองหูช้าง 27/5/25312459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
02700707004 หนองอ้อ 14/12/25382401วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.3 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
02700506004 หนองอ้อตะวันตก 23/1/25422461วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
02700506001 หนองอ้อตะวันออก 17/1/25412450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
02700604004 หนองเอี่ยน 1/1/25172444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ
02700120002 หนามพุงดอ 12/6/25422351วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลคูบัว อำเภอเมือง
02700504003 หมื่นปีวนาราม 3/10/2555วัดราษฎร์อนัมนิกายปากแรต ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง
02700602002 หลวง 1/1/22342224วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ
02700409003 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม 26/11/253421/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
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02700403002 หลักหกรัตนาราม 1/1/24622434วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก
02700503005 ห้วยเจริญผล 2/2/253817/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเจริญผล ม.4 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
02700108004 ห้วยชินสีห์ 1/1/24822452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง
02700808006 ห้วยต้นห้าง 24/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
02700116003 ห้วยตะแคง 1/1/25112467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง
02700302002 ห้วยทรายทอง 27/8/25262522วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายทอง ม.1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง
02700114002 ห้วยปลาดุก 20/5/25482470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง
02700301003 ห้วยผากเทพประทานพร 26/5/25515/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยผาก ม.7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
02700105002 ห้วยไผ่ 1/1/24822444วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
02700307002 ห้วยม่วง 13/7/255219/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายห้วยม่วง ม.3 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง
02700112007 ห้วยไม้เต็ง 3/11/255718/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองโรงเลื่อย ม.2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง
02700812001 ห้วยยางโหน 1/1/251329/4/2511วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยางโทน ม.2 ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
02700810003 ห้วยศาลา 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยศาลา ม.7 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
02700102003 ห้วยหมู 4/12/25582445วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง
02700807002 หัวป่าพรหมสราภิรัต 16/10/25282445วัดราษฎร์มหานิกายหัวป่า ม.2 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ
02700506003 หัวโป่ง 14/2/25372459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง
02700603001 หัวโพ 26/5/25512310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ
02700509002 หัวหิน 21/12/25352427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
02700114005 หินกอง 21/11/253227/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง
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02700810009 หินสีสุวรรณาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหินสี ม.4 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ
02700709004 หิรัญราษฎร์ (ตึกหิรัญราษฎร์) 29/8/24712468วัดราษฎร์มหานิกาย65 ม.4 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
02700514002 หุบกระทิง 1/1/24702430วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง
02700704004 หุบมะกล่ำ 1/1/24492420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม
02700601003 เหนือบางแพ 3/7/25352444วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ
02700106006 เหนือวน 1/1/24522450วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง
02700603002 แหลมทอง 21/1/25542450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ
02700607001 ใหญ่โพหัก 1/1/24932277วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ
02700108002 ใหญ่อ่างทอง 3/11/25382325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง
02700709003 ใหม่ชำนาญ 1/1/25192419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม
02700118005 ใหม่ต้นกระทุ่ม 13/1/25382480วัดราษฎร์มหานิกายชุกมะดัน ม.10 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง
02700103003 ใหม่นครบาล 1/1/25002377วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
02700122001 ใหม่ราษฏร์เจริญธรรม 3/9/25352417วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง
02700410001 ใหม่สี่หมื่น 1/1/24702400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก
02700602005 ใหม่อีจาง 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ
02700411001 อมรญาติสมาคม 1/1/25052437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก
02700109001 อมรินทราราม 27/10/25382358วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกหม้อ ม.1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง
02700102001 อรัญญิกาวาส 21/11/25322417วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง
02700507001 อริยวงศาราม 10/2/252110/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง
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02700105004 อรุณรัตนคีรี 28/2/249818/11/2495วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง
02700503003 อ้ออีเขียว 1/1/25132466วัดราษฎร์มหานิกายอ้ออีเขียว ม.2 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง
02700509004 อัมพวนาราม 1/1/251912/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง
02700118002 อัมพวัน 28/6/25482373วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางป่า อำเภอเมือง
02700205006 อัมพวันอรัญญวิเวก 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งกก ม.11 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง
02700808002 อ่างหิน 1/1/25147/1/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตอ่างหิน ม.5 ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ
02700508001 อุทุมพรทาราม 17/1/25342417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง
02700403001 อุบลวรรณาราม 21/4/25302429วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก

รวมทั้งสิ้น วัด423
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02210109003 กรอกยายชา 22/11/25312394วัดราษฎร์มหานิกายกรอกยายชา ม.4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
02210802002 กระเฉท 20/4/25372440วัดราษฎร์มหานิกายกระเฉทล่าง ม.1 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
02210501002 กระบกขึ้นผึ้ง 16/3/25092438วัดราษฎร์มหานิกายวัดใหม่ ม.3 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย
02210307001 กระแสร์คูหาสวรรค์ 9/5/25342323วัดราษฎร์มหานิกายในไร่ ม.1 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง
02210305002 กลางกร่ำ 1/1/24002305วัดราษฎร์มหานิกายหนองสัก ม.5 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง
02210310002 กองดิน 5/2/25002469วัดราษฎร์มหานิกายกองดิน ม.2 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210503001 เกาะ 2/6/25322155วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.1 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย
02210102003 เกาะกลอย 12/1/25492472วัดราษฎร์มหานิกายหนองพัวแพง ม.3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
02210312004 เกาะลอย 24/2/25262456วัดราษฎร์มหานิกายเกาะลอย ม.3 ตำบลพังราด อำเภอแกลง
02210105007 เกาะเสม็ด 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเกาะเสม็ด ม.4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
02210402004 แก่งหวาย 23/6/255323/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายแก่งหวาย ม.6 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
02210110002 แกลงบน 10/2/25354/4/2512วัดราษฎร์มหานิกายปากทางกะเฉด ม.3 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
02210303001 เขากะโดน 22/6/25372401วัดราษฎร์มหานิกายนอก ม.6 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง
02210804004 เขาแกแล 23/2/254231/8/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตชากเจ้าเดียว ม.5 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
02210106005 เขาแก้ว 12/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายเขาโบสถ์ ม.5 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
02210606004 เขาคลองซอง 2/7/255123/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาคลองซอง ม.6 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง
02210505008 เขางวงช้าง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองกระท้อน ม.12 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
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02210804005 เขาจอมแห 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาจอมแห ม.7 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
02210703002 เขาช่องลม 22/1/255010/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายเขาช่องลม ม.4 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา
02210701001 เขาชะเมา 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายสำนักกะเบา ม.5 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา
02210704002 เขาชะอาง 14/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.4 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา
02210302005 เขาดิน 5/6/255230/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.6 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
02210404002 เขาตลาดสิงหเสนี 2/10/25322531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์
02210505007 เขาตะแบก 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายมาบสองสลึง ม.9 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
02210402003 เขาตาอิ๋น 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเขาตาอิ๋น ม.5 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
02210602003 เขาน้อย 19/4/255628/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง
02210310003 เขาน้อย 10/11/251530/7/2511วัดราษฎร์มหานิกายสุขไพรวัน ม.3 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210111002 เขาโบสถ์ 27/8/25442421วัดราษฎร์มหานิกายขนาบ ม.1 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
02210111003 เขาไผ่ 10/2/253531/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายทับมา ม.4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
02210107004 เขาพระบาท 27/5/255820/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายตะเกราทอง ม.6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง
02210702005 เขาพัง 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาพัง ม.3 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
02210502005 เขาโพธิ์ 1/1/254320/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายมาบตอง ม.10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
02210106004 เขายายชุม 21/11/253216/10/2523วัดราษฎร์มหานิกายเขายายชุม ม.1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
02210310009 เขายายพริ้ง 7/11/255416/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายยายพริ้ง ม.8 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210507004 เขาลอย 6/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายเขาลอย ม.5 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย
02210108003 เขาวังม่าน 3/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายเขาวังม่าน ม.5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง
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02210105003 เขาสำเภาทอง 25/10/25162/12/2512วัดราษฎร์มหานิกายเขาสำเภาทอง ม.7 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
02210310006 เขาสำรอง 10/7/25508/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายเขาสำรอง ม.9 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210505003 เขาหวาย 27/5/255829/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่าง ม.6 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
02210401006 เขาหินแท่น 22/8/25579/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเขาหินแท่น ม.5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์
02210402005 เขาโอภาส 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
02210101001 โขด 20/5/25272007วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
02210109005 โขดใต้ 14/8/25514/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนอก ม.1 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
02210109004 โขดหิน 11/2/25179/4/2512วัดราษฎร์มหานิกายโขดหิน ม.6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
02210317001 คงคาวราราม 1/1/251512/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายคลองคา ม.1 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง
02210602002 คลองกรำ 3/7/253527/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายคลองกรำ ม.1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง
02210403003 คลองเขต 12/1/254920/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองเขต ม.6 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
02210401004 คลองจำกา 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายสำนักเสื้อ ม.2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์
02210306007 คลองตากวา 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายสมอโพรง ม.1 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210803001 คลองตาทัย 13/1/253816/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาทัย ม.3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
02210202003 คลองทราย 4/4/253226/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายคลองทราย ม.4 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง
02210603002 คลองน้ำดำ 10/5/255920/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำดำ ม.5 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง
02210606001 คลองน้ำแดง 23/7/2535วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำแดง ม.1 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง
02210404004 คลองบางบ่อ 3/11/255719/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางบ่อ ม.4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์
02210307002 คลองป่าไม้ 12/11/25536/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองป่าไม้ ม.6 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง



4หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ระยอง

02210311002 คลองปูน 1/1/24652459วัดราษฎร์มหานิกายคลองปูน ม.3 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง
02210402002 คลองไผ่ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองไผ่ ม.3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
02210701006 คลองพระเจ้า 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองพระเจ้า ม.7 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา
02210507005 คลองมงคล 8/9/25548/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายคลองมงคล ม.1 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย
02210202002 คีรีภาวนาราม 14/3/25132512วัดราษฎร์ธรรมยุตโกรกตะแบก ม.1 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง
02210318001 คีรีวนาราม 14/3/251028/9/2500วัดราษฎร์มหานิกายสองสลึง ม.1 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง
02210602001 จอมพลเจ้าพระยา 27/8/252618/8/2520วัดราษฎร์มหานิกายหนองค้างคาว ม.3 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง
02210304003 จำรุง 4/1/25292408วัดราษฎร์มหานิกายจำรุง ม.7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง
02210107003 จุฬามุนี 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตแลง ม.1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง
02210602005 เจ็ดโกรกเจริญธรรม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายเจ็ดโกรก ม.1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง
02210507002 เจ็ดลูกเนิน 9/9/25592528วัดราษฎร์มหานิกายเจ็ดลูกเนิน ม.4 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย
02210809001 เจริญศรีราษฎร์ 8/11/252627/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายซอย 12 ม.1 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
02210301006 เจริญสุข 18/1/253124/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายเจริญสุข ม.3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
02210401002 ชงโค 31/7/25499/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนทอง ม.3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์
02210203004 ชลธาราม 10/3/251510/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายพยูน ม.4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
02210108002 ชะวึก 7/1/25122484วัดราษฎร์มหานิกายชะวึก ม.3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง
02210510001 ชากกอไผ่ 1/1/24152401วัดราษฎร์มหานิกายชากกอไผ่ ม.8 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย
02210310001 ชากขุนวิเศษ 10/8/25192439วัดราษฎร์มหานิกายชากขุนวิเศษ ม.6 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210801001 ชากผักกูด 1/1/25112/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายชากผักกูด ม.5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
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02210306004 ชากพง 1/1/24982484วัดราษฎร์มหานิกายชากพง ม.4 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210305003 ชากมะกรูด 1/1/24902476วัดราษฎร์มหานิกายชากมะกรูด ม.3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง
02210604004 ชากมันเทศ 7/2/253214/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายชากมันเทศ ม.4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
02210113003 ชากลูกหญ้า 30/10/25142484วัดราษฎร์มหานิกายชากลูกหญ้า ม.2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
02210201002 ชากหมาก 9/7/25452467วัดราษฎร์มหานิกายชากหมาก ม.2 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
02210103003 ช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 1/1/24702440วัดราษฎร์มหานิกายช่น ม.5 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง
02210703001 ชำฆ้อ 3/10/254326/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายชำฆ้อ ม.5 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา
02210310005 ชำสมอ 10/5/25599/3/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210401003 ชุมนุมใน 22/9/254623/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายชุมนุมใน ม.4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์
02210309006 ชุมนุมสูง 4/3/25299/3/2522วัดราษฎร์มหานิกายชุมนุมสูง ม.7 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
02210402001 ชุมแสง 13/7/253627/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชุมแสง ม.1 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
02210502003 เชิงเนินสุทธาวาส 16/7/25135/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายตีนเนิน ม.5 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
02210113005 ซอยคีรี 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
02210604006 ดอกกราย 7/3/25443/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายดอกกราย ม.6 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
02210502004 ดอนจันทน์ 2/11/253025/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายดอนจันทร์ ม.1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
02210313001 ดอนมะกอก 1/1/24932342วัดราษฎร์มหานิกายดอนกอกล่าง ม.3 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง
02210302006 ดอนสำราญ 21/6/255618/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายดอนสำราญ ม.9 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
02210107002 ตรีมิตรประดิษฐาราม 23/8/24992455วัดราษฎร์มหานิกายขวากลิง ม.4 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง
02210102004 ตรีรัตนาราม 1/1/249319/10/2492วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
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02210313002 ตะเคียนงาม 1/1/24492409วัดราษฎร์มหานิกายตลาดตอนกลาง ม.2 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง
02210106001 ตะเคียนทอง 25/10/25162300วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนทอง ม.6 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
02210103002 ตะพงนอก 10/2/25352366วัดราษฎร์มหานิกายตะพงนอก ม.9 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง
02210103001 ตะพงใน 9/10/25242300วัดราษฎร์มหานิกายตะพงใน ม.1 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง
02210110003 ตะพุนทอง 14/12/25387/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายตะพุนทอง ม.6 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
02210114002 ตากวน 22/11/25312476วัดราษฎร์มหานิกายตากวน ม.3 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
02210504003 ตาขัน 1/1/24402423วัดราษฎร์มหานิกายตาขัน ม.5 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย
02210318004 เต้าปูนหาย 11/4/254814/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายเต้าปูนห้าย ม.4 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง
02210311004 ไตรรัตนาราม 3/2/254024/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง
02210304005 ถนนกะเพรา 4/9/253416/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายถนนกะเพรา ม.4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง
02210704006 ถ้ำเขาโบสถ์ วัดราษฎร์มหานิกายมะเดื่อ ม.2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา
02210704004 ถ้ำวัฒนมงคล 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตตะขบ ม.5 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา
02210704001 ถ้ำสุวรรณภูผา 25/9/255519/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายย่างแรด ม.1 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา
02210309008 ถ้ำหมีนอน 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำหมีนอน ม.8 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
02210111001 ทับมา 18/4/25552363วัดราษฎร์มหานิกายทับมา ม.4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
02210312003 ท่ากง 1/1/24582413วัดราษฎร์มหานิกายท่ากง ม.2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง
02210312005 ท่ามะกอก 22/8/255712/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะกอก ม.7 ตำบลพังราด อำเภอแกลง
02210106002 ท่าเรือ 1/1/24722462วัดราษฎร์มหานิกายท่าเรือแกลง ม.3 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
02210309001 ทุ่งควายกิน 1/1/24502300วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งควายกิน ม.3 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
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02210505005 เทพนิมิตร 20/5/25488/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายหลังเขา ม.10 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
02210110001 ธงหงษ์ 3/3/24502445วัดราษฎร์มหานิกายธงหงส์ ม.1 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
02210115001 ธรรมสถิต 4/3/25291/7/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตธรรมสถิต ม.7 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง
02210804002 นพเก้าพนาราม 3/9/252514/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายมะขามคู่ ม.7 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
02210108001 นาตาขวัญ 1/1/25142335วัดราษฎร์มหานิกายนาตาขวัญ ม.1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง
02210102001 น้ำคอก (เก่า) 22/11/25312339วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคอกเก่า ม.3 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
02210112001 น้ำคอก(ดอนขุดทอง) 12/6/25402484วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคอก ม.1 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง
02210701002 น้ำเป็น 8/11/253630/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเป็น ม.6 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา
02210701003 น้ำใส 14/5/254413/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายน้ำใส ม.2 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา
02210203002 เนินกระปรอก 4/7/25292481วัดราษฎร์มหานิกายเนินกระปรอก ม.6 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
02210309003 เนินเขาดิน 1/1/24912484วัดราษฎร์มหานิกายเนินเขาดิน ม.1 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
02210304001 เนินฆ้อ 1/1/24912367วัดราษฎร์มหานิกายเนินฆ้อ ม.3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง
02210703010 เนินต้นชัน 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตเนินต้นชัน ม.6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา
02210304002 เนินทราย 24/1/25062368วัดราษฎร์มหานิกายเนินทราย ม.2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง
02210109001 เนินพระ 8/11/25142350วัดราษฎร์มหานิกายเนินพระ ม.2 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
02210102006 เนินพุทรา 28/12/25332525วัดราษฎร์มหานิกายเนินพุทรา ม.5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
02210311001 เนินยาง 27/12/25452445วัดราษฎร์มหานิกายเนินยาง ม.5 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง
02210311003 เนินสมบูรณ์ 24/6/254117/2/2513วัดราษฎร์มหานิกายเนินสมบูรณ์ ม.2 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง
02210505004 เนินสว่าง 23/6/255314/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่าง ม.6 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
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02210309004 เนินสุข 11/5/255412/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายละโอก ม.9 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
02210302003 เนินหย่อง 12/7/253111/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายเนินหย่อง ม.8 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
02210306008 ในชาก 16/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายในชาก ม.6 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210105002 ในไร่ 5/4/25172471วัดราษฎร์มหานิกายในไร่ ม.1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
02210318003 บ่อทอง 2529วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทอง ม.5 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง
02210504001 บ้านเก่า 10/1/25152100วัดราษฎร์มหานิกายเก่า ม.2 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย
02210201005 บ้านคลองบางไผ่ 21/2/253910/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางไผ่ ม.4 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
02210501001 บ้านค่าย 24/1/25062350วัดราษฎร์มหานิกายค่าย ม.5 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย
02210203001 บ้านฉาง 14/8/25512417วัดราษฎร์มหานิกายฉาง ม.5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
02210102002 บ้านดอน 1/1/24722436วัดราษฎร์มหานิกายดอน ม.4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
02210308002 บ้านนา 29/9/25412449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง
02210105005 บ้านเพ 11/5/255417/12/2529วัดราษฎร์มหานิกายเพ ม.1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
02210507003 บึงต้นชัน 18/4/25558/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายบึงต้นชัน ม.4 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย
02210403002 บึงตากาด 22/8/25573/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายยุบตาเหน่ง ม.4 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
02210606002 บึงตาต้า 12/6/25402528วัดราษฎร์มหานิกายบึงตาต้า ม.2 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง
02210303002 บุนนาค 1/1/24932481วัดราษฎร์มหานิกายหนองยายยม ม.3 ตำบลชากโดน อำเภอแกลง
02210802004 ปกรณ์ธรรมาราม 1/1/251825/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายซอย 4 ม.8 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
02210506003 ปทุมาวาส 11/5/25545/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายหัวชวด ม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
02210203003 ประชุมมิตรบำรุง 28/4/252312/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายเนินกระปรอก ม.1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง



9หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ระยอง

02210803006 ประสิทธาราม 4/3/252917/1/2523วัดราษฎร์มหานิกายหลักร้อย ม.7 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
02210102005 ปลวกเกตุ 18/1/253112/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายปลวกเกตุ ม.5 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง
02210106006 ปากทางแกลง 8/3/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตปากทางแกลง ม.3 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
02210104001 ปากน้ำ 1/1/23602320วัดราษฎร์มหานิกายปากน้ำ ม.3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง
02210312002 ปากน้ำพังราด 16/10/25282378วัดราษฎร์มหานิกายปากน้ำพังราด ม.1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง
02210503003 ปากป่า 1/1/24722441วัดราษฎร์มหานิกายปากป่า ม.4 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย
02210702004 ปากแพรก 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายปากแพรก ม.5 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
02210603001 ปากแพรก 13/7/253617/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายปากแพรก ม.1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง
02210305001 ป่ากร่ำ 1/1/25042223วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง
02210306009 ป่าเทพรังสี 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตชากคา ม.7 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210101003 ป่าประดู่ 1/1/25432372พระอารามหลวงมหานิกายตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
02210601003 ป่ายางวังแขยง 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตวังแขยง ม.5 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
02210403001 ป่ายุบ 21/12/25352434วัดราษฎร์มหานิกายคลองหวายโสม ม.5 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
02210506005 ป่าหวาย 16/5/254012/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายมาบป่าหวาย ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
02210506006 ปิปผลิวนาราม 14/6/253315/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายคลองขนุน ม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
02210501003 ไผ่ล้อม 1/1/24722453วัดราษฎร์มหานิกายพาณีอุทิศ ม.1 ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย
02210803002 พนานิคม 26/9/254429/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายเขามะพูด ม.1 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
02210301002 พลงช้างเผือก 13/1/25382427วัดราษฎร์มหานิกายพลงช้างเผือก ม.7 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
02210404001 พลงตาเอี่ยม 1/1/25438/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายพลงตาเอี่ยม ม.3 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์
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02210306001 พลงไสว 31/3/25522437วัดราษฎร์มหานิกายพลงไสว ม.2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210202001 พลา 24/1/25062475วัดราษฎร์มหานิกายพลา ม.5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง
02210312001 พังราด 8/11/25262300วัดราษฎร์มหานิกายพังราด ม.4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง
02210301003 โพธิ์ทองพุทธาราม 24/6/25412454วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
02210601001 ไพรสณฑ์ 16/7/25131/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายปลวกแดง ม.1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
02210203005 ภูดรนิ่มเสนาะ 1/2/253327/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายเขาภูดร ม.7 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง
02210105001 เภตราสุขารมย์ 1/1/25112440วัดราษฎร์มหานิกายเพ ม.3 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
02210309005 มงคลวุฒาวาส 15/6/252122/8/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตมงคล ม.2 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
02210105004 มงคลสามัคคีธัมโมทัย 14/4/2524วัดราษฎร์ธรรมยุตจำรุง ม.1 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง
02210803003 มะขามเดี่ยว 23/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายชากอ้อย ม.6 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
02210310008 มะค่าไทรงาม 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองเสม็ดแดง ม.4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210704003 มะเดื่อ 26/8/255911/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายมะเดื่อ ม.2 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา
02210802001 มาบข่า 18/2/25242406วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
02210106007 มาบจันทร์ 9/1/254430/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายมาบจันทร์ ม.7 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
02210113002 มาบชลูด 26/8/25002459วัดราษฎร์มหานิกายมาบชะลูด ม.3 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
02210502006 มาบตอง 31/7/254622/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายมาบตอง ม.10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
02210404003 มาบตอง 14/12/25388/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางบ่อ ม.4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์
02210114001 มาบตาพุด 23/8/24992443วัดราษฎร์มหานิกายมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
02210605002 มาบเตย 27/12/252626/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายมาบเตย ม.1 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง



11หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ระยอง

02210605003 มาบยางพร 8/8/25563/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายมาบยางพรใหม่ ม.6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
02210601002 มาบลูกจันทร์ 26/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายมาบลูกจันทร์ ม.2 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง
02210604001 แม่น้ำคู้ 1/1/251915/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายแม่น้ำคู้เก่า ม.1 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
02210307003 ยางงาม 25/2/255727/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายยางงาม ม.5 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง
02210702003 ยางเอน 19/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายยางเอน ม.6 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
02210115004 ยายจั่น 12/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายยายจั่น ม.2 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง
02210103004 ยายดา 10/1/25282473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง
02210301001 ราชบัลลังก์ประดิษฐาราม 1/11/25342323วัดราษฎร์มหานิกายทะเลน้อย ม.6 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
02210605001 ราษฎร์อัสดาราม 8/11/252620/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายสะพานสี่ ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
02210502002 ละหารไร่ 28/6/25162354วัดราษฎร์มหานิกายวัดไร่ ม.8 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
02210506002 ละหารใหญ่ 15/1/25572340วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
02210101002 ลุ่ม 4/5/25212234พระอารามหลวงมหานิกายตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง
02210107001 แลง 23/4/25292285วัดราษฎร์มหานิกายแลง ม.1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง
02210401001 วังจันทน์ 10/7/25279/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายวังจันทร์ ม.1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์
02210308004 วังน้ำขาว 16/10/254920/5/2523วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเค็ด ม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง
02210604005 วังประดู่ 18/4/255512/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายวังประดู่ ม.7 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
02210302002 วังศิลาธรรมาราม 24/1/250627/3/2499วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.5 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
02210302001 วังหว้า 22/10/25132426วัดราษฎร์มหานิกายวังหว้า ม.2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
02210703003 ศรีประชาธรรม 7/5/255720/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายศรีประชา ม.1 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา
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02210106003 ศรีวโนภาส 5/11/252310/7/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวทุ่งแกลง ม.1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง
02210401005 ศรีโสภณ 9/10/254424/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพรง ม.2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์
02210506007 ศาลาน้ำลึก 14/2/253728/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายศาลาน้ำลึก ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
02210306003 สนามรัตนาวาส 26/3/25132482วัดราษฎร์ธรรมยุตมาบเหลาชะโอน ม.5 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210201001 สมบูรณาราม 1/1/24772440วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปลากั้ง ม.6 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
02210313003 สมมติเทพฐาปนาราม 23/6/25202427วัดราษฎร์มหานิกายแหลมสน ม.6 ตำบลปากน้ำกระแส อำเภอแกลง
02210505006 สมวงศ์ธรรมาราม 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายช่องลม ม.10 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
02210306002 สมอโพรง 1/1/24792439วัดราษฎร์มหานิกายสมอโพรง ม.1 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210110004 สมานมิตร 30/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตสมานมิตร ม.2 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
02210201004 สระแก้ว 24/10/252112/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.3 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
02210502007 สวนหลาว 19/4/255623/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายสวนหลาว ม.1 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
02210318002 สองพี่น้อง 2/11/253030/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายสองพี่น้อง ม.2 ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง
02210306005 สันติวัน 17/2/2513วัดราษฎร์มหานิกายสันติวัน ม.1 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210701004 สามแยกน้ำเป็น 20/12/254219/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเป็น ม.1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา
02210504005 สามัคคีคุณาวาส 30/1/25145/10/2508วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองพังงา ม.6 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย
02210301004 สารนาถธรรมาราม(สารนารถธรรมา 29/1/24902488วัดราษฎร์ธรรมยุตสารนาถ ม.1 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
02210201006 สำนักกะท้อน 29/2/255510/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายสำนักท้อน ม.1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
02210115003 สำนักทอง 11/5/25542/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง
02210604002 สิทธิสามัคคี 8/7/252612/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายแม่น้ำคู้ใหม่ ม.5 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
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02210702002 สีระมัน 19/5/25474/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายสีระมัน ม.4 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
02210310004 สุขไพรวัน 13/5/252810/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายสุขไพรวัน ม.3 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210306010 สุวรรณบรรพต 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตปากดง ม.2 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210201003 สุวรรณรังสรรค์ 8/11/251430/7/2511วัดราษฎร์มหานิกายยายร้า ม.5 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
02210114003 โสภณวนาราม 26/3/251311/9/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง
02210506001 หนองกรับ 1/1/24722328วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาไหล ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
02210502001 หนองกะบอก 23/7/25052348วัดราษฎร์มหานิกายสัตตบรรณ ม.4 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
02210309002 หนองกะพ้อ 1/1/25062435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
02210301005 หนองกันเกรา 24/1/25124/10/2505วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำขาว ม.2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
02210504002 หนองคอกหมู 18/1/25312417วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย
02210310007 หนองคุย 19/11/253625/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองคุย ม.4 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง
02210506008 หนองฆ้อ 19/4/255616/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองฆ้อ ม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
02210308001 หนองจระเข้ 3/9/25352439วัดราษฎร์มหานิกายหนองจระเข้ ม.4 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง
02210504004 หนองตะแบก 23/7/25052482วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะแบก ม.4 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย
02210302004 หนองน้ำขุ่น 18/1/253130/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำขุ่น ม.3 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง
02210801002 หนองบอน 8/11/253616/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา
02210602004 หนองบอนวิปัสสนา 2/5/254528/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.2 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง
02210201007 หนองโบสถ์ 25/3/25544/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายสำนักท้อน ม.1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง
02210802003 หนองผักหนาม 29/11/254013/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักหนาม ม.4 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
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02210505002 หนองพะวา 29/11/25402481วัดราษฎร์มหานิกายหนองพะวา ม.4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
02210304004 หนองแพงพวย 3/10/25432427วัดราษฎร์มหานิกายหนองแพงพวย ม.6 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง
02210113004 หนองแฟบ 26/6/251618/6/2511วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฟบ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
02210402006 หนองม่วง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.4 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์
02210604003 หนองมะปริง 16/12/25547/11/2522วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะปริง ม.2 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง
02210803004 หนองระกำ 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองระกำ ม.9 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา
02210606003 หนองไร่ 4/12/255827/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายหนองไร่ ม.3 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง
02210109002 หนองสนม 1/1/24732441วัดราษฎร์มหานิกายหนองสนม ม.3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
02210503002 หนองสะพาน 1/1/25122345วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะพาน ม.3 ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย
02210504006 หนองหว้า 12/6/254231/1/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหว้า ม.7 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย
02210309007 หนองหว้า 26/8/255912/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำเย็น ม.11 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง
02210804003 หนองหว้า 8/11/253627/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.7 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
02210603003 หมอมุ่ย 7/3/254415/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายหมอมุ่ย ม.4 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง
02210507001 ห้วงหิน 1/1/25012352วัดราษฎร์มหานิกายห้วงหิน ม.3 ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย
02210308005 ห้วงหิน 3/10/25432526วัดราษฎร์มหานิกายห้วงหิน ม.3 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง
02210702001 ห้วยทับมอญ 12/6/254026/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองหิน ม.1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
02210113001 ห้วยโป่ง 20/5/25272418วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
02210317002 ห้วยยาง 3/11/255718/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.3 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง
02210505001 หวายกรอง 18/1/25312390วัดราษฎร์มหานิกายบางบุตร ม.2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย
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02210506004 หินโค้ง 1/11/253414/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายสามเนิน ม.10 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย
02210701005 เหมืองแร่ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเหมืองแร่ ม.1 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา
02210306006 อรัญรังษี 8/10/25327/11/2518วัดราษฎร์มหานิกายคลองทุเรียน ม.4 ตำบลชากพง อำเภอแกลง
02210804001 อัษฎาราม 30/1/251426/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา
02210502008 อ่างแก้ว 9/8/255331/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายตัวอย่าง ม.9 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย
02210301008 อ่างตานนท์ 18/12/255718/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายอ่างตานนท์ ม.3 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง
02210308003 อู่ทอง 28/6/25163/6/2512วัดราษฎร์มหานิกายอู่ทอง ม.5 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง
02210115002 โอภาสี 10/3/252518/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายหาดใหญ่ ม.1 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง

รวมทั้งสิ้น วัด272
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04451204005 กกกุงวราราม 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายกกกุง ม.1 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
04450907017 กตปุญโญอินทราราม 25/2/255730/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่น้ำพุ ม.19 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04450201001 กลาง 1/1/24902324วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04451101005 กลาง 1/1/23212319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450802003 กลาง 1/1/24482426วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
04450401003 กลาง 21/2/25232410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451404009 กลาง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04451001001 กลาง(ศรีทองนพคุณ) 1/1/24792198วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
04450501010 กลางเก่า 2467วัดราษฎร์มหานิกายจอมพล ม.2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04451409002 กลางขี้เหล็ก 22/11/25312400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ
04451402004 กลางบ้านเหล่า 16/4/25472410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04451107003 กลางมิ่งมงคล 8/8/25322422วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450101001 กลางมิ่งเมือง 1/1/20902084พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450706005 กลางศิริมงคล 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04450505006 กลางหมูม้น 1/1/24582384วัดราษฎร์มหานิกายหมูม้น ม.8 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
04450601003 กลางอุดมเวทย์ 1/1/24502425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04450103009 กอนประชาราม 1/1/254310/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04450407009 กุดแคนวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายกุดแคน ม.3 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450712008 กุดสระน้อย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายกุดสระน้อย ม.13 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04450612009 กู่บ้านคำพระ 2/12/2556วัดราษฎร์มหานิกายคำพระ ม.2 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04451101004 กู่พระโกนา 1/1/23212319วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450206008 กู่พัฒนา 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายกู่พัฒนา ม.12 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04450806017 เกษตรสมบูรณ์ 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตเกษตรสมบูรณ์ ม.10 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
04450103012 เกษมทรัพย์พัฒนาราม 22/8/255720/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่ากล้วย ม.6 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451202004 เก่าโนนเมือง 2484วัดราษฎร์มหานิกายข่อย ม.2 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
04451702007 เก่าบุบผาราม 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายปาฝา ม.7 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
04450512005 เกาะกลางนางาม 2430วัดราษฎร์มหานิกายนางาม ม.4 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450604005 เกาะแก้ว 1/1/24902440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
04451004003 เกาะแก้วเจดีย์(เกาะแก้วเจติยาราม) 1/1/24812470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
04451011009 เกาะแก้ววนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04451904008 เกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04451409005 แก้วดวงดี 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ
04450614007 แก้วสว่าง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสระทอง ม.7 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
04450106012 โกลิยการาม 2314วัดราษฎร์มหานิกายกาหลง ม.2 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451018003 โกศรีกัญญาราม 1/1/24482444วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
04450506003 โกศลรังสฤษดิ์ 4/5/25212335วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี



3หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ร้อยเอ็ด

04450507003 ไก่ป่า 1/1/24352415วัดราษฎร์มหานิกายไก่ป่า ม.6 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04451017008 ขวัญเมือง 23/12/25112482วัดราษฎร์ธรรมยุตดงประเสริฐ ม.7 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450104001 ขอนแก่นใต้(แคนใต้) 1/1/24952347วัดราษฎร์มหานิกายขอนแก่น ม.13 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450104003 ขอนแก่นเหนือ 1/1/23572334วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450612004 ขะยอม 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04450507004 ขัดเค้าใต้ 2418วัดราษฎร์มหานิกายขัดเค้า ม.1 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04451104010 ขัดเค้าพัฒนา 16/4/254716/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายขัดเค้า ม.6 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451002007 ขันตินิวาส 1/1/25092426วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04450304006 ขามป้อม 2465วัดราษฎร์มหานิกายโพนสูุง ม.6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
04450402008 ข่าใหญ่อุดมพร 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายข่าใหญ่ ม.10 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450909006 ขิริไพรวัลย์ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนหาดพัฒนา ม.10 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
04450506004 ขี้เหล็ก 1/1/25032351วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
04450304009 ขี้เหล็ก 11/11/25202473วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
04450411015 ขุนเทหนองสิม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองสิม ม.8 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450607007 ขุมเงิน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
04451111005 เขมาราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
04450515001 เขมาวาส 29/11/25402152วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
04450212001 เขวาตะคลอง (เจริญศิลป์) 1/1/25092440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
04450306006 เขวาทุ่ง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
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04450510001 เขวาทุ่ง 1/1/25142292วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
04451601004 เขวาน้อย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
04450101007 เขวาประสาท 2408วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450212004 เขวาหรดี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
04450211004 เขวาใหญ่ 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
04450521005 คงคาวารี 2455วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก่ง ม.8 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
04450108005 คานหัก 1/1/22052197วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450403013 ค่ายเสรี 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายค่ายเสรี ม.12 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451106007 คำบอน 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451112004 คำพรินทร์ 21/1/25542405วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
04450607006 คำสูง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
04451012003 คุ้งสะอาดวนาราม 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
04451410002 คุ้มดงเมืองจอก 3/10/25432353วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ
04450101003 คุ้มวนาราม 1/1/25112327วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450601005 คุ้มวราราม 1/1/24622430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04450301005 คุยแต้ (สันติธรรมวราราม) 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
04450109007 คุยมาตย์ 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451108008 คูดินทราย 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคูดินทราย ม.6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450603004 คูฟ้า 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
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04451203004 คูเมือง 25/9/25332462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
04451501002 คู่เมือง 1/1/251929/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
04450104006 แคนใต้ 1/1/25182314วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450104014 แคนพัฒนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายแคน ม.14 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450104007 แคนเหนือ 2460วัดราษฎร์มหานิกายขอนแก่นเหนือ ม.7 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451606005 โคกกลาง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
04450109006 โคกก่อง 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450304005 โคกก่อง 22/1/25502453วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.5 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
04450706011 โคกก่อง 12/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.11 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04451011006 โคกเกษมอุทกวราราม 10/10/25232452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04451602006 โคกข่า 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
04450712005 โคกพัฒนา 29/2/255527/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกวัฒนา ม.10 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04450109003 โคกพิลา 1/1/25302457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450408002 โคกมอน 14/12/25382452วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450705007 โคกล่ามสนามชัย 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
04450511001 โคกศรี 2328วัดราษฎร์มหานิกายดอนสำราญเหนือ ม.6 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
04451115007 โคกสมบูรณ์ 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสมบูรณ์ ม.1 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450703001 โคกสว่างชัยศรี 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
04450713008 โคกสะอาด 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.2 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
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04450806021 โคกสำราญวิริยาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำราญ ม.6 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
04450603003 โคกสี 2404วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
04450803005 โคกหนองบัว (สว่างโพธิ์ใคร) 1/1/24922454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04451115002 โคกฮัง 27/12/25452456วัดราษฎร์มหานิกายโคกฮัง ม.4 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451010008 โคตมานุรักษ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04450904001 โคศานิศาสตร์ 2420วัดราษฎร์มหานิกายคำโพนสูง ม.9 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
04451704007 งิ้วงาม 2450วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วงาม ม.2 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04451005006 จริยาสมโพธิ์ 1/1/24632430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450201006 จอมกระสัญ 29/4/25352457วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04450302002 จอมศรี 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04450514003 จอมศรี 2432วัดราษฎร์มหานิกายดอนขี ม.6 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04450203004 จอมศรีวราราม 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04451002003 จอมศรีโสภณ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04451405001 จักรวาฬภูมิพินิจ 6/11/25392330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04451704005 จังหาร(บ้านจังหาร) 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04450411001 จันใดศรี 12/1/25492405วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดง ม.13 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451018002 จันทร์ศิริมังคลาราม 26/8/25592432วัดราษฎร์มหานิกายน้ำจั่นใหญ่ ม.1 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04450506005 จันทร์สว่าง 15/2/25202351วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
04450517006 จันทรังศรี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
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04451013007 จันทรังษี 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.6 ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
04450304007 จันทราราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
04450502004 จันทราราม 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
04450902002 จันทราวาส 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
04451010003 จันทราวาส 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04451105002 จำปานคร 1/1/22602256วัดราษฎร์มหานิกายดงใหม่ ม.7 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450411003 จินดามณี 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450211005 จิรประภาวาส 2404วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
04450908004 เจดีย์ชัยมงคล 31/3/254917/6/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าสะอาด ม.6 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
04451106004 เจริญชัย 1/1/23462325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451111001 เจริญชัย 1/1/23302323วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
04450503004 เจริญผล 1/1/24512411วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
04451104007 เจริญมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451101003 เจริญราษฎร์ 1/1/23252319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450607003 เจริญราษฏร์ 1/1/25152350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
04451702003 เจริญสุขถาวร 2425วัดราษฎร์มหานิกายดู่น้ำ ม.9 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
04451103005 เจริญอัมพวัน 9/7/25452467วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450612002 แจ้ง 1/1/24902444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04450106005 แจ่มอารมณ์ 24/10/25212446วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04450803006 ฉิมพลีพิจิตราราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04451005005 ชมภูวาปี 1/1/25132420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04451504003 ชมสะอาด 27/8/254524/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี
04450106008 ชลธารอุดม 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450306003 ช่วยราษฎร์บำรุง 1/1/25032460วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04450501005 ชัยคาม 12/2/25452442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04450307004 ชัยประสิทธิ์ 12/6/25402464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
04450712002 ชัยพฤกษาราม 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04450710004 ชัยมงคล 22/9/25462457วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอนแก่น ม.2 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04450905004 ชัยมงคล 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
04451006006 ชัยมงคล 25/9/25552432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04451102011 ชัยมงคล 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.10 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450712001 ชัยมงคลคณาราม 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04450609003 ชัยมงคลวนาราม 1/1/24402334วัดราษฎร์มหานิกายผึ่ง ม.3 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04450609007 ชัยราษฏร์ 16/8/25372477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04451706001 ชัยศรีมงคลวนาราม 1/1/23752270วัดราษฎร์มหานิกายยางใหญ่ ม.4 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
04450703003 ชัยศรีสว่างวราราม 3/2/25402472วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
04450803008 ชัยสันติธรรม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายบัวทอง ม.7 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04451103001 ชัยอำนาจ 17/1/25412400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
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04450605012 ชัยอุดมพร 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าไฮ ม.13 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04451112012 ช้างเผือก 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายช้างเผือก ม.3 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
04450507006 ชาตินิยม 2419วัดราษฎร์มหานิกายชาด ม.4 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04450603002 ชานุวรรณ 2401วัดราษฎร์มหานิกายชานุวรรณ ม.1 ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
04450212003 ชิโนวาทธำรง 1/3/2475วัดราษฎร์มหานิกายซึกวึก ม.6 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
04450411004 ชูเจริญ 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450105005 โชคชัยโนนขวาง 29/9/25412470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450803001 ไชยทอง 2385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450805003 ไชยาสะอาด 1/1/24922459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
04451701005 แซงแหลม (สว่างศรีลำชี) 1/1/25152426วัดราษฎร์มหานิกายแซงแหลม ม.7 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร
04451011005 ดงกลาง(สว่างอารมณ์) 1/1/25182448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04450205002 ดงครั่งใหญ่ 1/1/25262484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
04450408007 ดงเค็ง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451707006 ดงเครือวัลย์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายดงเครือวัลย์ ม.7 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04451401001 ดงเจ้าปู่มเหศักดิ์ 1/1/19121800วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450103011 ดงนางย่อง 16/4/254124/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตม.13 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450409002 ดงบัง 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450507002 ดงบ้านนา 2414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
04451405011 ดงบ้านยาง 3/10/2549วัดราษฎร์มหานิกายทองหลางใต้ ม.17 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจ
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สามารถ
04451804001 ดงพิกุล 9/7/25452422วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04451603008 ดงเมือง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงเมือง ม.5 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
04451105004 ดงเมืองเก่า 9/5/25342413วัดราษฎร์มหานิกายดงเมืองเก่า ม.10 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450108009 ดงยาง 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450407006 ดงยาง 2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451701006 ดงยาง (อรัญศิริ) 6/11/25392426วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04450608002 ดงเย็นมหาวิหาร 1/1/25182397วัดราษฎร์มหานิกายขวาวหนคร ม.16 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
04450120006 ดงลาน 31/3/25492471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451110002 ดงสวนผึ้ง 1/1/23152311วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450108007 ดงสวอง 2202วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451406008 ดงสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450603007 ดงสว่าง 2445วัดราษฎร์มหานิกายดงสว่าง ม.7 ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
04451401005 ดงสว่างโพธาราม 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04451103009 ดงหัวเรือ 15/1/25242473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451011007 ดอนกอกราษฎร์บำรุง 7/5/25572464วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04450512009 ดอนเกลือ 16/5/254031/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายดอนเกลือ ม.10 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451702005 ดอนเกษม 21/12/25352482วัดราษฎร์มหานิกายดอนเกษม ม.6 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
04451006001 ดอนแก้ว 2394วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
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04450408003 ดอนแคน 25/8/25412452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450507008 ดอนแคน 2425วัดราษฎร์มหานิกายดอนแคน ม.1 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04451701003 ดอนแคน (ศิริมงคลาเทพวนาราม) 9/9/25592425วัดราษฎร์มหานิกายดอนแคน ม.16 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04450515002 ดอนงัว 1/1/25262325วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
04450601008 ดอนเจริญ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04450507011 ดอนชัย 2469วัดราษฎร์มหานิกายดอนชัย ม.3 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04450306009 ดอนดู่ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04450408011 ดอนดู่ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนดู่ ม.8 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450616002 ดอนแดง 2443วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.4 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี
04450204006 ดอนแตง 25/9/25332465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
04451604001 ดอนทราย 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
04451101013 ดอนธาตุทอง 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองมั่ง ม.15 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04451605006 ดอนน้ำคำ 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04450611005 ดอนบ่อ 30/12/25182457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
04451003002 ดอนประดิษฐาราม 1/1/24312413วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04450106004 ดอนเป้า 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450501001 ดอนไผ่ 1/1/24862384วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04450601010 ดอนพระจันทร์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04451101030 ดอนพิมาน 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนพิมาน ม.16 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
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04450701006 ดอนม่วย 11/5/255424/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04451101015 ดอนยาง 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาง ม.13 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450706013 ดอนยานาง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอยยานาง ม.15 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04450511005 ดอนวิเวก 1/1/25212453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
04450120008 ดอนสนามชัย 2529วัดราษฎร์มหานิกายสนามม้า ม.1 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451101014 ดอนสังข์วนาราม 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายดอนสังข์ ม.18 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450511002 ดอนสำราญใต้ 2334วัดราษฎร์มหานิกายดอนสำราญ ม.6 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
04451015008 ดอนสีสุก 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนสีสุก ม.3 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
04451007006 ดอนหาด 1/1/25182456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
04450908007 ดานกลอย 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยค้อ ม.4 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
04451105006 ด่านน้อย 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450515004 ดู่กลาง 21/2/25392441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
04450610001 ดูกอึ่ง 1/1/24062393วัดราษฎร์มหานิกายดูกอึ่ง ม.1 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04450609001 เด่นราษฏร์ 1/1/22172210วัดราษฎร์มหานิกายเด่นราษฏร์ ม.6 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04450303015 แดนสวรรค์ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายแดนสวรรค์ ม.9 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04451603003 ต้นโพธิ์ 15/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
04450301002 ตระคลองบึง 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
04450506008 ตรีคาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
04451403003 ตลาดแจ้ง 1/1/24812360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ
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04450206005 ตลาดไชย (เษตตะสัย) 21/2/25392472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04450401005 ตลาดบ้านอ้น 2529วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451107011 ตะเคียน 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายแคน ม.5 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450501009 ตะโมม 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04450906006 ตาลเดี่ยว 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
04451008003 ตาลตะนาวศรี 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
04451003003 ตาลมวนาราม 1/1/24292420วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04451011001 ตาลวนาราม 1/1/24202310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04451008006 ตาลวนาราม 1/1/25132448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
04450901012 ตูมทองวนาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายปลาโด ม.9 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
04450401002 ใต้ 3/9/25252408วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451101002 ใต้ 10/8/25192319วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450710010 ใต้คำนาดี 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคำนาดี ม.1 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04451107008 ใต้ตาเณร 1/1/25172465วัดราษฎร์มหานิกายตาเณร ม.12 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451203001 ใต้สูงยาง 2/10/25322392วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
04450209003 ไตรตรึงษ์ 1/1/25092476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
04450125003 ไตรนิคม 16/4/25412454วัดราษฎร์มหานิกายอุ่มเม้า ม.8 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450406003 ไตรภูมิ 30/12/25292431วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451106005 ไตรภูมิ 1/1/25302341วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ



14หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ร้อยเอ็ด

04450607001 ไตรภูมิ 1/1/22752250วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
04451202005 ไตรมิตรธรรมาราม 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายดงเค็ง ม.7 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
04450302008 ไตรมิตรสามัคคีวนาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04450410005 ถาวรรังศรี 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450503008 ถาวรรังสฤษฎิ์ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองกู่ ม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
04450908003 ถ้ำผาน้ำทิพย์ 27/5/255816/4/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลาง ม.2 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
04450903006 ทรายเขาทอง 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04450908005 ทรายเขาทอง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำวน ม.12 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
04451113001 ทักษิณชลธาร 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04450406002 ท่าขันธ์ 1/1/24452413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451006004 ท่าทางเกวียน 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450101019 ท่านคร 2471วัดราษฎร์มหานิกายท่านคร ม.- ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450515005 ท่าบ่อ 1/1/24912453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
04451406005 ท่าบ่อ 1/1/24972310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04451006013 ท่าบ่อสามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04451006007 ท่าโพธิ์ 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04451007003 ท่าม่วง 1/1/25012114วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
04450304002 ท่าม่วง 1/1/24642452วัดราษฎร์มหานิกายท่าม่วง ม.3 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
04451407003 ท่ายางชุมน้ำเงิน 9/2/2465วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเงิน ม.1 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
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04451006005 ท่าเยี่ยม 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450501008 ท่าเยี่ยม 13/7/25522483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04450406009 ท่าราษฏร์วารี 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451603005 ท่าแร่สามัคคี 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายไม้ล่าม ม.4 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
04450602005 ท่าลาด 23/3/25332444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04450601009 ท่าวารี 1/8/25332481วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04451114004 ท่าสมอ 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451201002 ท่าสว่าง 1/1/24642443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
04451403006 ท่าสองคอน 29/11/25402409วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ
04450509004 ท่าสะแบง 1/1/24812405วัดราษฎร์มหานิกายท่าสะแบง ม.4 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450908002 ท่าสะอาดประชาราษฎร์รังสฤษฎ์(อ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
04450613004 ท่าสำราญ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
04450805004 ท่าสำราญ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
04451503003 ท่าสำราญ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
04450805002 ท่าสีดา 29/11/25372452วัดราษฎร์มหานิกายดอนควาย ม.6 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
04450901004 ท่าแสงจันทร์ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
04451503004 ท่าแสงจันทร์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
04450109005 ท่าอุดมสามัคคี 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450613003 ท่าใฮ 1/1/25152465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
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04450901003 ทุ่งเจริญ 4/1/25292452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
04451109007 ทุ่งน้อยพัฒนา 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย ม.5 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450604002 ทุ่งรังษี 2372วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
04450610009 ทุ่งรังษี 8/8/25322477วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.8 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04451101006 ทุ่งลัฎฐิวัน 4/9/25342410วัดราษฎร์มหานิกายคุ้มเมืองใหม่ ม.20 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450109004 ทุ่งสถิตย์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451404004 ทุ่งสว่าง 1/1/24282385วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04451406003 ทุ่งสว่าง 2165วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450209006 ทุ่งสว่างดำรงธรรม 10/5/255918/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีดำ ม.4 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
04451002005 ทุ่งสว่างโนนโพธิ์ 1/1/24792412วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04451410004 ทุ่งสว่างสำโรง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ
04450204004 ทุ่งสว่างอารมณ์ 22/6/25372430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
04451002002 ทุ่งสว่างอารมณ์ 23/3/25332383วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04450614002 ทุ่งสว่างอารมณ์สุข 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
04451018006 ทุ่งสว่างอารมย์ 1/1/25212481วัดราษฎร์มหานิกายเมืองไพร ม.3 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04451104011 ทุ่งสามัคคี 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายส้มโฮงเหนือ ม.11 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451401012 ทุ่งสาริกา 2483วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งเบา ม.3 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450604007 ทุ่งแสงพุทธธรรม 25/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองทัพไทย ม.1 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
04450506006 เทพชัยมงคล 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
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04451003005 เทพธิดาเทวัน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04450124003 เทพนิมิต 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.11 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451010018 เทพนิมิตรวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.6 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04451705013 เทวาประสาท 26/7/25472445วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.7 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450802007 เทวาประสิทธิ์ 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายเทวาประสิทธิ์ ม.6 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
04451707001 เทวาพิทักษ์ 1/1/22702249วัดราษฎร์มหานิกายคางฮุง ม.13 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04450601011 ไทยสมบูรณ์ประชาสรรค์ 30/3/255815/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตไทยสมบูรณ์ ม.12 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04450208001 ไทรทอง 22/6/25372445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
04450609002 ไทรทอง 1/1/23002280วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูณกลาง ม.10 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04450803002 ธงชัยโพธาราม 2414วัดราษฎร์มหานิกายบัวทองเหนือ ม.2 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450502002 ธงธานี 1/1/24942368วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
04450123001 ธรรมจารีนิวาส 2/4/25302328วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450517009 ธรรมนิยมสงเคราะห์ 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04451008002 ธรรมประดิษฐาราม 1/1/24352365วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
04450120010 ธรรมวนาราม 9/8/25533/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตดงลาน ม.4 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450806001 ธรรมิการาม 2409วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
04450201002 ธาตุ 1/1/25192330วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04450610004 ธาตุจอมศรี 1/1/24522436วัดราษฎร์มหานิกายธาตุจอมศรี ม.14 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04450806018 ธาตุจอมศรี 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายธาตุจอมศรี ม.2 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
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04451107001 ธาตุตาเณร 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451103002 ธาตุนาใหญ่ 22/6/25372415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450505003 ธาตุประทับ 2261วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
04451304001 ธาตุสุนทร 16/8/25372410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย
04451009001 ธาตุอัมพวัน 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
04450708005 ธาตุอูปมุง 2360วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04451407005 ธีรสิมา 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.8 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
04450303009 นนทาประชานิมิตร 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04450602013 น้อย 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาชม ม.9 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04450521008 น้อย 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
04450212005 น้อยเจริญศรี 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
04451014009 น้อยสามัคคีธรรม 18/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายน้อยสามัคคี ม.10 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04450708003 นันทิยาราม 2302วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04450903002 นันทิยาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04450908001 นันทิยาวาส 12/6/25402462วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
04450506001 นาคำ 1/1/25282150วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
04450304010 นาแค 2475วัดราษฎร์มหานิกายนาแค ม.7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
04450407002 นางาม 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450602010 นาชม 24/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายนาชม ม.9 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
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04451006003 นาดี 1/1/24562430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450612007 นานวล 23/4/25292476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04451016001 นาแพง(ศรีสง่าประชาธรรม) 1/1/25182479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ
04450804005 นาเลา 19/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเลา ม.10 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450808003 นาวาภิมุข 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
04450711002 นาสีนวล 2/3/255319/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวล ม.6 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
04450711008 นาสีใส 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาสีใส ม.3 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
04451101009 น้ำคำน้อย 9/9/25592451วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04451102004 นิกรบำรุง 1/1/23662346วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450701004 นิคมคณาราม 8/8/25562467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04451705001 นิคมคณาวาส 2315วัดราษฎร์มหานิกายดงสิงห์ ม.1 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04451011011 นิคมพัฒนาราม 2399วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04450705002 นิโคสว่าง 4/1/25292467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
04450117011 นิเทศสุนทราราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450123002 นิมิตคณาราม 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451705006 นิมิตธัญญาผล 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450501003 นิเวศน์ 21/2/25392433วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04450903004 นิเวศน์วนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04450507014 เนินสง่าสามัคคี 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
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04450511006 โนนก้านเหลือง 2456วัดราษฎร์มหานิกายโนนก้านเหลือง ม.5 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
04451704006 โนนขาม (ทุ่งเจริญธรรม) 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04450103013 โนนงาม 30/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนงาม ม.15 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451408004 โนนชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
04450702004 โนนตาล 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04450708009 โนนทองหลาง 2376วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04450306004 โนนท่อน 17/1/25342465วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04451109005 โนนพัฒนา 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนพัฒนา ม.12 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450705008 โนนโพธิ์ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
04450612001 โนนม่วง 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04451112006 โนนม่วง 27/8/25455/1/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.10 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
04451113009 โนนม่วง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.8 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04450110004 โนนรังสิทธิ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451405010 โนนฤาษี 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายแขม ม.11 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04450613005 โนนศิลา 16/12/25542483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
04451606007 โนนสมบูรณ์ 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.2 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
04451108012 โนนสมบูรณ์ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450305002 โนนสวรรค์ 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04450701008 โนนสวรรค์ 2/5/25455/1/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.3 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
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04451108004 โนนสวรรค์ 2/5/254527/5/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451018005 โนนสวรรค์ (ใหม่โนนสวรรค์) 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
04450410006 โนนสวรรค์อารมณ์ 29/2/25552484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450103005 โนนสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451018004 โนนสว่าง 12/2/25452476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
04451112013 โนนสว่าง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.8 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
04451706005 โนนสว่าง (โพนสว่าง) 2470วัดราษฎร์มหานิกายโพน ม.2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
04451004002 โนนสว่างชัยศรี 1/1/25092404วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
04451707004 โนนสวาท 15/9/25302482วัดราษฎร์มหานิกายโนนเชียงบัง ม.4 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04450907015 โนนสวาสดิ์ วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาสดิ์ ม.4 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04450104005 โนนสะอาด 2380วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450804006 โนนสะอาด 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.8 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450606005 โนนสะอาด 3/11/25382480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
04450601002 โนนสะอาด 2200วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04450412004 โนนสะอาด 26/8/25592446วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450411002 โนนสะอาด 26/8/25582413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450505007 โนนสะอาด 2534วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
04450125002 โนนสำราญ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450105009 โนนสิงห์ทอง 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04451409007 โนนสีดา 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสีดา ม.9 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ
04450105006 โนนสูง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450125006 โนนสูง 2479วัดราษฎร์มหานิกายเมืองทอง ม.10 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451706004 โนนสูง (บ้านโนนสูง) 2470วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
04451604007 โนนเหล่าเอี้ยง 3/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนทราย ม.2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
04451608001 โนนเหลี่ยมสามัคคี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนเหลี่ยม ม.3 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
04450108006 โนนใหญ่ 1/1/22152201วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450305009 โนนใหม่ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหม่ ม.13 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04451106003 บรมธงชัย 12/2/25452312วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450712006 บวรนิเวศน์ 26/5/25512481วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเป็ด ม.1 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04451303005 บ่อแก้ว 8/8/255623/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายบ่อแก้ว ม.11 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
04450514002 บังบด 1/1/24182350วัดราษฎร์มหานิกายพระเจ้า ม.4 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04450306005 บัวขาว 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04451204003 บัวสูง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
04450508002 บัวหลวง 1952วัดราษฎร์มหานิกายบัวหลวง ม.3 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451605002 บ้านกล้วย 1/1/24402420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04450615003 บ้านกลาง 21/11/25322440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร
04451604002 บ้านกลาง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
04451602003 บ้านก่อ 23/6/25532449วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
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04450603001 บ้านกุดน้ำใส (สระกุดน้ำใส) 1/1/24722400วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.9 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
04450507012 บ้านกู่ 1/1/24932473วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
04450102012 บ้านแก่นทราย 13/7/253615/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451701013 บ้านขมิ้น 16/6/254928/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายขมิ้น ม.7 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04451701002 บ้านขมิ้น (โพธิ์ชัย) 1/1/25092423วัดราษฎร์มหานิกายขมิ้น ม.15 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04451113007 บ้านขวาว 17/1/25511/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายขวาว ม.9 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04451112003 บ้านขี้กา 2375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
04450102011 บ้านเขวา 3/2/25402483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450406001 บ้านเขวา 8/8/25562325วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451701011 บ้านเขวาชี (ท่าวารีปทุมวนาราม) 1/1/24692462วัดราษฎร์มหานิกายเขวาชี ม.1 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร
04451112005 บ้านค้อ 1/1/25042450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
04450806002 บ้านคำพอุง(สุวรรณาราม) 1/1/24792436วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
04451701007 บ้านคุยค้อ (ศรีชัยมงคล) 1/1/24822435วัดราษฎร์มหานิกายคุยค้อ ม.6 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04451102001 บ้านแคน 1/1/23562334วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451704001 บ้านแคน (โพธิ์ธาราม) 1/1/22892265วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04450301003 บ้านโคกทม (สุวรรณราม) 1/1/24842438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
04451102008 บ้านโคกน้อย 2468วัดราษฎร์มหานิกายโคกทัพเก่า ม.7 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451605007 บ้านโคกร้าง 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูคำ ม.5 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04450120005 บ้านโคกสูง 27/2/25472464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04451102007 บ้านโคกใหญ่ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450521003 บ้านงิ้ว(ฉิมพลิวัน) 1/1/24702432วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วเหนือ ม.2 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
04450406010 บ้านงูเหลือม 21/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายงูเหลือม ม.5 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450501012 บ้านจอมพล 11/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตจอมพล ม.2 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04451113002 บ้านจาน 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04451703005 บ้านแจ้งข่า 2482วัดราษฎร์มหานิกายแจ้งข่า ม.3 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
04450205003 บ้านแจ่มอารมณ์ 30/12/25182484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
04450612003 บ้านชาติ 8/8/25322446วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04450213002 บ้านดงครั่งน้อย 8/11/24962484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
04450307001 บ้านดงช้าง(โพธิ์กลาง) 1/1/24822458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
04451303002 บ้านดงหมากไฟ 1/1/25132452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
04451102005 บ้านดอกไม้ 1/1/23982366วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451202006 บ้านดอนก่อ 18/12/25574/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนก่อ ม.9 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
04450520005 บ้านดอนไผ่(เวฬุวนาราม) 16/5/25402470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
04450208002 บ้านดอนรัก 1/1/25132450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
04451701008 บ้านดอนหวาย (โพธิ์ศรีสว่าง) 19/3/25502445วัดราษฎร์มหานิกายดอนหวาย ม.1 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04451701010 บ้านดินดำ (ท่าชีศรีสมังคลาราม) 1/1/24632460วัดราษฎร์มหานิกายดินดำ ม.9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04450408012 บ้านดินแดง 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนแคน ม.2 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450118008 บ้านดู่ 3/12/25472447วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04450303010 บ้านดู่ฝายใหญ่ 23/6/255327/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.14 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04451404001 บ้านแดง 1/1/22171820วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04451104008 บ้านตังหมอง 29/11/25402478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451108001 บ้านตาหยวก 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451103006 บ้านตาแหลว (เสโนทัย) 29/2/25552470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451704003 บ้านนา 2344วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04451010005 บ้านนาทม 12/1/25492468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04451103008 บ้านนาน้อย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450703002 บ้านนาแพง(อนุราชคณาราม) 1/1/24822435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
04450105001 บ้านนาโพธิ์(โพธิ์ศรีสะอาด) 1/1/24622315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451110001 บ้านน้ำคำ (สระเกตุ) 1/1/24692236วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451706006 บ้านน้ำเค็ม 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเค็ม ม.7 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
04451018007 บ้านน้ำจั่นน้อย 2459วัดราษฎร์มหานิกายน้ำจั่นน้อย ม.8 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
04450405006 บ้านน้ำใส 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายน้ำใส ม.1 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450707007 บ้านโนนไชยศรี(อรุณสิงคาราม) 1/1/24792407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04450507016 บ้านโนนเดื่อ 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนเดื่อ ม.5 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
04451608002 บ้านโนนทัน 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.2 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
04451903002 บ้านโนนสะอาด 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.9 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04450110010 บ้านโนนสั้น 2305วัดราษฎร์มหานิกายโนนสั้น ม.3 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04451604008 บ้านโนนสีดา 2459วัดราษฎร์มหานิกายโนนสีดา ม.4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
04451004001 บ้านบ่งเบ้า(มงคลพุทธยาท) 1/1/24822400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
04450305003 บ้านบักตู้ 21/12/25352473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04451602001 บ้านบาก 1/1/24532430วัดราษฎร์มหานิกายบาก ม.7 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
04451701004 บ้านบึงโดน 10/7/25502425วัดราษฎร์มหานิกายบึงโดน ม.15 ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร
04451305001 บ้านปลาคูณ (ท่าสมบูรณ์) 16/4/25412448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
04450104002 บ้านป่าบาก(ป่าบาก) 7/2/25322356วัดราษฎร์มหานิกายป่าบาก ม.1 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451702001 บ้านปาฝา(โพธาราม) 1/1/24732290วัดราษฎร์มหานิกายปาฝา ม.8 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
04451603001 บ้านป่าเม้า 26/5/25512430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
04450102004 บ้านเปลือยใหญ่ 14/10/25252430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450211006 บ้านผำ 16/10/25292405วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
04451205002 บ้านผำใหญ่ 25/12/25252372วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
04450118011 บ้านฝาง 24/10/25212459วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450206002 บ้านฝาง (พรหมศรีสว่าง) 1/1/25132461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04451701009 บ้านพยอม (สว่างศรีวิลัย) 29/6/25592452วัดราษฎร์มหานิกายพยอม ม.4 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04450401011 บ้านโพธิ์ 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองตอ ม.10 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451002001 บ้านโพธิ์ชัน(มงคลชัยยาราม) 1/1/24792320วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04451603009 บ้านโพนงาม 10/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงเมือง ม.5 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
04450706004 บ้านโพนทองน้อย(เทพยุดาราม) 1/1/24822472วัดราษฎร์มหานิกายโพนทองน้อย ม.13 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
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04450304003 บ้านโพนสูง(โพนสูง) 7/2/25322452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
04451102003 บ้านภูงา 1/1/23562346วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450615004 บ้านมะเขือ 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายมะเขือ ม.3 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450512003 บ้านมะบ้า(คุ้งคงคา) 1/1/24672428วัดราษฎร์มหานิกายมะบ้า ม.3 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451103010 บ้านเม็ก 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450517008 บ้านเมืองน้อย(บูรพาเมืองน้อย) 1/1/25182406วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04452002001 บ้านยางด่อ 24/2/255818/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายยางด่อ ม.4 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451102006 บ้านยางเลิง 1/1/24702459วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450102003 บ้านรอบเมือง 1/1/25312410วัดราษฎร์มหานิกายรอบเมือง ม.4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451108007 บ้านร้านหญ้า 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายร้านหญ้า ม.3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451005007 บ้านลาด(ราษฎร์วิสิลฐ์) 1/1/24792463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450117001 บ้านเล้า(ธัญญาวาส) 1/1/24822324วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451101008 บ้านสนาม 25/9/25552440วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04451402009 บ้านสนามชัย 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.5 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04450306001 บ้านสระบัว 1/1/25012450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04451108005 บ้านสระโพนทอง 18/12/255710/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายสระโพนทอง ม.8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451605005 บ้านสวนจิก (สนามชัย) 11/5/25542432วัดราษฎร์มหานิกายสวนจิก  ม.1 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04450408008 บ้านสวนมอน 26/7/254724/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายสวนมอน ม.12 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451303006 บ้านสะแบงแตก 2482วัดราษฎร์มหานิกายสะแบงแตก ม.2 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
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04451016002 บ้านสะอาดนาดี(สว่างอัมพวัน) 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ
04450613006 บ้านสำโรง 28/7/2540วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.8 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
04450109008 บ้านแสบง 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายดงเค็งแสบง ม.9 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451114008 บ้านแสบง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายแสบง ม.10 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451408008 บ้านหนองกอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองกอง ม.8 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
04450206007 บ้านหนองกุง 1/1/25162483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04450707004 บ้านหนองขี้ม้า(ศิริมงคล) 1/1/24862379วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04450104011 บ้านหนองคู 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูขาด ม.12 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450120004 บ้านหนองจิก 1/1/25232454วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิกใหญ่ ม.12 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450411008 บ้านหนองชาด 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองชาด ม.6 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451702008 บ้านหนองแซง 24/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแซง ม.6 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
04451302004 บ้านหนองทุ่ม 26/8/255819/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองทุ่ม ม.2 ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
04450501006 บ้านหนองบัว(วารีอุบล) 1/1/24822451วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04450510005 บ้านหนองบั่ว(หนองบั่ว) 21/6/25342484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
04451112002 บ้านหนองบั่ว(หนองบั่ว) 4/4/25322365วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
04450604006 บ้านหนองบัวน้อย 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวน้อย ม.10 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
04450207005 บ้านหนองผึ้ง (สว่างโพธิ์ศรี) 1/1/25132451วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450104009 บ้านหนองพุก 24/12/25552450วัดราษฎร์มหานิกายหนองพุก ม.4 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451604006 บ้านหนองม่วง 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
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04451015006 บ้านหนองเรือ 24/12/255530/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.5 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450201003 บ้านหนองแวง 1/1/25052375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04451605008 บ้านหนองแวง 28/7/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงยาว ม.14 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04451606006 บ้านหน้องหญ้าคา 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายหญ้าคา ม.5 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
04450602011 บ้านหนองหลวง 28/1/24722438วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.14 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04450104010 บ้านหนองหุ่ง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองหุ่ง ม.10 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450705004 บ้านหนองใหญ่(โพธาราม) 1/1/24862460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
04450208003 บ้านหนองอ่าง 1/1/25012455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
04451104009 บ้านหนองอีเข็ม 25/9/25332481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451114003 บ้านหว่าน 2353วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450109010 บ้านหว่านไฟ 13/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายหว่านไฟ ม.11 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451010001 บ้านหวาย 1/1/24682195วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04450509002 บ้านหวายหลึม(โสภณวิหาร) 1/1/24632400วัดราษฎร์มหานิกายหวายหลึม ม.3 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451704004 บ้านหัวงัว 2340วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04451103004 บ้านหางเหย 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451707005 บ้านหาด 28/7/2540วัดราษฎร์มหานิกายหาด ม.5 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04451101017 บ้านเหม้า 15/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายเหม้า ม.7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04451101011 บ้านเหม้า (อุดมศิลป์) 19/4/25562461วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04451408007 บ้านเหล่า 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
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04451304002 บ้านเหล่าข้าว (สมบูรณ์สุนทราราม) 1/1/25092473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย
04450120003 บ้านเหล่าใหญ่ 1/1/25182452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450522005 บ้านเหล่าอ้อย 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าอ้อย ม.5 ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
04451110007 บ้านเหว่อ (โพธิ์ทอง) 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450401006 บ้านอ้น (สระแคนเจริญศรี) 1/1/24812466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450120007 บ้านอ้น(สุวรรณาราม) 10/7/25502473วัดราษฎร์มหานิกายอ้น ม.3 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451707012 บ้านอนามัย 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายอนามัย ม.2 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04450504002 บิบผลิวนาราม 1/1/25302439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
04450601001 บึง 1/1/25152002วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04451407001 บึงแคน 1/1/24202213วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
04451006009 บึงตาลสามัคคี 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450101008 บึงพระลานชัย(บึง) 1/1/24642430พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451410003 บึงหนองอาราม 2385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ
04451117001 บึงห้างหว้า 11/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายห้างหว้า ม.1 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450602007 บึงฮี 10/8/25192451วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04450511003 บุ่งค้า 2400วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งค้า ม.3 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
04450707009 บุญราศรี 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04450211001 บุญศิริวราราม 4/1/25292399วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
04450407003 บุปผาราม 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
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04450904005 บุปผาราม 21/12/25352464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
04451107007 บุปผาราม 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450609005 บุปผาราม 1/1/25132442วัดราษฎร์มหานิกายขมิ้น ม.13 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04451303004 บุพผาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
04451602009 บุมะเขือสามัคคี 5/1/2543วัดราษฎร์มหานิกายบุมะเขือ ม.12 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
04450516004 บุรีอีโก่ม 1/1/25182430วัดราษฎร์มหานิกายอีโก่ม ม.9 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450302006 บูรณะเขต 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04450713004 บูรพา 1/1/25182450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
04451408001 บูรพา 10/3/25132400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
04450801004 บูรพา 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04451001004 บูรพา(บูรพาภิรมณ์) 1/1/25252456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
04450209004 บูรพากู่กาสิงห์น้อย 8/8/25322472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
04450509007 บูรพาจานใต้ 2450วัดราษฎร์มหานิกายจานใต้ ม.4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450703007 บูรพาชัยศรี 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.6 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
04450808002 บูรพาภิรมย์ 1/1/25312454วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
04450101011 บูรพาภิราม 1/1/24812456พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450702003 บูรพาราม 4/7/25292475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04450904011 บูรพาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักแว่น ม.8 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
04450205001 บูรพาราม(สว่างบูรพา) 8/11/25262446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
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04450802004 ปฐมแพงศรี 1/1/24582434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
04450202001 ปทุมคงคา 15/1/25242350วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
04451111006 ปทุมมงคล 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.6 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
04451203005 ปทุมวนาราม 4/12/25582474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
04451602018 ประชาคมวนาราม 1/1/25132513วัดราษฎร์ธรรมยุตป่ากุง ม.11 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
04450123004 ประชารังสรรค์ 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450117006 ประชาราษฎร์ 2448วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450117012 ประชาสามัคคี 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนน้อย ม.13 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450517003 ประชาอุทิศ 2481วัดราษฎร์มหานิกายพระยอมน้อย ม.4 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
04450501013 ประดู่ศรีไพรวรรณ 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนชี้ช้าง ม.8 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04450501004 ประตูชัย(บ้านคำไฮ) 10/6/25252441วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04451110005 ประทุมชาติ 4/6/25432446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451301003 ประทุมทอง 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
04450117007 ประสาทวิทยาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450117008 ประสาทศรัทธาธรรม 31/3/25492451วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451707003 ประสาทสิทธิผล 2257วัดราษฎร์มหานิกายบาก ม.6 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04451705007 ประสาทอารมณ์ 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450109001 ประสานศรัทธา 1/1/25152415วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450303005 ประสิทธาราม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์



33หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ร้อยเอ็ด

04451502003 ประสิทธิ์โพธาราม 1/1/25182433วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
04450117005 ปราสาทธรรมทาน 4/6/25432446วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.11 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451504001 ปราสาทวิชัย 1/1/24892445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี
04451107005 ปลาข้าว 25/9/25552435วัดราษฎร์มหานิกายปลาข้าว ม.3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450109002 ปอภาร 1/1/24302425วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450516008 ปอหู 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451410001 ปัจจิม 1/1/25152350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ
04450606007 ปัญจวารีวิเวก 4/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนดู่ ม.4 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
04450125004 ปัญญาราม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองอุ่ม ม.4 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450709009 ป่ากระพี้ 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกระพี้ ม.3 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
04451005003 ป่าขี 1/1/25132396วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450706018 ป่าเขมสารสุธี 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทองน้อย ม.2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04451405014 ป่าแขมเหนือ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายแขมเหนือ ม.12 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04451707007 ป่าคางฮุง 18/12/255723/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตคางฮุง ม.1 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04450702013 ป่าคำบอนสันติวิเวก 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำบอน ม.8 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04450908006 ป่าคำเม็ก 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายน้อยคำเม็ก ม.8 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
04451111004 ป่าคีรีวัน 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
04451007007 ป่าคีลาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
04451604003 ป่าโคกศรีรัตนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
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04451103003 ป่างูเหลือม 1/1/24352415วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450802012 ป่าจตุคามสามัคคี 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหูลิง ม.2 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
04450401012 ป่าจตุรพักตรพิมาน 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายคุ้มเหนือ ม.3 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450303016 ป่าจารึกธรรม 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตดู่ใหญ่ ม.3 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04451704011 ป่าจ่าเหลา 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายจ่าเหลา ม.7 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04450807006 ป่าจิก 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแสง ม.7 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
04451109002 ป่าชัยยาราม 1/1/21452125วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450704007 ป่าญาณสีลพรต 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกก่ง ม.8 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
04450412006 ป่าดงเมืองจอก 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงเมืองจอก ม.6 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451804009 ป่าดงยางเครือ 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดงบัง ม.4 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04450507015 ป่าดอนแก้ว 2544วัดราษฎร์ธรรมยุตไก่ป่า ม.6 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04450507017 ป่าดอนแคน 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายกู่ ม.4 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
04450206020 ป่าดอนแคน 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายดอนแคน-พระจันทร์ ม.8 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04450606006 ป่าดอนเจริญ 26/8/255920/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเจริญ ม.11 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
04451707016 ป่าดอนสวรรค์ 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนสวรรค์ ม.11 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04451003008 ป่าดอนหวาย 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนน้ำสร้าง ม.14 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04451706007 ป่าตถตาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดงเครือวัลย์ ม.7 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
04450908012 ป่าไตรสามัคคีธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยค้อ ม.4 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
04450502006 ป่าทรงธรรม 19/4/25562529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
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04451101012 ป่าทรงธรรมิคทายวันวิหาร 16/6/25492483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.17 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450212008 ป่าทุ่งกุลา 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนตูม ม.5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
04450709010 ป่าเทพสถิตย์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายน้อยชลประทาน ม.9 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
04451903012 ป่าเทวานุรักษ์ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวทอง ม.13 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04451015005 ป่าธรรมรังษี 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450108020 ป่าธรรมสุโข 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าตำแย ม.6 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451002011 ป่าธรรมารมณ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04451114007 ป่าธรรมาวาส 3/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตด่อนก่อ ม.9 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450810001 ป่าธาราวิเวก 31/7/254930/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนใหญ่ ม.1 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
04451607010 ป่านกยูงทอง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนน้ำเงิน ม.11 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
04451005013 ป่านาเมือง 5/1/255230/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเมือง ม.6 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04451117003 ป่าน้ำคำพัฒนา 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำคำน้อย ม.9 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04452005010 ป่านิเวศธรรมาราม 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองหล่ม ม.8 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04452001005 ป่าโนนเขาหลวง 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตจานใต้ ม.4 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450110006 ป่าโนนรัง 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451702006 ป่าบ้านดู่น้ำ (โนนสมอ) 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตดู่น้ำ ม.9 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
04450901014 ป่าบูรพาสามัคคีธรรม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายฉวะ ม.10 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
04451003006 ป่าประชานุกุล 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตเมืองไพร ม.12 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04451115005 ป่าปลาค้าว 7/10/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตปลาค้าว ม.3 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
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04450806003 ป่าปัญญาวิริยาราม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสมบูรณ์ ม.10 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
04450901013 ป่าโป่งช้าง 29/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตสันติสุข ม.13 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
04450407007 ป่าพรหมพิมาน 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนางาม ม.5 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451106008 ป่าพรหมสอน 24/4/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตหาญหก ม.6 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451006016 ป่าพุทธกิติธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองขาม ม.18 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450907018 ป่าพุทธธรรมน้ำพุ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายใหม่น้ำพุ ม.19 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04451303015 ป่าพุทธอาณา 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายแสงสว่าง ม.15 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
04451103011 ป่าพุทธาวาส 16/4/254715/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตตาแหลว ม.4 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451002014 ป่าโพธิ์ชันสมฤดี 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ชัน ม.16 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04450614004 ป่าโพธิ์ศรี 3/2/254625/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ศรี ม.8 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
04450411014 ป่าโพธิสมภาร 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.5 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451009005 ป่าโพธิ์สวรรค์ 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตนาโพธิ์ ม.4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
04450706009 ป่าโพนทอง 16/12/255419/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทอง ม.2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04450103014 ป่าม่วง 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าม่วง ม.21 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451904001 ป่าม่วงหวาน 19/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตม่วงหวาน ม.12 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04451406011 ป่ามิ่งมงคล วัดราษฎร์มหานิกายเมืองคลอง ม.4 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450802001 ป่าเมตตาธรรม 8/9/25312400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
04451603004 ป่าเม้าเหนือ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าเม้าเหนือ ม.2 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
04450124002 ป่ายาง 2475วัดราษฎร์มหานิกายป่ายาง ม.9 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04450201004 ป่ายาง 14/12/25382383วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04450104004 ป่ายาง (ราษฎร์รังสรรค์) 1/1/24802365วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451105009 ป่ายางเครือ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายยางเครือ ม.2 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451401011 ป่ายางโง๊ะ 10/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตยางโง๊ะ ม.11 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450101012 ป่าเรไร 1/1/24822461วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451102002 ป่าเรไร 1/1/23602337วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451401007 ป่าเรไร 2409วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450504005 ป่าวรคุณ 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตพระเจ้า ม.10 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04451406001 ป่าวังเชียม 1/1/23002250วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450713006 ป่าวังธรรม 9/8/25535/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตวังม่วย ม.3 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
04450713005 ป่าวังยาว 1/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตวังยาว ม.8 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
04450521006 ป่าวิสุทธาวาส 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
04450607010 ป่าศรีคำสูง 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตคำสูง ม.6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
04450705012 ป่าศรีโคกล่าม 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกล่าม ม.10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
04451205004 ป่าศรีดอนกลาง 31/3/254914/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตผำ ม.8 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
04450209007 ป่าศรีปทุมวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกู่กาสิงห์ ม.2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
04450903007 ป่าศรีพัฒนาราม 11/2/255214/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไฮเงิน ม.15 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04450803007 ป่าศรีโพธิ์ชัย 9/1/254710/8/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแสง ม.10 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04451901002 ป่าศรีโพธิ์ทอง 29/9/255815/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตขวาว ม.5 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
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04451301001 ป่าศรีโพนทราย 1/1/24252410วัดราษฎร์ธรรมยุตสุขเกษม ม.2 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
04450701007 ป่าศรีโพนทอง 9/1/25472/10/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตแวงใต้ ม.2 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04450103006 ป่าศรีไพรวัน 15/6/25212484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.17 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451501003 ป่าศรีเมยวดี 31/7/25493/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตราษฎร์สามัคคี ม.8 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
04451501007 ป่าศรีรัตนาราม 21/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสองห้อง ม.1 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
04451707008 ป่าศรีเลิงชัย 10/9/255219/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตบาก ม.6 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04450805005 ป่าศรีศรัทธาธรรม 15/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งมน ม.2 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
04451602019 ป่าศรีสมเด็จ 8/8/255628/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตก่อ ม.13 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
04451004004 ป่าศรีสระพังทอง 25/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตบุ่งเบ้า ม.3 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
04450714001 ป่าศรีสองห้อง 8/9/255426/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตสองห้อง ม.8 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
04451704008 ป่าสมุนไพรร้อยเอ็ด 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04451007001 ป่าสักดาราม 1/1/21202110วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
04450408005 ป่าสังข์ 1/1/25082458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450406014 ป่าสังฆาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงแดง ม.14 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450201010 ป่าสันติธรรม 24/12/255515/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคุ้มใต้ ม.8 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04451010019 ป่าสันติวนาวาส 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.4 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04450104008 ป่าสามัคคีธรรม 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่ายาง ม.9 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450902006 ป่าสามัคคีธรรม 17/1/25515/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองแข้ดง ม.6 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
04450105008 ป่าสามัคคีธรรม 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04451005012 ป่าสามัคคีธรรม 18/4/255530/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโจด-นาสีนวล ม.9 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04452001006 ป่าสามัคคีธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตจาน ม.6 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450906010 ป่าสามัคคีธรรม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.6 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
04450902007 ป่าสารคันสินธุ์ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตบึงงาม ม.1 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
04451107013 ป่าสุขสวัสดิ์ 8/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตสุขสวัสดิ์ ม.8 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451111009 ป่าสุจิณโณ 21/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตขี้เหล็กเหนือ ม.11 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
04450506002 ป่าสุ่ม 14/5/25442250วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
04450514007 ป่าสุ่มน้อย 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04450903013 ป่าสุวรรณบรรพต 25/3/255428/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าโพนงาม ม.8 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04451005014 ป่าหนองโกศรี 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตยาง ม.2 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450901005 ป่าหนองแข้ดง 3/11/25573/11/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแข้ดง ม.3 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
04450905009 ป่าหนองเม็ก 25/3/255428/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเม็ก ม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
04450203010 ป่าหนองสะแนน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสนามชัย ม.12 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450411009 ป่าหนองสิม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสิม ม.8 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450701009 ป่าหนองแสงทุ่ง 17/1/25512/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแสงทุ่ง ม.8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04450106016 ป่าหนองหญ้าไซ 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายแมต ม.4 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450102015 ป่าหนองหญ้าม้า 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหญ้าม้า ม.1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451901001 ป่าหนองฮี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายต่องต้อน ม.11 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
04451410006 ป่าหว่านไฟ 24/2/25582464วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ
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04450203009 ป่าเหล่าเสือ 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าเสือ ม.7 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04451605014 ป่าแหน 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าแหน ม.5 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04450601007 ป่าอัมพวัน 2/10/25322474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04451402006 ป่าอัมพวัน 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04450907006 ป่าอัมไพรวัลย์ 26/7/254718/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.8 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04451401013 ป่าอาจสามารถ 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายชูชาติ ม.15 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450702008 ป่าอุดมธรรม 7/12/254919/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตพรหมจรรย์ ม.13 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04450303008 ป่าอุทยาน 24/12/25552473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04450904003 ปิยะวาส 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
04450901002 ปิยะวาสบำรุง 1/3/25592343วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
04451406006 ปุรา 29/11/25372425วัดราษฎร์มหานิกายเป้า ม.7 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450102007 เปลือยนอก 4/9/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450108014 เปลือยน้อย 21/6/25562482วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450503003 เปลือยน้อย 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
04451112001 เปลือยใหญ่ 1/1/22702264วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ
04451114002 ผดุงปริยัติ 1/1/23702350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450509006 ผดุงวิทยา 1/1/24482448วัดราษฎร์มหานิกายอุดมสุข ม.7 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451705011 ผดุงศรัทธรา 2333วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450902003 ผดุงสาตยาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
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04451405008 ผ่องใส 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04450110002 ผันทนาราม 1/1/24402430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451114012 ไผ่เงิน 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายไผ่เงิน ม.11 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450210004 ไผ่สีทอง 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงน้อย ม.5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
04450506007 ฝั่งแดง 1/1/25202463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี
04450708001 ฝึกฝน 1/1/24412440วัดราษฎร์มหานิกายแฝกคำพัฒนา ม.6 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
04450603006 พนัส 1/1/24892444วัดราษฎร์มหานิกายโคกสี ม.5 ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
04450710002 พรมจักคณาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04451016008 พรสวรรค์บุปผาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายพรสวรรค์ ม.5 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ
04450702001 พรหมจริยาราม 14/12/25382440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04450710008 พรหมประสิทธิ์สามัคคี 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายชุมแสงชัย ม.6 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04450907014 พรหมพิทักษ์วนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองพอก ม.9 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04450105013 พรหมรังสฤษดิ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลุบ ม.2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451403002 พระงามมหาธาตุ 1/1/23852309วัดราษฎร์มหานิกายชีโหล่น ม.9 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ
04451402005 พระธาตุ 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04450807002 พลสมบูรณ์ 1/1/24602459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
04451108002 พลับพลาชัย 1/1/25012465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450521001 พลับพลาชัย 1/1/24512393วัดราษฎร์มหานิกายพลับพลา ม.1 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
04451305003 พลับพลาชัย 6/1/25532473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
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04450205004 พลับพลาวนาราม 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพนเงินน้อย ม.8 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
04450404001 พันธุวาส 21/2/25392434วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450410004 พิพิธมาลี 6/2/25562471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450108019 พิมพิสาร 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายพิมพิสาร ม.20 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450304011 พิลา 2478วัดราษฎร์มหานิกายพิลา ม.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
04451404014 พุทธมงคล 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายแมด ม.9 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04450118006 พูลเกษม 1/1/25212443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450708007 แพงศรี 1/1/25272364วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04450709002 แพงศรี 2395วัดราษฎร์มหานิกายจุมจัง ม.7 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
04450807004 โพธาราม 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองพอก ม.5 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
04451008004 โพธาราม 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
04451402001 โพธาราม 1/1/23552320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04450712003 โพธาราม (นิโคธาราม) 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04450706002 โพธาวารี 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04450519001 โพธิ์กลาง 1/1/25082294วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์กลาง ม.3 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
04451003001 โพธิ์กลาง (โพธิ์กลางคณาราม) 1/1/24192409วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04450304004 โพธิการาม 23/2/25422458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
04450510012 โพธิ์แก้ว 2484วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์แก้ว ม.7 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
04450607002 โพธิ์งาม 1/1/22782270วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
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04450604003 โพธิ์งาม 28/6/25482422วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
04451401010 โพธิ์งามสุนทรวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายยางโงะ ม.11 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450708019 โพธิ์เงินราษฎร์อุทิศ 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เงิน ม.6 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04450611001 โพธิ์ชัย 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
04450707002 โพธิ์ชัย 1/1/25162335วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04451107002 โพธิ์ชัย 1/1/24282420วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451404007 โพธิ์ชัย 1/1/25132250วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04451504002 โพธิ์ชัยศรี 1/1/25182464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี
04450207004 โพธิ์ทอง 14/12/25382446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04451110008 โพธิ์ทอง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450401001 โพธิ์ทอง 15/1/25242370วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451111002 โพธิ์ทอง 2362วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
04451111008 โพธิ์ทอง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.7 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
04451601005 โพธิ์ทอง 26/10/2547วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ากาชาด ม.6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
04451601002 โพธิ์ทอง (ศรีโพธิ์ทอง) 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
04451107012 โพธิ์ทองกิจเจริญ 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.2 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450405003 โพธิ์ทองพัฒนาราม 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450615001 โพธิ์ไทร 1/3/25202310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร
04451017001 โพธิ์ไทรดงประเสริฐ 16/5/25402396วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ
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04451014006 โพธิ์บุบผาราม 8/11/25362480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04450102006 โพธิ์พงษ์ราษฎร์บูรณะ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450706007 โพธิ์ร้อยต้น 3/2/254630/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ร้อยต้น ม.1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04451018001 โพธิ์รังษี(โพธิรังษี) 14/6/25332414วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ
04450103003 โพธิ์รังสฤษดิ์ 3/9/25252481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.16 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450510003 โพธิ์รังสิทธิ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
04450602002 โพธิ์ศรี 1/1/24402400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04451405004 โพธิ์ศรี 8/8/25322387วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04450517004 โพธิ์ศรี 1/3/25592483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
04450802006 โพธิ์ศรี 2448วัดราษฎร์มหานิกายหนองอึ่ง ม.4 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
04451806001 โพธิ์ศรี 10/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ศรี ม.11 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
04451403005 โพธิ์ศรี 1/1/24272398วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ
04450102002 โพธิ์ศรีแก่นทราย 1/9/25242327วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451503001 โพธิ์ศรีชัย 4/9/25342406วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
04451012002 โพธิ์ศรีไชยวาน 1/1/25132458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
04451012001 โพธิ์ศรีทอง 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
04451009004 โพธิ์ศรีทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
04450409001 โพธิ์ศรีบุญเรือง 1/1/25182443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451302001 โพธิ์ศรีพุทธิคุณ 31/3/25492438วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
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04451703003 โพธิ์ศรีม่วงลาด(อัมพวนาวาส) 26/5/25512397วัดราษฎร์มหานิกายม่วงลาด ม.5 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
04451002006 โพธิ์ศรีวนาราม 2414วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04451015004 โพธิ์ศรีวนาราม 6/11/25392469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
04451013001 โพธิ์ศรีวนาราม 1/3/25592430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
04451006010 โพธิ์ศรีวราราม 1/1/24532446วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450519004 โพธิ์ศรีวิลัย 27/2/25472466วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.4 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
04451015001 โพธิ์ศรีศาสดาราม 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
04451016003 โพธิ์ศรีสวรรค์ 9/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตนางาม ม.8 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ
04450708010 โพธิ์ศรีสว่าง 1/1/25212405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04451009003 โพธิ์ศรีสว่าง 26/8/25592475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
04451001002 โพธิ์ศรีสว่าง 18/5/25252402วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
04450903003 โพธิ์ศรีสว่าง 15/2/25202452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04450707008 โพธิ์ศรีสว่าง 1/1/25212435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04451401004 โพธิ์ศรีสว่าง 1/1/23852374วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04451408005 โพธิ์ศรีสว่าง 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
04451117004 โพธิ์ศรีสว่างอุดมเวช 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองงอม ม.2 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450102001 โพธิ์ศรีสะอาด 2325วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450402002 โพธิ์ศรีไสล 1/1/24932347วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450906009 โพธิ์ศิริชัยมงคล 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยนาคำ ม.5 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
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04450522002 โพธิ์สว่าง 7/5/25572415วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
04451107004 โพธิ์สว่าง 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450501014 โพธิ์สว่าง 2452วัดราษฎร์มหานิกายตาเสือ ม.11 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04451403008 โพธิ์สว่าง 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนขาม ม.8 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ
04451011002 โพธิ์สว่างวนาราม 1/1/23992312วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04450710006 โพธิ์สว่างอารมณ์ 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04451606003 โพธิ์สัย 10/7/25502452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
04451606008 โพธิ์สัยน้อย 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์สัยน้อย ม.1 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
04450711007 โพธิสาขาวนาราม 24/2/25582404วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.8 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
04450521007 โพธิ์สำราญ 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
04450609004 โพธิ์สูง 1/1/23522347วัดราษฎร์มหานิกายบงดอนทอง ม.9 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04450118012 โพธิ์เหนือศรีสวัสดิ์ 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451014003 โพธิ์อัมพวัน 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04451405003 โพธิ์อินทราราม 1/1/24002380วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04451101016 โพนครกน้อย 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโพนครกน้อย ม.19 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450906011 โพนงาม 26/8/255929/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.8 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
04450202002 โพนเงิน 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
04450701010 โพนเงิน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโพนเงิน ม.5 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04451104004 โพนดวน 23/8/25452462วัดราษฎร์มหานิกายโพนดวน ม.8 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
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04451108003 โพนเดื่อ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451305002 โพนทอง 2474วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
04450304008 โพนทอง 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์
04451606002 โพนทอง (โนนโพธิ์) 1/1/24402435วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
04450701001 โพนทองใหญ่ 1/1/24672375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04450205005 โพนทัน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโพนทัน ม.5 ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย
04451107006 โพนทัน 1/1/24502446วัดราษฎร์มหานิกายโพนทัน ม.2 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450201009 โพนโพธิ์ 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายโพนโพธิ์ ม.7 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04451103007 โพนยานาง (เกาะสว่าง) 2/3/25532471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ
04450203003 โพนสะอาด 1/1/25312449วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04451101029 โพนสูง 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพนสูง ม.9 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450909005 โพนโสภาราม วัดราษฎร์มหานิกายคูเมือง ม.2 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
04450212002 โพนหิน 1/1/25262465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย
04450515003 ไพบูลย์ 21/12/25352430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
04450207003 ไพรสณฑ์ 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450403002 ไพรสณฑ์ 13/7/25362437วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450613002 ฟ้าหยาดสิริราษฏร์ 1/1/24492430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
04450504001 มงคลนิเวศน์ 4/3/25292370วัดราษฎร์มหานิกายคางฮุง ม.12 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
04450105004 มงคลประสิทธิ์ 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04450705003 มธุกาวาส 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
04450703005 ม่วงคำวนาราม 3/11/255724/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายม่วงคำ ม.17 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
04451305006 ม่วงน้อย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม่วงน้อย ม.2 ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย
04450209001 ม่วงศรีไพรวัลย์(ม่วงศรีไพรวัน) 9/5/25342430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
04450708020 มหาวโนทยาน 1/3/255923/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตคำผักกูด ม.13 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04451105003 มหิงษาราม 2358วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450520004 มะขามใต้ 1/1/25182390วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
04450520003 มะขามเหนือ 25/9/25552353วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
04451010002 มะหรีชัยพร 1/1/25232389วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04450507005 มะเหลื่อม 2419วัดราษฎร์มหานิกายมะเหลื่อม ม.10 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04450507009 มะอึ 1/1/25182430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
04450802005 มาลาภิรมย์ 3/2/25462435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
04450521004 มาลุวาคณาราม 1/1/25152450วัดราษฎร์มหานิกายเกษมสุข ม.5 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
04450517014 มิ่งกลาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนดังหมอง ม.10 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04450702007 มิ่งมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04451001005 มิ่งเมือง 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
04450517013 เมืองน้อย 1/1/25182474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04451603002 เมืองเปลือย 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ
04451201004 เมืองสรวงเก่า 24/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
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04451205003 เมืองสรวงน้อย 25/9/25552471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
04451205001 เมืองสรวงใหญ่ 1/1/23362320วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง
04450508006 ยางกลาง 2309วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450507010 ยางกู่ 21/2/25392450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
04451106002 ยางคำ 1/1/23652256วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451105001 ยางเครือ 3/10/25432250วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450210002 ยางจ้อง 4/6/25432450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
04450605009 ยางเดี่ยว 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450516002 ยางใต้ 2279วัดราษฎร์มหานิกายยางใต้ ม.7 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450516006 ยางโทนโพธิการาม 2475วัดราษฎร์มหานิกายยางโทน ม.6 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450517007 ยางสินชัย 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04450705001 โยคาภิรมย์ 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
04450408004 ร่องคำ 6/11/25502452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450902005 รอยพระพุทธบาทนาคำข่า 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายนาคำข่า ม.8 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
04451402002 รังตาลสามัคคี 2320วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04450412003 รังษี 15/1/25242445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450801001 รัตนไตรคม 1/1/24452395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
04451407006 รัตนมังคลาราม 8/9/255415/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.5 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
04450522001 ราชธานี 2202วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
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04450105007 ราชพฤกษาวนาราม 18/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายดอนไฮ ม.5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450522004 ราชวนาราม 24/5/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตราชธานี ม.1 ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
04450404004 ราชวารี 1/1/24932479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450707001 ราชสีมา 1/1/23252311วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04451404002 ราศรีไสล 1/1/23192305วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04451405009 ราษฎร์เจริญ 25/2/25572480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04450612008 ราษฎร์นิยม 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์นิยม ม.4 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04450106003 ราษฎร์บันเทิง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451013002 ราษฎร์บำรุง 1/1/25132457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
04451106006 ราษฎร์บำรุง 2373วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451705008 ราษฎร์บำรุง 10/2/25352411วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450711009 ราษฎร์บำรุง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.5 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
04450305007 ราษฎร์บูรณะ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04450117010 ราษฎร์รังสฤษดิ์ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451703001 ราษฎร์วารี 27/10/25382365วัดราษฎร์มหานิกายท่าลาด ม.4 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
04450305020 ราษฎร์ศรัทธาดูน 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายดูน ม.9 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04452005002 ราษฎร์ศรัทธาบูรพาราม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายสหราษฎร์บำรุง ม.10 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450101004 ราษฎร์ศิริ 1/1/25052340วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450117003 ราษฎร์สามัคคี 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04450403005 ราษฎร์สามัคคี 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายดอนมะหลี่ ม.7 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450517011 ราษฎร์สามัคคีมะยาง 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04450101014 ราษฎร์อุทิศ 28/4/25232522วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450902004 ราษฎร์อุทิศ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
04451006014 ราษฏร์บำรุง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่างาม ม.7 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450609006 ราษฏร์อุดมวนาราม 2446วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล็ก ม.5 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี
04450512006 ราษีการาม 2445วัดราษฎร์มหานิกายโนนราษี ม.8 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451405007 เรืองศรี 1/11/25342425วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04451115001 ละอองธรรมวาส 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายตำแย ม.5 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451109003 ลำโกน 1/1/24142202วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451104002 เล้าข้าว 1/1/25262455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451701001 เลิงคา (ดอนวารีวนาราม) 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายเลิงคา ม.8 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04451002009 เลิงท่าสว่าง 1/2/25332460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04450614003 เลียบ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
04450512007 วังทอง 2458วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.5 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451803001 วังปากบุ่ง 1/3/255910/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายวังปากบุ่ง ม.1 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
04450521002 วังยาว 1/1/24772398วัดราษฎร์มหานิกายวังยาว ม.9 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ
04450710009 วังรัตนะ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายบึงงาม ม.10 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04450211008 วังใหญ่ 7/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเขวาใหญ่ ม.3 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
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04451114001 วานรนิวาส 22/11/25482255วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451301002 วารีกุฎาราม 1/1/24252410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
04450610006 วารีเกษม 15/1/25242456วัดราษฎร์มหานิกายวารีเกษม ม.2 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04450608004 วารีเกษมราษฏร์ 1/1/24422438วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลอย ม.6 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
04450606002 วารีสวัสดิ์ 1/1/24892442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
04451705003 วารีสวาท 4/6/25432393วัดราษฎร์มหานิกายเทพประทาน ม.14 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450605007 วารีสะอาด 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450405004 วารีสุคันธาวาส 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450106002 วารีอุดม 1/1/23682324วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450605003 วารีอุดม 1/1/25162412วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450502003 วารีอุดม 1/1/24132400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
04450906007 วาลุการาม 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายดงทรายงาม ม.9 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
04450103004 วิมลนิวาส 20/3/25372481วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแก ม.3 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451013003 วิลัยสายทอง 4/9/25342460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
04451010009 วิเวกวนาราม 2/7/255119/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหวาย ม.8 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04450110003 วิเศษไพรสณฑ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.13 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450406015 วิสุทธิธรรมาราม 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเพียขันธ์ ม.6 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450204008 เวฬุวนาราม 6/2/25568/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.6 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
04451304003 เวฬุวนาราม 27/12/254523/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.2 ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย
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04451407010 เวฬุวนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนนารี ม.9 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
04450101013 เวฬุวัน 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451106001 เวฬุวัน 1/1/23102246วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450406005 เวฬุวัน 2437วัดราษฎร์มหานิกายดงแดง ม.8 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451107010 เวฬุวันวราราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451010006 ศรีจอมทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04450103002 ศรีจันทร์ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450508003 ศรีจันทร์ 1/1/19701960วัดราษฎร์มหานิกายซองแมว ม.7 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450517001 ศรีจันทรวราราม 1/1/25132284วัดราษฎร์มหานิกายศรีจันทร์ ม.9 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
04450707003 ศรีจันทราราม 1/1/24402374วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04451903001 ศรีเจริญ 12/11/255324/4/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตดูกอึ่ง ม.11 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04451405002 ศรีเจริญผล 1/1/24052375วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04451405006 ศรีเจริญพร 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04450411006 ศรีชมภู 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450108016 ศรีชัยมงคลวนาราม 26/10/2547วัดราษฎร์มหานิกายคานหัก ม.21 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450516003 ศรีฐาน 1/1/23982369วัดราษฎร์มหานิกายหนาด ม.8 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450120009 ศรีทองไพบูลย์วราราม 4/4/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าสมบูรณ์ ม.7 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450118010 ศรีธรรมประสาท 21/2/25232458วัดราษฎร์มหานิกายหนองพานแย ม.6 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450904010 ศรีธรรมาวาส วัดราษฎร์ธรรมยุตคำโพนสูง ม.9 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
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04451005001 ศรีธาตุ 1/1/24112342วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450512002 ศรีธาราม 3/11/25382415วัดราษฎร์มหานิกายท่าค้อ ม.2 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450602017 ศรีนาชม 2/9/255324/1/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตนาชม ม.9 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04450307002 ศรีบุญเรือง 1/1/24902458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
04451014007 ศรีบุญเรือง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04451006011 ศรีบุญเรือง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04451008005 ศรีบุญเรือง 1/1/24462432วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
04450902001 ศรีบุญเรือง 1/1/23622335วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก
04450704005 ศรีบุญเรือง 7/12/25492477วัดราษฎร์มหานิกายคำพระ ม.6 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
04450709004 ศรีบุญเรือง 2417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
04451702004 ศรีบุญเรือง 23/8/25452442วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ากล้วย ม.4 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
04450118001 ศรีปทุมวนาราม 1/1/24302375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450412007 ศรีประชาพัฒนาราม 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าล้อ ม.3 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450303001 ศรีประดู่ 1/1/24602450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04450123005 ศรีพัฒนาราม 2472วัดราษฎร์มหานิกายแคนป่าตอง ม.2 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450401007 ศรีโพธิ์ทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450615002 ศรีโพธิ์ทอง 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450905005 ศรีไพรวัลย์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
04450713002 ศรีไพวัลย์ 19/11/25362364วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
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04450702002 ศรีมงคล 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04450808004 ศรีมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
04450710005 ศรีมงคล 14/12/25382460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04451503002 ศรีมงคล 17/1/25412452วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี
04450207009 ศรีมงคล 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองโตน ม.8 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450602003 ศรีมงคลท่าเสียว 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04451502001 ศรีมณี 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
04450410003 ศรีมาลัย 1/3/25592464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450108015 ศรีรัตน์ 27/12/25262524วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450519003 ศรีรัตนาราม 4/1/25292459วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.6 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
04451008008 ศรีวนาราม 4/6/254310/4/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตหัน ม.5 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
04450505004 ศรีวราหเขต 1/1/23082295วัดราษฎร์มหานิกายหมูม้น ม.8 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
04450710001 ศรีวิราษฎร์คณาราม 20/5/25272427วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04450704004 ศรีวิลัย 21/12/25352474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
04450704001 ศรีวิลัยคณาราม 26/8/25592374วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
04451014005 ศรีวิลัยพัฒนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04450708008 ศรีวิลัยมงคล 1/1/25152375วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.1 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
04450802002 ศรีษะเกตุ 1/1/24352419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย
04450901001 ศรีสวัสดิ์ 2335วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก
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04450105003 ศรีสวัสดิ์ 2423วัดราษฎร์มหานิกายสงเปลือย ม.5 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450409005 ศรีสว่าง 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450907001 ศรีสว่าง 2395วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04451404008 ศรีสว่าง 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04450706006 ศรีสว่าง 22/8/25572478วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงน้อย ม.9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04450509001 ศรีสว่าง 1/1/22302120วัดราษฎร์มหานิกายขว้างใหญ่ ม.8 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451707002 ศรีสว่าง 1/1/22902250วัดราษฎร์มหานิกายผักแว่น ม.8 ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร
04450605002 ศรีสว่างพัฒนาราม 15/1/25242360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450907002 ศรีสว่างโพธิ์ทอง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04450410007 ศรีสว่างมงคล 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.7 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451013005 ศรีสว่างวงศ์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
04450710003 ศรีสว่างอารมณ์ 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04451014002 ศรีสว่างอารมณ์ 8/11/25362475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04451501001 ศรีสว่างอารมณ์ 1/1/25022460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี
04450118003 ศรีสะอาด 20/9/25502420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450905003 ศรีสะอาด 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
04450909003 ศรีสะอาดน้ำบ่อ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
04450905006 ศรีสะอาดไพรสาน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
04451502008 ศรีสันติธรรม 27/5/25581/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสี ม.11 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
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04451202001 ศรีสุขบ้านข่อย 23/2/25422313วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
04450511004 ศรีสุพรรณ 2451วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาง ม.5 ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ
04450118009 ศรีสุพรรณกัลยาอ่างทอง 10/5/25592458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450709001 ศรีสุพลธาวาส 1/1/24052301วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
04450613001 ศรีสุมังคล์ 1/1/24542424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร
04451201003 ศรีสุริยาป่ายาง 17/1/25342456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
04450409004 ศรีสุวรรณ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451502004 ศรีสุวรรณาราม 1/1/25012462วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
04451407004 ศรีหาราษฎร์บำรุง 25/12/25392468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
04450202005 ศรีอริยวงศ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
04451706003 ศรีอาราม 26/7/25472469วัดราษฎร์มหานิกายท่างาม ม.6 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
04450703004 ศรีอุดมคณาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายถนนชัย ม.8 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
04450709005 ศรีอุดมวนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
04450903014 ศิริแก้วมงคล 1/1/25292482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.16 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04450709003 ศิริชัยธาราม 1/1/25022435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
04451409003 ศิริชัยมงคล 12/6/25402475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ
04450906004 ศิริดงเจริญ 14/12/25382460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
04451303007 ศิรินาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนขาม ม.3 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
04450906002 ศิริโพธิ์คำ 16/4/25472450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
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04450702005 ศิริโพธิ์ใคร 1/1/25132479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04450106009 ศิริไพรวาส 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450303011 ศิริมงคล 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองบาก ม.10 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04450807003 ศิริมงคล 15/4/2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาไก้ ม.2 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
04450809002 ศิริมงคล 4/12/25582474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
04450605004 ศิริมงคล 1/1/25162434วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450406004 ศิริมงคล 1/1/24482437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450608005 ศิริรังษี 15/1/25242447วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลอย ม.8 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
04450906001 ศิริราษฎร์สามัคคีธรรม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
04450906003 ศิริวนาราม 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
04451002004 ศิริวัฒนาราม 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04450907004 ศิริแสงสว่างเจริญธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04451005002 ศิลาอาสน์ 1/11/25342393วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450905001 ศีลเจริญ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
04450405005 ศีลาพัฒนาภูมิ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451408003 สงยางขุมเงิน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
04450507001 ส้มป่อย(เขตขันธ์) 1/1/25022412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี
04450211003 ส้มโฮง 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
04451104001 ส้มโฮง 17/1/25412450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
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04450520001 สมัยบำรุง 1/1/24912313วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
04451003004 สมานสามัคคีธรรม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04451305004 สมุทรชัยศรี 28/6/25482483วัดราษฎร์มหานิกายดอนโมงและดอนสัมพันธ์ปลาคูณ ม.3-5 ตำบลท่าหาดยาว

อำเภอโพนทราย
04451402007 สรงตาล 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04450201005 สระเกษ 21/2/25392393วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04450602001 สระเกษ 1/1/20892089วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04450412002 สระเกษ 1/1/25432442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450101002 สระแก้ว 1/1/24812322วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451010004 สระแก้ว 1/1/24652420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04450614001 สระแก้ว 1/1/22502200วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร
04450517012 สระแก้ว 2436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04451405005 สระแก้ว 1/1/24252400วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ
04451401006 สระแก้ว 22/11/25312409วัดราษฎร์มหานิกายศาลา ม.10 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450304001 สระแก้ว 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์
04451404010 สระแก้ว 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04450407005 สระแก้วมหานิล 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451113003 สระเคียนชัย 8/8/25562464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04450607005 สระแคน 21/12/25352463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
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04450403003 สระจันทร์ 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451401002 สระจันทร์ 21/2/25232215วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450101009 สระทอง 1/1/25082337วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451012005 สระทอง 1/1/24502439วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
04451015003 สระทอง 29/11/25372445วัดราษฎร์มหานิกายบะหลวง ม.1 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450412001 สระทอง 1/1/24932413วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450201007 สระทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04450207007 สระทอง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04451404006 สระทอง 1/1/24502400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04451406007 สระทอง 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450301001 สระโนน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
04451110006 สระบัว 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451008001 สระโบสถ์ 1/1/24302356วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
04450301004 สระปทุม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
04450801006 สระประทุม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
04450607004 สระพัง 2/7/25512441วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
04450106010 สระพังทอง 16/10/25282482วัดราษฎร์มหานิกายดอนทอง ม.1 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450606001 สระโพธาราม 1/1/25152426วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
04450601006 สระโพธิ์ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
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04450608003 สระโพธิ์ 1/1/24212411วัดราษฎร์มหานิกายต่องต้อน ม.11 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
04450510007 สระล 2/3/25532484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
04450602006 สระหงษ์ทอง 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04451706012 สระหลวงวนาราม 2467วัดราษฎร์มหานิกายตลาด ม.1 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
04450704003 สราญรมย์(ท่าสำราญ) 28/12/25332464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
04450207008 สวงสวรรค์วณาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายดอนกอย ม.13 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450404002 สวรรคงคา 21/2/25232438วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450611002 สว่าง 1/1/24382438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
04450809003 สว่างคงคา 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
04451006008 สว่างคงคา 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04451502005 สว่างคงคา 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
04450706017 สว่างคงคาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนไร่ ม.16 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04450402003 สว่างคารมณ์ 21/11/25322360วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.9 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451404003 สว่างจ้อก้อ 2360วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04451409004 สว่างจิต 1/1/25132481วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ
04450702006 สว่างชัยศรี 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง
04450904006 สว่างชัยศรี 8/8/25562479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
04450512004 สว่างดอนแก้ว 2430วัดราษฎร์มหานิกายดอนแก้ว ม.6 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451108006 สว่างทรายทอง 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งทรายทอง ม.7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ
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04450804004 สว่างทองย่อย 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04451011003 สว่างท่าศรี 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04451303003 สว่างทุ่งเกษม 27/2/25472456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
04450213003 สว่างทุ่งรังษี 10/3/25252484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
04451014001 สว่างนาวี 1/1/24802460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04451402003 สว่างน้ำคำ 1/1/24302320วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04451113006 สว่างโนนตาด 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนตาด ม.7 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04450705010 สว่างบึงทอง 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองแมวโพรง ม.11 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง
04450703006 สว่างพจนาราม (สี่แยก) 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยก ม.10 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
04450405008 สว่างพัฒนา 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสว่างอารมณ์ ม.7 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451401008 สว่างโพธาราม 20/6/25552420วัดราษฎร์มหานิกายหงษ์ทอง ม.6 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450806019 สว่างโพธิ์คำ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหญ่ ม.4 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
04451107009 สว่างโพธิ์ชัย 14/6/25332473วัดราษฎร์มหานิกายเปลือยน้อย ม.1 ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451101007 สว่างโพธิ์ทอง 23/1/25422421วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450809001 สว่างโพธิ์ศรี 1/1/25312395วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
04450803004 สว่างโพธิ์ศรี 30/4/25222452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450118005 สว่างไพบูลย์ 16/6/25492442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450801003 สว่างมาลัย 3/2/25462472วัดราษฎร์มหานิกายจำปา ม.8 ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
04451007005 สว่างรังษี 1/1/24562449วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
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04450305019 สว่างวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนตาแสง ม.10 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04451703002 สว่างวนาวาส 10/1/25282393วัดราษฎร์มหานิกายแจ้ง ม.1 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
04450118002 สว่างศรีโพธิ์ธาราม 2412วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450209005 สว่างศรีวิลัย 31/10/254827/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายสงแคน ม.6 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
04450801002 สว่างสระทอง 1/1/24602440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
04451011010 สว่างสุดาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04450606004 สว่างแสงจันทร์ 1/1/25132451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
04450801005 สว่างแสงอรุณ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
04450708004 สว่างหนองดง 21/3/25202360วัดราษฎร์มหานิกายหนองดง ม.7 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
04450708006 สว่างหนองตอ 2362วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
04450517010 สว่างหนองเบิด 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04450402006 สว่างหนองแวง 16/12/25542452วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450714002 สว่างหนองหิน 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.3 ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง
04450708002 สว่างหัวงัว 1/1/24532230วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04451403007 สว่างหัวนา 30/3/25582425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ
04451407002 สว่างโหรา 25/2/25572375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
04451502002 สว่างอรุณ 1/1/25152434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
04450410001 สว่างอรุณ 8/8/25562401วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.9 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450101010 สว่างอารมณ์ 1/1/25132440วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04451014004 สว่างอารมณ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04450711001 สว่างอารมณ์ 1/1/25312479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง
04450713003 สว่างอารมณ์ 2386วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
04450612005 สว่างอารมณ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04450605006 สว่างอารมณ์ 10/8/25192444วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450406008 สว่างอารมณ์ 4/12/25582468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450405001 สว่างอารมณ์ 1/1/23602300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450306007 สว่างอารมณ์ 30/12/25292476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04450203005 สว่างอารมณ์ 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450210001 สว่างอารมณ์ 1/1/25262336วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
04451203003 สว่างอารมณ์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
04450505002 สว่างอารมณ์ 4/5/25212202วัดราษฎร์มหานิกายมีชัย ม.5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
04450519002 สว่างอารมณ์ 2454วัดราษฎร์มหานิกายคุยขนวน ม.8 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ
04450409003 สว่างอารมณ์ 2453วัดราษฎร์มหานิกายหนองหน่อง ม.5 ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451701012 สว่างอารมณ์ 2473วัดราษฎร์ธรรมยุตจานทุ่ง ม.5 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04451303001 สว่างอารมณ์ 27/5/25312445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย
04450209002 สว่างอารมณ์กู่ 1/1/25092454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย
04450517005 สว่างอารมณ์เขืองใหญ่ 10/5/25592484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขืองใหญ่ ม.2 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
04450108012 สว่างอารมณ์สุข 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด



65หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ร้อยเอ็ด

04450213006 สว่างอารมณ์ฮาด 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
04451104006 สว่างอารมย์ 24/10/25212481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450605001 สว่างอุทัย 1/1/23362336วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450105002 สวาทอารมณ์ 3/12/25472331วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451104012 สองชั้น 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสองชั้น ม.3 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451705010 สอาดธรรมทาน 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04451402008 สอาดบ้านกอก 23/9/25392475วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.6 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
04451705004 สอาดอารมณ์ 2393วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450306010 สะแบง 2/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04450508005 สะพานทอง 25/9/25552270วัดราษฎร์มหานิกายสะพานทอง ม.2 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450302007 สะอาดศรีจันทร์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04450106006 สะอาดสมบูรณ์ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450906005 สะอาดสมบูรณ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก
04450108011 สังข์ทอง 2422วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450203006 สังข์ทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450512008 สังข์ทอง 2458วัดราษฎร์มหานิกายมะแว ม.7 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450520002 สังขนิวาส 1/1/23642353วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี
04451113008 สังข์ใหญ่ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสังข์ใหญ่ ม.10 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04450706001 สัตตาราม 8/7/25262467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
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04450404003 สันโดษโฆษะ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451013004 สันติธรรมอารมณ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ
04451003007 สันติวิเวก 23/1/254214/9/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ
04450102013 สาเกตนคร 29/5/255013/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวแฮด ม.3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450405002 สาครพัฒนาราม 22/11/25312435วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451302002 สามขา (ชัยมงคล) 1/1/24892464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
04450402005 สามัคคี 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451005011 สามัคคี 1/1/24432440วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04451114006 สามัคคีธรรม 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองตอ ม.6 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450908010 สามัคคีธรรมาราม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.1 ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก
04450307003 สามัคคีราษฎร์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
04450905002 สายแก้วมงคล 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก
04450909002 สายแสง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
04450504004 สารวนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
04450808001 สาลาวดี 5/9/25212450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย
04450616001 สาวแห 1/1/25162413วัดราษฎร์มหานิกายสาวแห ม.1 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี
04451113005 สาหร่ายมังคลาราม 7/3/254410/3/2496วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04450303004 สำราญ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04450516005 สำราญ 2440วัดราษฎร์มหานิกายตลาดใหญ่ ม.2 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
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04450202004 สำราญนิวาส 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
04451705002 สำราญนิวาส 1/1/23372334วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04451002012 สำราญรมย์ 11/2/25522450วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.8 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04451117002 สำราญสามัคคี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสำราญ ม.6 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450305006 สำโรง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04451302003 สำโรงโพนดวน 2483วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.3 ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย
04450707006 สิงคาราม 2395วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04450203002 สิงห์ไคล 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450204001 สิงห์ทอง 27/1/25482400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
04451110004 สิงห์ทอง 2353วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451002010 สิงห์ทอง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ
04450604004 สิงห์ทอง 30/12/25182434วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
04450605010 สิงห์สมทองสามัคคี 1/3/25592481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450401008 สิริชัยพัฒนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายโต้น ม.9 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450704002 สิริมงคล 1/1/24652437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง
04451604004 สิริมหาวัน 5/1/25524/11/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนขวาง ม.7 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
04450108001 สีแก้ว 1/1/21342119วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450302005 สีดาราม 26/11/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04451704010 สีมาราษฎร์วนาราม 7/3/25442468วัดราษฎร์มหานิกายเม็ก ม.13 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
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04450610008 สีสุก 2470วัดราษฎร์มหานิกายสีสุก ม.5 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04450303006 สุขประดิษฐ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04450710007 สุขสมบูรณ์ 9/8/255320/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตสุขสมบูรณ์ ม.11 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง
04451705005 สุขสวัสดิ์ 2402วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450410002 สุคันธาราม 1/1/25182405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450411005 สุคันธาวาส 6/11/25392453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450602009 สุจิตตาราม 15/1/25242460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04450512001 สุดารังสรรค์ 2415วัดราษฎร์มหานิกายค้อชา ม.11 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450713001 สุทธาราม 1/1/23912357วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง
04450804003 สุทธาราม 1/1/24922470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450207002 สุทธาวาส 29/4/25352445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450305001 สุทธาวาส 20/9/25502453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04451104003 สุทธาวิลัย(สุธาวิลัย) 7/2/25322460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450712009 สุทธิธรรมาราม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาหัวรัตน์ ม.4 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04450712015 สุทธิประภาประชาธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนคำ ม.11 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04450213004 สุทธิวรรณาราม(โพนแท่น) 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
04450401004 สุทัศน์ 1/1/24782439วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450805001 สุทัศน์ 1/1/24952439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย
04450706003 สุทัศน์บูรพา 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
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04451703004 สุธรรมราษฎร์บำรุง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม่วงลาด ม.6 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
04450302003 สุนทร 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04450801007 สุนทรธรรมาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
04451005004 สุนทรนิวาส 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450117002 สุนทรนิเวศน์ 4/12/25582406วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450606003 สุนทราวาส 1/1/25162449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร
04450303003 สุนันทาราช 31/7/25492467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04451012004 สุปัญญาราม 2/2/25382420วัดราษฎร์ธรรมยุตผักกาดหญ้า ม.3 ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ
04450103007 สุรชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451409006 สุริยเดชศรีนวล 29/4/25352479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ
04450701005 สุวรรณนิเทศ 30/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04450125001 สุวรรณบุรี 23/4/25292440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450904002 สุวรรณาราม 4/1/25292460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
04451110009 สุวรรณาราม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451004005 สุวรรณาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาแซง ม.1 ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ
04450608001 สุวรรณาราม 10/8/25192397วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮี ม.2 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี
04450504006 สุวารีวิหาร 1/1/25112501วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
04450602004 เสมาไตรราษฏร์ 1/1/24572442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04451403004 เสมาท่าค้อ 1/1/24212385วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ
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04451017002 เสลภูมิวนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450204005 เสาธงทอง 7/5/25572445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
04450803003 แสงทรังศรี 1/1/24462430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450524001 แสงทองสุทธาราม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายแสงทอง ม.9 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04450701022 แสงทุ่งพุทธาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสงทุ่ง ม.8 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04450505001 แสงประทีป 1/1/24192002วัดราษฎร์มหานิกายไผ ม.3 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
04451110003 แสงสว่าง 1/1/23662350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451406002 แสงสว่าง 2324วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450909001 แสงสว่างสามัคคีธรรม 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก
04450903001 แสงอรุณ 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04450907003 แสงอรุณผดุงสันติ์ 1/1/24652462วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04450302004 แสงอรุณราษฎร์ 1/1/25052460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04450103010 แสนระลึก 30/6/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองนาสร้าง ม.10 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450213001 แสนสี (เฉลิมศรีรัตน์) 1/1/25292467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
04450516007 แสนสุขาราม 2479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ถ.เทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451606001 โสกเชือก 12/6/25402420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
04451406004 โสงยาง 3/11/25382405วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450804002 โสดาราม 1/1/25022450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450604001 โสธาราม 1/1/22352215วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร
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04450706008 โสมคณาราม 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04450801016 หงษ์ทองคณาราม 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงใหญ่ ม.15 ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย
04450806020 หงษ์ทองคณาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายภูเขาทอง ม.5 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย
04451005009 หงษ์รัตนาวาส 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450403012 หงษาราม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.10 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451401020 หงส์ทองสันติธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหงส์ทอง ม.6 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450403001 หงส์สุวรรณวาส 1/1/25092361วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451115003 หญ้าหน่อง 22/10/25432481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04450708011 หนองโก 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.8 ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง
04450406007 หนองขันธ์ 2468วัดราษฎร์มหานิกายหนองเพียขัน ม.6 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450301006 หนองขาม 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.7 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์
04451401009 หนองขี้เหล็ก 29/11/25402523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04451006012 หนองขุ่น 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450809004 หนองขุมเงิน 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองขุมเงิน ม.8 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย
04451607004 หนองขุมดิน 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
04450706010 หนองเขื่อน 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขื่อน ม.12 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง
04450503005 หนองแข้ 29/11/25372412วัดราษฎร์มหานิกายหนองแข้ ม.7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
04450106017 หนองแข้ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองแข้ ม.14 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450404006 หนองครอง 12/2/254525/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองครอง ม.8 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
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04450403004 หนองคูขาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451607003 หนองคูโคก 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
04450612006 หนองคูพัฒนา 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร
04450102008 หนองแคน 17/1/25412480วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450510006 หนองแคน 12/2/25452484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
04450211007 หนองแคน 1/1/24902484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
04450616003 หนองแคน 1/1/25182481วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.3 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี
04450303002 หนองแคน (นันทรังสิทธิ์) 16/10/25492463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04451406013 หนองแคนพัฒนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายแวงน้อย ม.2 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04451105008 หนองโค้ง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองโค้ง ม.3 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450510002 หนองช้าง 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
04451301004 หนองชำวิมลรัตนโกสิทธิ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองซำ ม.10 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย
04450610002 หนองแซง 21/2/25392403วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซง ม.10 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04451502006 หนองเดิ่นชุมพร 11/5/25546/5/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเดิ่น ม.3 ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี
04451602002 หนองแดง 2442วัดราษฎร์มหานิกายหนองแดง ม.8 ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
04451101018 หนองตอกแป้น 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองตอกแป้น ม.11 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04450411007 หนองตอน้อย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450108003 หนองตาไก้ 1/1/22072190วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450204007 หนองตาด 22/6/25372533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
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04450206003 หนองตาแสง 2465วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาแสง ม.3 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04450108010 หนองตุ 9/9/25592370วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451010007 หนองตุ 16/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
04450503001 หนองเต่า 1/1/24932363วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
04450408001 หนองทุ่ม 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450712007 หนองนกเป็ด 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเป็ด ม.2 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04451115004 หนองนกเอี้ยง 3/10/254310/8/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทัน ม.2 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
04451407009 หนองนาหล้า 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาหล้า ม.11 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
04450124001 หนองบัว 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.1 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450610007 หนองบัวแดง 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.6 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04450303007 หนองบัวบาน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์
04450408006 หนองบัวเลิง 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450607008 หนองบัวใหญ่ 10/4/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวใหญ่ ม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
04450502001 หนองประดู่ 1/1/23572310วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
04450514006 หนองปิง 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองปิง ม.6 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04450206006 หนองเปลือย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04450206004 หนองแปน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04451005008 หนองแป้น 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450120002 หนองโปร่ง 1/1/24352330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04451602005 หนองผักตบ 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
04450106011 หนองผือ 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450611003 หนองผือ 1/1/25162440วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
04450404005 หนองผือน้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450110001 หนองผือน้อย 18/12/25572427วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.10 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450503006 หนองไผ่ 1/1/25262452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
04451014008 หนองฝ้ายนำ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองฝ้ายน้ำ ม.7 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ
04450507013 หนองพอก 28/6/25482475วัดราษฎร์มหานิกายหนองพอก ม.5 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
04450103008 หนองพังทอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451105007 หนองพันมูล 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451009002 หนองฟ้า 10/3/25252464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ
04450305008 หนองม่วง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04451407007 หนองม่วงส้ม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วงส้ม ม.7 ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ
04450306002 หนองมะเขือ 27/12/25452459วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04451114005 หนองเม็ก 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451201005 หนองเม็ก 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.3 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
04450907016 หนองโมงบูรพาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายอ่างทอง ม.15 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก
04451204001 หนองยาง 1/1/25292460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
04450507007 หนองยาง 2420วัดราษฎร์มหานิกายป่าเป้า ม.15 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี
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04450118004 หนองยูง 1/1/24372431วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451408002 หนองเรือ 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
04450603009 หนองเรือ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
04450517015 หนองลาดควาย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองลาดควาย ม.9 ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี
04450207001 หนองแวง (หัวหนองแวง) 1/1/24992430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04451607001 หนองแวงควง 1/1/25092422วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงใต้ ม.2 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
04451607002 หนองแวงน้อย 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
04451605003 หนองแวงยาว 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04450611007 หนองศรีทอง 26/8/25592464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
04450610003 หนองไศล 1/1/24582418วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04450611004 หนองสมบูรณ์ 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
04450302009 หนองสระ (ใหม่รัตนโกสินทร์) 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04451602007 หนองสองห้อง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
04451015002 หนองสำราญ 6/4/25422432วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450106013 หนองสิม 9/9/255924/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายดอนศรีวิไล ม.12 ตำบลสะอาดสมบูรณ์

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451105005 หนองสิม 1/1/25302446วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451007004 หนองสิม 1/1/24822434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
04451607006 หนองสี่แจ 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายสี่มุม ม.10 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
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04451606004 หนองแสง (หนองแสงโนนสมบูรณ์) 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ
04451602008 หนองแสบง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
04450503007 หนองโสน 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
04450607009 หนองโสน 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.9 ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร
04450206009 หนองหญ้าปล้อง 2440วัดราษฎร์มหานิกายโชคชัย ม.17 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04450102005 หนองหญ้าม้า 1/1/25272445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450306008 หนองหญ้ารังกา 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์
04451408009 หนองหมู 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
04450402001 หนองหอย 1/1/24302310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451607005 หนองห้างน้อย 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้างน้อย ม.7 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ
04450118007 หนองหิน 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451202002 หนองหิน 1/1/25312452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
04450603008 หนองหิน 2454วัดราษฎร์มหานิกายหนองหินสูง ม.10 ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร
04451202003 หนองหินน้อย 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง
04450611006 หนองเหล็ก 1/1/25242457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
04451006002 หนองแห้ว 2425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ
04450610005 หนองแห้ว 1/1/24902456วัดราษฎร์มหานิกายหนองแห้ว ม.3 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี
04451604005 หนองใหญ่ 1/1/24392428วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ
04451601001 หนองไหล 1/1/24912456วัดราษฎร์มหานิกายหนองไหล ม.3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
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04450402007 หนองแอก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองแอก ม.5 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451605009 หนองไฮ 19/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไฮ ม.3 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04451404005 ห้วยนารี 8/11/25262339วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ
04450508004 ห้วยสนุก 1/1/24132252วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสนุก ม.1 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451005010 หัวกูดินวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ
04450305004 หัวช้าง 21/6/25342473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
04450202003 หัวดงกำแพง 21/1/25542464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย
04450206001 หัวดอนชาด 22/6/25372460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย
04451204004 หัวนา 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
04450407004 หัวนาคำ 16/12/25542448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451706002 หัวนายาง (โพธิ์รังสิตธาราม) 2390วัดราษฎร์มหานิกายหัวนายาง ม.5 ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร
04450515006 หัวบ่อ 1/1/24932464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี
04450108008 หัวหนอง 1/1/23262300วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450102010 หัวแฮด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04451109001 ห้างหว้า 1604วัดราษฎร์มหานิกายห้างหว้า ม.3 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
04451104005 หินกอง 1/1/24892468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450101005 เหนือ 8/7/25262348วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450601004 เหนือ 1/1/24802430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร
04451007002 เหนือท่าม่วง 1/1/21292112วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ
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04450514004 เหนือพระเจ้า 2451วัดราษฎร์มหานิกายพระเจ้า ม.9 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04451101001 เหนือสุวรรณภูมิ 1/1/23232319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04451203002 เหนือสูงยาง 15/9/25302416วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง
04451001003 เหนือเสลภูมิ 1/1/24712422วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ
04450502005 เหนืออุดรชัยสิทธิ์ 1/1/25152439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี
04450204003 เหล่ากลาง 27/1/25482420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
04451605004 เหล่ากุด 2431วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ากุด ม.6 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04450108002 เหล่าขาม 1/1/21652150วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450508001 เหล่าคำไฮ 1652วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.4 ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451704009 เหล่างิ้ว 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04451704002 เหล่างิ้ว (ตาลทุ่งศรีสะอาด) 1/1/25132319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร
04450406006 เหล่าจั่น 1/1/24502445วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450108004 เหล่าตำแย 1/1/22082193วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450501002 เหล่าแถม 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
04451605001 เหล่าน้อย (เหล่าอาราง) 8/8/25562425วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ
04450514005 เหล่าพระเจ้า 2458วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าสามัคคี ม.10 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04451602004 เหล่าล้อ 2451วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าล้อ ม.4 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
04451410007 เหล่าลิง 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ
04450203007 เหล่าเสือ 16/5/25402484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
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04450505005 เหล่าหมูม้น 1/1/25272361วัดราษฎร์มหานิกายหมูม้น ม.1 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ
04450203008 เหล่าหลวง 29/11/254019/5/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตอุ่มเม่า ม.1 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04451204002 เหล่าหัวภู 4/5/25212460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง
04450510004 เหล่าใหญ่ 17/1/25342467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี
04451601003 เหล่าใหญ่ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ
04451201001 เหล่าฮก 1/1/23762356วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง
04450514001 ใหญ่พระเจ้า 2000วัดราษฎร์มหานิกายพระเจ้า ม.8 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ
04451401021 ใหม่ไชยสิทธิ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายชูชาติ ม.7 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450611008 ใหม่สุขสมบูรณ์ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสมบูรณ์ ม.5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร
04451102009 ใหม่หมอตา 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหมอตา ม.11 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
04451403001 อดุลสามัคคี 1/1/24152305วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ
04450701002 อรัญญิคาม 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04450204002 อรัญวาสีดงมัน 1/1/24902415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย
04451701014 อรุณธรรมรังษี 1/1/25272480วัดราษฎร์มหานิกายสะแบง ม.13 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร
04451109004 อรุณราษฎร์วราราม 20/5/25272454วัดราษฎร์มหานิกายดอนตู่ ม.11 ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ
04450603010 อรุณวนาราม 1/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
04450903005 อรุณวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก
04450101006 อรุณวิเวกธรรมมาราม 1/1/23802348วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านแจ้ง ม.2 ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร
04450106001 อรุณสวัสดิ์ 1/1/23612318วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
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04451408006 อหิงสาราม 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายหัวหนอง ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ
04450804007 อัคคาราม 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายอัคคะ ม.5 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04451702002 อัมพวนาราม 24/2/25262370วัดราษฎร์มหานิกายม่วงน้ำ ม.1 ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร
04450110005 อัมพวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.9 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450103001 อัมพวัน 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450904004 อัมพวัน 10/1/25282463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก
04450605005 อัมพวัน 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450213005 อัมพวัน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย
04450117009 อัมพวัน 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450106014 อัมพวัน 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายแมต ม.3 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450517002 อัมพวัน 15/9/25302302วัดราษฎร์มหานิกายน้อยศรีจันทร์ ม.10 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ
04451410005 อัมพวัน 2430วัดราษฎร์มหานิกายลิ้นฟ้า ม.11 ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ
04450302001 อัมพวัน 24/2/25582443วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุลา ม.8 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์
04450509003 อัมพวัน 23/4/25292402วัดราษฎร์มหานิกายเขวาน้อย ม.1 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04451111003 อัมพวันธิญาราม 2410วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.9 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ
04452004001 อัมพวันวนาราม 12/1/25492440วัดราษฎร์มหานิกายเขวาน้อย ม.1 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450709006 อัมไพวัลย์ 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง
04450412005 อัมรินทร์ 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451402015 อารยธรรมวนาราม 1/1/25132482วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ
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04450211002 อารัญญา 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย
04451705012 อาศรมสันติวัน 1/1/24392434วัดราษฎร์มหานิกายตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04451011008 อำไพรวัลย์ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04450804017 อินทนิน 10/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายศรีสมเด็จ ม.11 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450804001 อินทนิน (หลักคำเมืองอ้อ) 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย
04450207006 อินทร์ไตร 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย
04451008007 อินทรนิวาส 1/1/24972480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ
04450124006 อินทร์อุทิศ 29/2/25552470วัดราษฎร์มหานิกายโนนเหลี่ยม ม.6 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450210003 อินทราราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย
04450807001 อินทราราม 1/1/25292420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย
04450201008 อินทราราม 3/11/25572479วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย
04450516001 อินทราราม 2000วัดราษฎร์มหานิกายขมิ้น ม.5 ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450307005 อินทาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์
04450707005 อินทาราม 1/1/23902380วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง
04450701003 อินทาวาส 1/1/25002460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง
04450522003 อี่หลุบ 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี
04450503002 อุดม 24/2/25262390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี
04451705009 อุดมคณาสิทธิ์ 2413วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร
04450703008 อุดมคำบูรพาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายบึงคำ ม.15 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง
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04451011004 อุดมธานี 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ
04450504003 อุดมนิเวศน์ 1/1/25002459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี
04450102009 อุดมไพรสณฑ์ 2/6/25322481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450108013 อุดมไพสณฑ์ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450106007 อุดมไพสณฑ์ 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450602008 อุดมวารี 3/2/25402456วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร
04450509005 อุดรจานเหนือ 2440วัดราษฎร์มหานิกายจานเหนือ ม.4 ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง
04450603005 อุดรไชยศาสตร์ 22/6/25372442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร
04450402004 อุดรนรเขต 2367วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04451409001 อุดรเหล่าอารีย์ 3/2/25462370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ
04450407001 อุตมวิชัย 16/8/25372410วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน
04450712004 อุทกวราราม 25/2/25572477วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง
04451401003 อุบลทิพย์ 1/1/24692320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
04450117004 อุบลนิวาส 18/6/25362424วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบัวโนน ม.12 ตำบลหนองแก้ว

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450123003 อุบลนิเวศน์ 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
04450605008 อุปราวิจิตร 1/3/25592466วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร
04450203001 อุ่มเม่า 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย
04450501007 เอกสัตย์บำรุง 16/5/25402464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี
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04451101010 เอี่ยมศรัทธา 8/4/25462455วัดราษฎร์มหานิกายแวง ม.8 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
04451406012 โอภาสพัฒนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองแซง ม.10 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ
04450208004 ฮ่องทราย 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย
04451113004 ฮ่องสังข์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ
04450305005 ฮ่องแฮ่ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์

รวมทั้งสิ้น วัด1,557
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04270510007 กองแก้วนพคุณ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายกองแก้วนพคุณ ม.5 ตำบลหนองตะเคียนบอน
อำเภอวัฒนานคร

04270307001 กะสังอัตตนันท์ 21/2/25232522วัดราษฎร์มหานิกายกะสัง ม.8 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
04270606005 กิโลสองศรัทธาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมากบี้ ม.6 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ
04270105004 กิโลสาม 14/8/255115/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายกิโลสาม ม.12 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270105009 กิโลสี่ 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายกิโลสี่ ม.9 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270301006 กุดเตย 22/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายกุดเตย ม.11 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
04270612007 กุดแต้ศรัทธาราม 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายกุดแต้ ม.4 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ
04270301001 กุดเวียน 1/1/252724/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายกุดเวียน ม.4 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
04270604004 กุดหิน 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายกุดหิน ม.4 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ
04270401001 เกศแก้ว 6/1/255321/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายเกศแก้ว ม.4 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270701007 เกาะรัง 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายเกาะรัง ม.10 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270604005 เกิดน้ำใส 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายผักกาดฮอง ม.5 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ
04270406009 แก่งสะเดา 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายแก่งสะเดา ม.4 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270901002 แก่งสำราญ 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายแก่งสำราญ ม.4 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
04270108001 แก่งสีเสียด 25/12/25251/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายแก่งสีเสียด ม.3 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270301008 แก้วเพชรพลอย 29/6/255925/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายแก้วเพชรพลอย ม.8 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา



2หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สระแก้ว

04270704010 ขอนขว้างสามัคคี 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายขอนขว้าง ม.2 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270605004 ขาวสะอาด 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายขาวสะอาด ม.9 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
04270108011 เขาข่า 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาข่า ม.20 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270502005 เขาจาน 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาจาน ม.8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270206004 เขาจานแก่น 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาจานแก่น ม.3 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
04270703001 เขาฉกรรจ์ 25/3/25362475วัดราษฎร์มหานิกายเขาฉกรรจ์ ม.3 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270611006 เขาดินโสดาราษฎร์บำรุง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.7 ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ
04270406008 เขาตะกรุบพัฒนา 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาตะกรุบพัฒนา ม.10 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270206002 เขาตาง็อก 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายปชด.เขาตาง็อก ม.3 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
04270701006 เขาน้อย 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อยสามัคคี ม.27 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270604001 เขาน้อย 11/2/255221/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำใส ม.1 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ
04270703016 เขานันทา 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเขานันทา ม.14 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์
04270401002 เขาป่าแก้ว 10/7/252727/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำเย็น ม.1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270508003 เขาพรมสุวรรณ 21/6/255623/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาพรมสุวรรณ ม.5 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
04270103001 เขามะกา 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายเขามะกา ม.10 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270609003 เขารัง 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายจัดสรรเขารัง ม.11 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ
04270901001 เขาลาน 3/11/253820/12/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาลาน ม.3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
04270201003 เขาเลื่อม 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายปชด.เขาเลื่อม ม.9 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
04270704003 เขาสามสิบ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาสามสิบ ม.4 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
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04270607001 เขาสารภี 16/4/254712/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขาสารภี ม.3 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ
04270102001 เขาสิงโต 19/3/255028/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายเขาสิงโต ม.9 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270903010 เขาแหลม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาแหลม ม.15 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
04270405001 คลองแก 20/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายคลองแก ม.9 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270206001 คลองไก่เถื่อน 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายคลองไก่เถื่อน ม.5 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
04270104008 คลองเขาเทียน 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายคลองเขาเทียน ม.12 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270108009 คลองคันฉอ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองคันฉอ ม.10 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270509003 คลองคันโท 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองคันโท ม.1 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร
04270701004 คลองเจริญ 3/2/254020/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.1 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270104014 คลองเจริญบุญ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองอีแตก ม.17 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270903011 คลองเจริญสุข 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญสุข ม.2 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
04270406006 คลองตะขบหวาน 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองตะขบหวาน ม.14 ตำบลทุ่งมหาเจริญ

อำเภอวังน้ำเย็น
04270406007 คลองตะเคียนชัย 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองตะเคียนชัย ม.5 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270405002 คลองตาสูตร 25/2/255730/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาสูตร ม.10 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270901017 คลองทราย 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองทราย ม.8 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
04270510008 คลองทรายใต้ 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองทรายใต้ ม.7 ตำบลหนองตะเคียนบอน

อำเภอวัฒนานคร
04270510001 คลองทรายเหนือ 22/8/25578/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายคลองทราย ม.8 ตำบลหนองตะเคียนบอน

อำเภอวัฒนานคร
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04270703012 คลองไทร 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายคลองไทร ม.5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270105005 คลองน้ำเขียว 2/9/255331/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำเขียว ม.7 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270104001 คลองน้ำใส 2/9/25532525วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำใส ม.2 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270703011 คลองบุหรี่ 31/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายคลองบุหรี่ใต้ ม.7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270703013 คลองบุหรี่เหนือ 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองบุหรี่เหนือ ม.6 ตำบลหนองบอน

อำเภอเมืองสระแก้ว
04270105008 คลองปลาโด 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายคลองปลาโด ม.9 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270105001 คลองผักขม 2532วัดราษฎร์มหานิกายคลองผักขม ม.8 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270405008 คลองฝักมีด 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองฝักมีด ม.8 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270903008 คลองพระสะทึง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกบินทร์ ม.5 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270406001 คลองพัฒนา 7/2/253231/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายคลองพัฒนา ม.12 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270108014 คลองมะละกอใต้ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองมะละกอใต้ ม.18 ตำบลสระขวัญ

อำเภอเมืองสระแก้ว
04270903012 คลองไม้เลี้ยงศรัทธาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองไม้เลี้ยง ม.10 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
04270503001 คลองยาง 1/3/253124/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.11 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
04270207001 คลองยาง 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.5 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
04270511003 คลองยาง 21/1/255419/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.3 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร
04270703002 คลองยาง 18/12/25572530วัดราษฎร์มหานิกายคลองยาง ม.3 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270903009 คลองยายอินทร์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองยายอินทร์ ม.3 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
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04270901007 คลองร่วม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองร่วม ม.5 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
04270611003 คลองวัว 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองวัว ม.2 ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ
04270105011 คลองศรีเมือง 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองศรีเมือง ม.6 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270101001 คลองสมบัติ 16/10/254916/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายคลองสมบัติ ม.9 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270701008 คลองสามัคคี 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองสามัคคี ม.6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270401009 คลองสารพา 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองสารพา ม.7 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270702009 คลองสำราญ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองสำราญ ม.17 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270704005 คลองสิบสาม 31/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายคลองสิบสาม ม.2 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270102006 คลองหมากนัด 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายคลองหมากนัด ม.11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270101002 คลองหมี 14/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายคลองหมี ม.4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270105010 คลองหอย 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองหอย ม.5 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270201001 คลองหาด 9/7/254524/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายคลองหาด ม.7 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
04270405003 คลองหินปูน 17/1/253428/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายคลองหินปูน ม.2 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270406004 คลองใหญ่ 9/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ ม.6 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270405006 ค่ายเจริญ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายค่ายเจริญ ม.1 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270406010 คีรีเขตพัฒนา 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคีรีเขตพัฒนา ม.26 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270306003 โคกกราด 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายโคกกราด ม.8 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
04270701001 โคกข้าวเหนียว 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกข้าวเหนียว ม.2 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270105002 โคกเจริญสุข 10/10/252325/11/2506วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตียน ม.4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
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04270302002 โคกแจง 30/3/255810/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายโคกแจง ม.4 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา
04270101003 โคกนกขุนทอง 8/8/255611/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายโคกนกขุนทอง ม.1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270307004 โคกปราสาท 22/11/254816/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกปราสาท ม.4 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
04270104002 โคกปี่ฆ้อง 1/1/250925/11/2506วัดราษฎร์มหานิกายโคกปี่ฆ้อง ม.9 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270306006 โคกไพล 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกไพล ม.7 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
04270704004 โคกมะกอก 8/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายโคกมะกอก ม.9 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270703008 โคกมะตูม 2533วัดราษฎร์มหานิกายโคกมะตูม ม.10 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270704002 โคกมัน 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกมัน ม.1 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270804004 โคกไม้งาม 7/12/254910/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายโคกไม้งาม ม.8 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง
04270307005 โคกระกา 22/10/254315/12/2542วัดราษฎร์มหานิกายโคกระกา ม.3 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
04270802003 โคกสว่าง 26/5/255120/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.5 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง
04270605001 โคกสะแบง 1/1/24932467วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะแบง ม.4 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
04270606002 โคกสะพานขาว 2/9/255326/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.1 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ
04270101008 โคกสัมพันธ์ 18/12/25449/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายโคกสัมพันธ์ ม.6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270108005 โคกสำราญ 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำราญ ม.11 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270804007 โคกสูง 1/1/24722471วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.1 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง
04270309001 โคคลาน 24/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายโคคลาน ม.1 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา
04270104009 เจ็ดหลังสามัคคี 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายเจ็ดหลัง ม.13 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270306004 เจริญสุข 24/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายเจริญสุข ม.6 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
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04270703009 เจริญสุข 1/1/252325/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.8 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270612002 ชนะไชยศรี 20/5/25482471วัดราษฎร์มหานิกายเจริญสุข ม.9 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ
04270506002 ช่องกุ่ม 18/4/25552499วัดราษฎร์มหานิกายช่องกุ่ม ม.1 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร
04270401008 ชัยณรงค์ 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายชัยณรงค์ ม.11 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270702004 ชัยมงคล 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายซับมูล ม.12 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์
04270205002 ชุมทอง 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายชุมทอง ม.5 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
04270902011 ชุมทองสามัคคีธรรม 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายวังชุมทอง ม.9 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270902013 ซับเกษมพัฒนา 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับเกษมพัฒนา ม.14 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270406005 ซับเจริญ 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายซับเจริญ ม.7 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270202006 ซับถาวร 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายซับถาวร ม.3 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
04270901006 ซับทรายทอง 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายซับทรายทอง ม.9 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
04270309003 ซับม่วง 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายซับม่วง ม.2 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา
04270702008 ซับมะนาว 30/3/255831/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายซับมะนาว ม.7 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270505006 ซับเม็ก 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายซับเม็ก ม.4 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
04270508002 ซับสมบูรณ์ 29/9/255823/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายซับสมบูรณ์ ม.7 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
04270701003 ซับสมบูรณ์ 18/12/254414/12/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตซับสมบูรณ์ ม.9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270901004 ซับสิงโต 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายซับสิงโต ม.7 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
04270508001 แซร์ออ 2/11/253016/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายแซร์ออ ม.11 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
04270602004 ดงยางประชาสรรค์ 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.3 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
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04270405010 ดอนดินแดง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายดอนดินแดง ม.5 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270804001 ดอนหลุม 25/3/253630/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายดอนหลุม ม.6 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง
04270406003 ด่านชัยพัฒนา 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายด่านชัยพัฒนา ม.8 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270301002 ตะโก 18/12/254428/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายตะโก ม.3 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
04270203005 ตากฟ้า 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายตากฟ้า ม.10 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
04270301003 ตาพระยา 1/1/25052390วัดราษฎร์มหานิกายตาพระยา ม.1 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
04270403001 ตาหลังใน 16/8/25378/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายตาหลังใน ม.1 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270903013 ถวายเฉลิมพระเกียรติ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายถวายเฉลิมพระเกียรติ ม.8 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
04270701009 ถ้ำเขาฉกรรจ์ 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายเขาฉกรรจ์ ม.5 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270204002 ถ้ำไทรทอง 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายซับน้อย ม.2 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
04270605009 ทดเจริญ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองแข้ ม.8 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
04270503007 ทดราษฎร์พุทธาราม 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายทดน้อย ม.7 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
04270802007 ทดสามัคคี 9/8/255324/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายทดสามัคคี ม.7 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง
04270503002 ทดหลวง 21/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายทดหลวง ม.6 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
04270503009 ทรัพย์ตะเคียน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ตะเคียน ม.5 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
04270901005 ทรัพย์ภู 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์ภู ม.7 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
04270502011 ทับช้างคีรีวัลย์ 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายทับช้าง ม.4 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270205007 ทับทิมสยาม ๐๕ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตทับทิมสยาม ๐๕ ม.10 ตำบลคลองไก่เถื่อน

อำเภอคลองหาด
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04270502006 ทับประดู่ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทับประดู่ ม.10 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270607003 ทับพริก 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทับพริก ม.6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ
04270304001 ทัพเซียม 2376วัดราษฎร์มหานิกายทัพเซียม ม.3 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
04270301005 ทัพเสด็จ 12/7/253110/4/2522วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแสง์ ม.2 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา
04270403009 ทัพหลวง 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายทัพหลวง ม.7 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270105007 ท่ากระบาก 9/9/255910/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายท่ากระบาก ม.10 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270502001 ท่าเกวียน 7/2/253227/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายท่าเกวียน ม.1 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270106001 ท่าเกษม 1/1/251525/11/2506วัดราษฎร์มหานิกายท่าเกษม ม.2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
04270605008 ท่าข้าม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายจารย์จู ม.10 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
04270103002 ท่าช้าง 28/6/254823/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270509004 ท่าช้างประชาสรรค์ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.4 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร
04270403002 ท่าตาสีคงคาราม 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายท่าตาสี ม.3 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270702003 ท่าผักชี 26/4/2542วัดราษฎร์มหานิกายท่าผักชี ม.6 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์
04270111002 ท่ามะตูม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะตูม ม.10 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270703010 ท่าแยก 11/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายท่าแยก ม.4 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270103003 ท่าระพา 2522วัดราษฎร์มหานิกายท่าระพา ม.5 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270903005 ทุ่งกบินทร์ 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกบินทร์ ม.5 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270502010 ทุ่งเจริญ 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายทับประดู่ ม.10 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270106002 ทุ่งพระ 27/8/252625/11/2506วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพระ ม.4 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
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04270108006 ทุ่งพลวง 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพลวง ม.4 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270406002 ทุ่งมหาเจริญ 26/8/255814/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมหาเจริญ ม.1 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
04270603004 ทุ่งสว่างอารมณ์เย็น 2460วัดราษฎร์มหานิกายหันทราย ม.6 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ
04270701002 ทุ่งหลวง 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายฝั่งคลอง ม.25 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270108008 ทุ่งหินโคน 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหินโคน ม.12 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270703015 เทพประทานพร 4/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตพระเพลิง ม.1 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์
04270201005 เทพหัสดินเขาผาผึ้ง 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายซับมะกรูด ม.12 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
04270504001 เทพาวาส 27/8/252622/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายทับใหม่ ม.8 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร
04270201002 ไทยเจริญธรรม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายป่าช้ากวาง ม.3 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
04270201007 ไทยพัฒนา 8/8/25567/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายไทยพัฒนา ม.10 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
04270202005 ไทยสมานสามัคคี 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายไทยสมาน ม.6 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
04270309004 ไทยสามัคคี 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายไทยสามัคคี ม.4 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา
04270613003 ไทยสามารถ 29/6/255922/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายไทยสามารถ ม.3 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ
04270207004 ไทรเดี่ยวศรัทธาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายไทรเดี่ยว ม.4 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
04270701005 ธารนพเก้า 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายธารนพเก้า ม.6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270501001 นครธรรม 27/8/25262430วัดราษฎร์มหานิกายสระลพ ม.4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
04270702001 นาคันหัก 15/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายนาคันหัก ม.2 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์
04270502002 นางาม 2/11/253017/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายนางาม ม.3 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270403008 นาเจริญ 7/11/255430/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.11 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
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04270703006 นาบน 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายนาบน ม.7 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270205001 น้ำคำ 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำ ม.1 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
04270108002 น้ำซับ 24/6/25392532วัดราษฎร์มหานิกายน้ำซับ ม.1 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270704011 น้ำอ้อม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายน้ำอ้อม ม.10 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270602001 นิคมเขาตาก้อน 2526วัดราษฎร์มหานิกายวิจิตรคาม ม.5 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
04270102007 เนินดินแดง 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายเนินดินแดง ม.14 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270108010 เนินไทร 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.15 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270108007 เนินผาสุก 26/5/25512515วัดราษฎร์มหานิกายเนินผาสุก ม.6 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270104013 เนินยางงาม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายเนินยางงาม ม.14 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270104011 เนินสง่า 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเนินสง่า ม.7 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270108018 เนินสง่างาม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองปูน ม.8 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270103004 เนินสวนอ้อย 16/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายเนินสวนอ้อย ม.11 ตำบลศาลาลำดวน

อำเภอเมืองสระแก้ว
04270105003 เนินสะอาด 1/1/252211/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายหอย ม.2 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270602005 เนินสะอาด 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเนินสะอาด ม.2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
04270403007 โนนทอง 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270203002 โนนประดู่ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนประดู่  (1) ม.4 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
04270403014 โนนประดู่ทรงธรรม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักหนาม ม.4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270403015 โนนประดู่ทรงธรรม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักหนาม ม.4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
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04270510002 โนนผาสุก 18/12/254428/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนผาสุก ม.2 ตำบลหนองตะเคียนบอน
อำเภอวัฒนานคร

04270510006 โนนผาสุกใต้ 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนผาสุกใต้ ม.9 ตำบลหนองตะเคียนบอน
อำเภอวัฒนานคร

04270502003 โนนเมือง 9/9/255921/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายโนนเมือง ม.2 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270207003 โนนสง่า 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.2 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
04270511001 บ่อนางชิง 2/11/253017/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายบ่อนางชิง ม.4 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร
04270405005 บ่อลูกรัง 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายบ่อลูกรัง ม.6 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270603003 บ่อหลวง 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหลวง ม.9 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ
04270104012 บะขมิ้นโคกสัมพันธ์ 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายบะขมิ้น ม.10 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270108015 บะเจริญ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายบะเจริญ ม.9 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270204004 บ้านซับถาวร 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายซับถาวร ม.3 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
04270104003 บ้านด่าน 16/8/25372460วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.6 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270613001 บ้านด่านหนองขาม 25/8/254131/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.5 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ
04270613002 บ้านตุ่น 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายตุ่น ม.4 ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ
04270108012 บ้านทัพพระ 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายทัพพระ ม.14 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270205004 บ้านน้อยเจริญสุข 5/1/25524/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายน้อยเจริญสุข ม.4 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
04270703003 บ้านนา 2472วัดราษฎร์มหานิกายนา ม.2 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270202001 บ้านนาดี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.3 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
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04270703014 บ้านเนินเขาดิน 13/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายเนินเขาดิน ม.4 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270609001 บ้านโนนสาวเอ้ 1/1/25182460วัดราษฎร์มหานิกายโนนสาวเอ้ ม.2 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ
04270203001 บ้านสระหลวง 10/7/255019/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายสระหลวง ม.1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
04270502009 บ้านสี่แยก 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยก ม.7 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270207002 บ้านหินกอง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหินกอง ม.1 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
04270502007 บ้านเหล่าสามัคคี 12/6/254623/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าสามัคคี ม.11 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270202002 บ้านใหม่คลองยาง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายใหม่คลองยาง ม.6 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
04270502008 บ้านใหม่ปักคุ้ม 3/12/254723/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ปักคุ้ม ม.6 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270611004 บีกริม 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายบีกริม ม.8 ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ
04270702002 บึงพระราม 31/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายบึงพระราม ม.4 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์
04270703017 บูรพาชัยวนาราม 30/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายสุขเจริญ ม.16 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์
04270106006 ประชาสามัคคี 4/5/252123/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขา ม.3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
04270403006 ประตูโขง 7/11/255424/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายประตูโขง ม.10 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270605002 ประตูชัยอรัญเขต 21/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายท่าข้าม ม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
04270804005 ปราสาท 9/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายน้อย ม.7 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง
04270306001 ปราสาทเขาโล้น 2376วัดราษฎร์มหานิกายเจริญสุข ม.1 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
04270204008 ป่ากตัญญุตาราม 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายคลองวังจิก ม.8 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
04270506001 ป่าช่องกุ่ม 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายช่องกุ่ม ม.5 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร
04270504007 ป่าใต้พัฒนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าใต้ ม.9 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร
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04270902003 ป่าบัวคำพัฒนา 9/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายวังสุวรรณ ม.12 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
04270903007 ป่าบ้านน้ำซับ 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองหวาย ม.6 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270607002 ป้ายเขียววนาราม 18/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายป้ายเขียว ม.5 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ
04270105006 ป่าระกำ 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายป่าระกำ ม.1 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว
04270606001 ป่าไร่ 22/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายป่าไร่ ม.2 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ
04270101009 ป่าศรีบุญเรือง 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลอง ม.6 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270802009 ป่าสันติธรรม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.12 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง
04270508004 ป่าหนองขาม 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.8 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร
04270306007 ป่าหนองผักแว่น 4/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองผักแว่น ม.9 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
04270205005 ป่าหนองเอี่ยน 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเอี่ยน ม.7 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
04270604006 ป่าอรัญวาสี 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีวิไล ม.11 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ
04270503003 โป่งคอม 8/11/253617/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายโป่งคอม ม.5 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
04270609002 ผ่านศึก 20/12/254216/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายผ่านศึก 2 ม.4 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ
04270802001 ผาสุก 5/1/255224/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายผาสุก ม.3 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง
04270609005 ไผ่ล้อม 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.8 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ
04270703007 พรสวรรค์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายพรสวรรค์ ม.8 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270204003 พรหมนิมิต 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายพรหมนิมิต ม.8 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
04270301004 พรหมสุวรรณ 23/1/254217/12/2529วัดราษฎร์มหานิกายตาพระยา ม.1 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
04270704001 พวงนิมิต 16/8/25372532วัดราษฎร์มหานิกายพวงนิมิต ม.5 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
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04270609004 พัฒนานิคม 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายพัฒนานิคม ม.9 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ
04270610003 พุทธนิมิต 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าอ้อย ม.5 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ
04270307003 พุทธรัตนาราม 22/10/254312/10/2542วัดราษฎร์มหานิกายรัตนะ ม.5 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
04270509001 พุทธิสาร 9/5/25342454วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมากฝ้าย ม.5 ตำบลหนองหมากฝ้าย

อำเภอวัฒนานคร
04270403005 เพชรพนานิคม 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเพชรพนานิคม ม.5 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270104004 โพธิ์ทอง 2/11/253014/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายเนินยางแดง ม.1 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270902010 ไพรจิตรสามัคคีธรรม 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยกไพรจิตร ม.7 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270509002 ภักดีแผ่นดิน 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายภักดีแผ่นดิน ม.8 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร
04270702005 ภูเงิน 22/8/255718/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายภูเงิน ม.5 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์
04270606004 ภูน้ำเกลี้ยง 9/9/255922/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายภูน้ำเกลี้ยง ม.5 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ
04270401010 ภูเวียง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายภูเวียง ม.12 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270302001 มะกอก 1/1/24922469วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพร็ก ม.1 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา
04270405007 มิตรไมตรี 30/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายมิตรไมตรี ม.13 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270401011 มิตรสัมพันธ์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายมิตรสัมพันธ์ ม.13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270501002 มุจลินทาราม 1/1/251017/10/2509วัดราษฎร์มหานิกายโนนจิก ม.3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
04270602002 เมืองไผ่ 17/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายเมืองไผ่ ม.1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
04270801003 ยอดอุดม 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายยอดอุดม ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง
04270901016 ร่มโพธิ์เงิน 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เงิน ม.15 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
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04270403011 ร้อยไร่ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายเพชรพนานิคม ม.5 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270506003 ระเบาะหูกวาง วัดราษฎร์มหานิกายระเบาะหูกวาง ม.6 ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร
04270703005 รัตนคีรี 3/2/254027/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายเขาฉกรรจ์ ม.6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270505001 รัตนสุวรรณาราม 1/1/25252470วัดราษฎร์มหานิกายซับนกแก้ว ม.5 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
04270101004 ราษฎร์นิมิต 1/1/250323/2/2499วัดราษฎร์มหานิกายเนินสะอาด ม.13 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270612003 ราษฎร์บำรุง 23/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.3 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ
04270102002 รีนิมิตร 1/1/24512437วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.5 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270903001 รุ่งอรุณ 9/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายรุ่งอรุณ ม.1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270804002 ละลมติม 4/3/252928/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายละลมติม ม.4 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง
04270104005 ลุงพู 13/1/253730/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายลุงพู ม.4 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270701010 ลุมมะค่า 24/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายลุมมะค่า ม.6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270104010 วังจั่น 12/6/254620/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังจั่น ม.5 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270401003 วังจำปี 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายวังจำปี ม.6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270902012 วังเจริญ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังเจริญ ม.13 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270902001 วังดารา 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังดารา ม.5 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
04270401004 วังแดง 16/12/255428/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายวังแดง ม.5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270902002 วังทอง 6/1/255319/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.1 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์
04270403012 วังไทร 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายวังไทร ม.6 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270903002 วังน้ำฝน 18/12/255729/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำฝน ม.4 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
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04270401005 วังน้ำเย็น 1/10/252723/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำเย็น ม.1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270601002 วังปลาตอง 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังปลาตอง ม.- ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ
04270605003 วังมน 8/8/25562462วัดราษฎร์มหานิกายวังมน ม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
04270203004 วังยาง 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.1 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
04270611001 วังยาว 20/5/254817/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไทยเจริญ ม.10 ตำบลคลองทับจันทร์

อำเภออรัญประเทศ
04270703004 วังรี 3/11/255714/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายวังรี ม.1 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270510005 วังรีใต้ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายวังรีใต้ ม.10 ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร
04270202003 วังวนวนาราม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังวน ม.4 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด
04270903003 วังศรีทอง 30/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายวังศรีทอง ม.2 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270901003 วังสมบูรณ์ 12/6/254215/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายวังสมบูรณ์ ม.1 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์
04270903006 วังสำลี 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังสำลี ม.3 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270903004 วังใหม่ 29/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายวังใหม่ ม.1 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์
04270103005 วิหารธรรม 27/8/252625/11/2506วัดราษฎร์มหานิกายหนองผูกเต่า ม.13 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270401006 ศรีเจริญทรัพย์ 2/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์นิยม ม.2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
04270103006 ศาลาลำดวน 1/1/25082469วัดราษฎร์มหานิกายศาลาลำดวน ม.1 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270602003 สมประสงค์ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสมประสงค์ ม.7 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
04270101005 สระแก้ว 1/1/25152471พระอารามหลวงมหานิกายเนินรัตนะ ม.15 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270401007 สวนป่า 21/1/255421/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายสวนป่า ม.3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น
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04270612004 สวนอุดม 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายสวนอุดม ม.8 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ
04270103009 สหกรณ์นิคมสระแก้ว 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองข่า ม.2 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270309002 สองพี่น้อง 9/9/255924/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายสองพี่น้อง ม.5 ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา
04270507001 สังคมมาวาส 23/6/25252485วัดราษฎร์มหานิกายบุกะสัง ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร
04270802004 สามัคคีสันติธรรม 11/2/255221/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายโคกสามัคคี ม.6 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง
04270503008 สายไหมวนาราม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายกุดตะกร้า ม.10 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
04270504002 สารคุณสโมสร 4/1/25292472วัดราษฎร์มหานิกายหนองเทา ม.2 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร
04270101006 สี่แยก 10/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยก ม.10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270106003 สุขสำราญ 23/1/254227/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายสุขสำราญ ม.8 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
04270801002 สุขสำราญ 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายสุขสำราญ ม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง
04270604002 สุทธาวาส 8/8/25562400วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรวงทอง ม.9 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ
04270501003 สุธรรมมาวาส 11/11/252025/9/2510วัดราษฎร์มหานิกายทางหลวง ม.9 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
04270102003 แสงจันทร์ 25/3/253626/3/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแสงจันทร์ ม.12 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270604003 แสนสุข 20/12/25422468วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.7 ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ
04270605007 โสนน้อย 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโสนน้อย ม.2 ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ
04270701022 หนองกระทุ่ม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.9 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์
04270101007 หนองกะพ้อ 3/9/252525/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายหนองกะพ้อ ม.12 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว
04270403003 หนองแก 19/3/255010/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.8 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270501004 หนองคลอง 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองคลอง ม.11 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
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04270204009 หนองคายวนาราม 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองคาย ม.6 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
04270501005 หนองคุ้ม 25/8/254121/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายหนองคุ้ม ม.6 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
04270802006 หนองแคน 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.2 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง
04270803001 หนองจาน 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.3 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง
04270204001 หนองตะเคียน 31/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน ม.4 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด
04270510003 หนองตะเคียนบอน 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียนบอน ม.3 ตำบลหนองตะเคียนบอน

อำเภอวัฒนานคร
04270306002 หนองติม 1/1/252922/10/2524วัดราษฎร์มหานิกายหนองติม ม.1 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
04270608003 หนองเทา 9/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองเทา ม.3 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร

อำเภออรัญประเทศ
04270307002 หนองไทยชลอ(ทัพไทย) 2460วัดราษฎร์มหานิกายทัพไทย ม.1 ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา
04270103007 หนองไทรราษฎร์บำรุง 7/2/253210/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญสุข ม.4 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270106004 หนองนกกะเรียน 24/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกกะเรียน ม.5 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
04270505002 หนองน้ำใส 3/9/25252425วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำใส ม.2 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
04270603001 หนองบัว 7/2/25322480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวเหนือ ม.3 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ
04270603005 หนองบัวใต้ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวใต้ ม.4 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ
04270609006 หนองปรือ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.7 ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ
04270403004 หนองปรือ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.2 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270102004 หนองปัญหา 1/1/25042478วัดราษฎร์มหานิกายหนองปัญหา ม.1 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
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04270612001 หนองผักบุ้ง 29/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักบุ้ง ม.3 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ
04270403013 หนองผักหนาม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักหนาม ม.4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270502012 หนองพัฒนาราม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาเข็ง ม.12 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270802002 หนองม่วง 13/2/25222477วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.1 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง
04270801004 หนองมั่ง 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองมั่ง ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง
04270104006 หนองมาตร 16/5/254016/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองมาตร ม.4 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270803006 หนองเม็ก 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง
04270502004 หนองยาง 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.5 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร
04270505003 หนองเรือ 29/9/25412531วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.1 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร
04270103010 หนองลีซอ 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองลีซอ ม.12 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว
04270801001 หนองแวง 1/1/24802474วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง
04270507004 หนองแวง 28/4/2523วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร
04270204007 หนองแวงวนาราม 7/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
04270405004 หนองสมบูรณ์ 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองสมบูรณ์ ม.7 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น
04270610001 หนองสังข์ 1/1/25172300วัดราษฎร์มหานิกายหนองสังข์ ม.1 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ
04270804003 หนองเสม็ด 2/10/25322530วัดราษฎร์มหานิกายหนองเสม็ด ม.3 ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง
04270702007 หนองโสน 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.13 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270108017 หนองโสน 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองจานน้อย ม.16 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270606003 หนองหญ้าปล้อง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.4 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ
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04270507002 หนองหมู 2/10/253222/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมู ม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร
04270611002 หนองหมูน้อย 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมูน้อย ม.4 ตำบลคลองทับจันทร์

อำเภออรัญประเทศ
04270507003 หนองหล่ม 17/1/25412462วัดราษฎร์มหานิกายหนองหล่ม ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร
04270702006 หนองหว้า 20/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270504003 หนองหว้า 1/3/25312424วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.5 ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร
04270503004 หนองหอย 18/1/253114/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.1 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
04270103008 หนองหิน 26/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายคลองสำอางค์ใต้ ม.9 ตำบลศาลาลำดวน

อำเภอเมืองสระแก้ว
04270207005 หนองหินมงคลธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.2 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด
04270503006 หนองใหญ่ 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.3 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร
04270802005 หนองแอก 22/1/255028/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองแอก ม.4 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง
04270601001 หลวงอรัญญ์ 1/1/25002479วัดราษฎร์มหานิกายอรัญ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ
04270103011 ห้วยกระบอก 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกระบอก ม.15 ตำบลศาลาลำดวน

อำเภอเมืองสระแก้ว
04270205003 ห้วยไคร้ 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไคร้ ม.6 ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด
04270511002 ห้วยโจด 21/12/253517/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโจด ม.1 ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร
04270603002 หันทราย 2/4/253017/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายหันทราย ม.6 ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ
04270106005 หัวกุญแจ 31/1/2540วัดราษฎร์มหานิกายหัวกุญแจ ม.9 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
04270104007 เห็นมงคล 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองขี้เห็น ม.8 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
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04270610004 เหล่าคลองกลาง 12/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าคลองกลาง ม.3 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ
04270610002 เหล่าอ้อย 29/11/254017/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าอ้อย ม.5 ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ
04270204006 ใหม่การบินไทย 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่การบินไทย ม.9 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด
04270108003 ใหม่ถาวร 22/8/255713/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ถาวร ม.2 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270611005 ใหม่ไทยเจริญ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไทยเจริญ ม.5 ตำบลคลองทับจันทร์

อำเภออรัญประเทศ
04270306005 ใหม่ไทยถาวร 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไทยถาวร ม.5 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา
04270510004 ใหม่ไทยพัฒนา 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไทยพัฒนา ม.6 ตำบลหนองตะเคียนบอน

อำเภอวัฒนานคร
04270608001 ใหม่ไทรทอง 1/1/251822/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายใหม่หนองไทร ม.1 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร

อำเภออรัญประเทศ
04270301007 ใหม่นางาม 9/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายใหม่นางาม ม.9 ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา
04270108004 ใหม่ไพรวัลย์ 8/8/255630/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไพรวัลย์ ม.7 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
04270702010 ใหม่มงคลธรรม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับสมบูรณ์ ม.9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270702011 ใหม่มงคลธรรม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายซับสมบูรณ์ ม.9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
04270403010 ใหม่สระบุรี 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สระบุรี ม.6 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
04270102005 ใหม่เหล่ากกโก 31/10/254821/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายใหม่เหล่ากกโก ม.8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว
04270608002 อนุบรรพต 18/6/25362475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาน้อย ม.2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร

อำเภออรัญประเทศ
04270201004 อพป.คลองหาด 9/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายอพป.คลองหาด ม.1 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
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04270803002 อรัญญิการาม 1/1/24802472วัดราษฎร์มหานิกายโนนหมากมุ่น ม.1 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง
04270803003 อ่างศิลา 20/5/254829/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายอ่างศิลา ม.5 ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง
04270503005 อุทุมพร 1/1/251725/9/2510วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเดื่อ ม.2 ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร

รวมทั้งสิ้น วัด401
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04470103005 กกกอก 16/12/25542400วัดราษฎร์มหานิกายกกกอก ม.12 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04471804006 กกปลาซิว 2436วัดราษฎร์มหานิกายกกปลาซิว ม.1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470117007 กกส้มโฮง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
04470101018 กกส้มโฮง 19/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตกกส้มโฮง ม.3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04471101001 กลาง 1/1/24252420วัดราษฎร์ธรรมยุตอากาศ ม.16 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470403008 กลาง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04470201001 กลาง 1/1/23112301วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
04471101007 กลาง 1/1/22212218วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470807002 กลางธรรมคุณ 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหิน ม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส
04470704004 กลางโพธิ์ชัย 1/1/25292479วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลิง ม.1 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน
04470305004 กลางภู 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04470204002 กลางวิทยา 1/1/23142304วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470117001 กลางศรีเชียงใหม่ 2324วัดราษฎร์มหานิกายท่าวัดใต้ ม.9 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
04470118005 กลางสามัคคี 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมั่ง ม.3 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร
04471404002 กวนบุ่น 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย
04470809009 กัลยาณธัมโม 11/5/255428/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสมสนุก ม.7 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
04471802019 กาญจนวนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายกกแต้ ม.7 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
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04471206014 กาญจนาวนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตพิมพ์พัฒนา ม.10 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470109006 กุดจิก 2411วัดราษฎร์มหานิกายกุดจิก ม.5 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร
04470601011 กุดตะกาบ 25/6/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดตะกาบ ม.5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04470301002 กุดบาก 8/10/25082440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
04470109005 กุดไผท 17/7/25302480วัดราษฎร์มหานิกายกุดจิก ม.5 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร
04470809008 กุดยางชุม 29/9/255828/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตนาซอ ม.10 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
04470801002 กุดเรือคำ 1/1/24852476วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดเรือคำ ม.1 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470204009 กุดสะกอย 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470305002 กุดไห 31/7/24942430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04470301001 กุดแฮด 18/6/25362410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุดแฮด ม.4 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
04471213003 กู่ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04471213001 กู่แก้วรัตนาราม 1/1/24671100วัดราษฎร์มหานิกายพันนา ม.1 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04470115013 เกษมสานต์ธรรมคุณ 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดงมะไฟ ม.1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04471705010 เก้ายอดภูดินธรรม 11/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนกุง ม.3 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว
04471102009 เกาะแก้วชัยมงคล วัดราษฎร์มหานิกายแพงน้อย ม.1 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04471201010 เกาะแก้ววราราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04470806007 เกาะฉิมพลี(เกาะสิมพลี) 2468วัดราษฎร์มหานิกายหนองตากวย ม.3 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04470501002 แก้งคอย 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04470205006 แก้งท่าลับ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
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04470803004 ขัวก่าย 2526วัดราษฎร์ธรรมยุตขัวก่าย ม.1 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04470505011 ขัวขอนแคน 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายขัวขอนแคน ม.5 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04470808008 ขัวสูง 27/10/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตขัวสูง ม.5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04470103007 ขามเฒ่า 2400วัดราษฎร์มหานิกายดอนหมู ม.5 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04471101011 ขามเรียน 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470407001 เขาวง 2413วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
04470504006 เขื่อนบุบผาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04470503007 เขื่อนสามัคคี 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04471605004 ครองธรรมิการาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์
04470112015 คลองไผ่พัฒนา 10/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองไผ่พัฒนา ม.13 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470402001 คลองใหม่ 1/1/23552345วัดราษฎร์มหานิกายเปือย ม.2 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04470605001 คอนสวรรค์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ
04470812003 คอนสวรรค์ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคอนสวรรค์ ม.1 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส
04471302005 คอนสวรรค์ 16/5/25402483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04470305006 ค้อน้อย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04470305008 ค้อน้อย 27/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04470305003 ค้อใหญ่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04471220001 คันธารมณ์ 1/1/24462442วัดราษฎร์มหานิกายคันชา ม.5 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
04471216004 คามวาสี 25/8/25022475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน
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04471302004 คามวาสี 21/6/25562483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04471605001 คำเจริญ 23/9/25392481วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเจริญ ม.3 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์
04471604007 คำเจริญ 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายคำบอน ม.4 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์
04471221007 คำเจริญวราราม 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเจริญ ม.15 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04471211010 คำนาดี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471204004 คำบอน 21/3/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตคำบอน ม.4 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน
04470408008 คำประมง 10/2/253530/1/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04470805012 คำปลาขาว วัดราษฎร์ธรรมยุตสามแยกขันอาสา ม.6 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
04471004008 คำปลาฝา 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำปลาฝา ม.9 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04471601006 คำเม็กพัฒนา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
04471004007 คำยาง 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำยาง ม.8 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04470802008 คำสำราญ 31/3/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสำราญ ม.8 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470814003 คีรีวงกต 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตวังเยี่ยม ม.6 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04470903009 คีรีวรรณวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายวนาสวรรค์ ม.6 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04471304001 คีรีวิหาร 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว
04470801020 คีรีวิหาร 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายสุวรรณคีรี ม.15 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470103003 คูสนาม 12/2/25452400วัดราษฎร์มหานิกายคูสนาม ม.3 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04470121003 โคกก่อง 2456วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.8 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04471604004 โคกเจริญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์
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04471504004 โคกนาดี 27/9/24812424วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470803009 โคกผักหวาน 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกผักหวาน ม.2 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04471802001 โคกภูเก่า 2450วัดราษฎร์มหานิกายโคกภูเก่า ม.1 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04471802002 โคกภูใหม่ 2484วัดราษฎร์มหานิกายโคกภูใหม่ ม.2 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04470102009 โคกเลาะน้อยวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04471208009 โคกสว่างวารีรมณ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04470603003 โคกสะอาด 1/1/24842474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ
04470503004 โคกสะอาด (ศรีชมภู) 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04470505008 โคกสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04470121002 โคกสูง 2465วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.5 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04470805005 โคกแสง 16/4/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกแสง ม.5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
04470602001 โค้งป่ากล้วยวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโค้งป่ากล้วย ม.15 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04471101002 จอมแจ้ง 1/1/25042462วัดราษฎร์มหานิกายอากาศ ม.3 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470804001 จอมแจ้ง 2435วัดราษฎร์มหานิกายโพนแพง ม.6 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04471101005 จอมแจ้ง 2365วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04471007001 จอมแจ้ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
04470903004 จอมแจ้ง 2473วัดราษฎร์มหานิกายนาแต้ ม.1 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04470801005 จอมแจ้ง 2475วัดราษฎร์มหานิกายนาง่ามเล้า ม.10 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470806006 จอมแจ้ง 9/5/25342467วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮาง ม.9 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
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04471107002 จอมแจ้ง 1/1/24992458วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
04471802014 จัดระเบียบคุณาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายจัดระเบียบ ม.6 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04471302002 จันตะคาม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04470406001 จันทร์ 8/7/25262361วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ทอง ม.15 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม
04470406004 จันทร์ 2/9/25012451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม
04470406008 จันทรนิมิต 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนคำ ม.7 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม
04470205007 จันทรังษี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04470112017 จันวรรณาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470809005 จำปาศิลาวาส 30/12/25241/7/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตนาซอ ม.1 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
04471207004 จิตตภาวัน 2437วัดราษฎร์มหานิกายดอนเชียงยืน ม.7 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
04470404006 จินดามณี 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
04471004004 จุมพล 2483วัดราษฎร์มหานิกายดงเหนือ ม.6 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04470904005 จูมศรี 2482วัดราษฎร์มหานิกายตาด ม.2 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04470505006 เจริญคุณ 11/5/25542481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04471211004 เจริญชัย 25/3/25412484วัดราษฎร์มหานิกายกุดจิก ม.1 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471302008 เจริญชัย 2/10/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04471602007 เจริญพัฒนา 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04471002004 เจริญราษฎร์บำรุง 1/3/25592476วัดราษฎร์ธรรมยุตมาย ม.1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04470606004 เจริญศรัทธาราษฎร์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 อำเภอวาริชภูมิ
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04471006001 เจริญศรี 4/3/25292471วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าผักใส่ ม.3 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง
04471602001 เจริญศิลป์ 16/5/254029/10/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04471002011 เจริญสามัคคีธรรม 7/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายกล้วยน้อย ม.4 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04471203007 เจริญสุข 16/5/254012/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04470102017 เจริญสุขรังษี 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟพัฒนา ม.12 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470406006 เจ้าผู้ข้า 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ทอง ม.15 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม
04470406002 แจ้ง 4/12/25582400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม
04471217001 แจ้ง 17/1/25412443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน
04471214007 แจ้ง 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471203001 แจ้ง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04470407009 แจ้งโพธิ์ชัย 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายผักคำภู ม.9 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
04471212002 แจ้งวิสุทธาราม 1/1/24852464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04470120002 แจ้งสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองศาลา ม.9 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04470101006 แจ้งแสงอรุณ 11/11/25202422พระอารามหลวงมหานิกายม.12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470404004 แจ้งแสงอรุณ 22/1/25502446วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
04471107007 แจ้งแสงอุดม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตวังม่วง ม.8 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
04470103002 ฉิมพลี 2400วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วด่อน ม.1 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04471801011 ชมภูพานวนาราม 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายชมภูพาน ม.10 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04470606014 ชลประทานน้ำอูน 19/1/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตพรสวรรค์ ม.13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
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04471204001 ชัยชนะวราราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน
04471603004 ชัยชนะหนองน้อย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
04470505002 ชัยมงคล 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04471002005 ชัยมงคล 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.8 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04471402007 ชัยมงคล 27/1/25482450วัดราษฎร์มหานิกายนาเลา ม.6 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04471221001 ชัยมงคล 2465วัดราษฎร์ธรรมยุตม.15 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04470701005 ชัยมงคล 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงสว่าง ม.7 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน
04470113004 ชัยศรี 2/3/25272440วัดราษฎร์มหานิกายพังขว้าง ม.1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04471504009 ชุมนุมสามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนมาลา ม.5 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470811005 เชตุพน 2480วัดราษฎร์มหานิกายดอนมุย ม.4 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470303001 เชิงดอย 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04470604003 โชติการาม 10/3/25252443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04471304002 โชติการาม 24/1/25062483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว
04471206005 ไชยมงคล 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470802013 ไชยวาฬ 21/12/25222425วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ตาก ม.3 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470117004 ไชยศิริมงคล 2462วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแคน ม.1 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
04471208015 ฐิติธรรมาราม 9/1/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตบึงโนใน ม.5 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04470606013 ดงคำโพธิ์ 29/11/253711/1/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตดงคำโพธิ์ ม.11 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470111007 ดงชน 1/2/253319/11/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
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04470111005 ดงชน(ป่าดงชน) 2308วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04470606012 ดงเชียงเครือ 3/7/253517/12/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470121006 ดงแต้ 2411วัดราษฎร์มหานิกายดงแต้ ม.4 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04470704002 ดงภูทอง 27/12/254522/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงภูทอง ม.7 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน
04470115010 ดงมะไฟ 16/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงมะไฟ ม.1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04470102011 ดงมะไฟ 12/11/255314/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04471201006 ดงสวรรค์ 31/10/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตดงสวรรค์ ม.18 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471217006 ดงสวรรค์ 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตดงสวรรค์ ม.7 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน
04470504007 ดงสวรรค (สามัคคีพัฒนาราม) 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04470903006 ดงสามัคคีธรรม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงอีบ่าง ม.9 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04471005001 ดงหม้อทอง 6/4/25422532วัดราษฎร์ธรรมยุตดงหม้อทอง ม.2 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง
04471213006 ดอนกรรม 29/10/25522475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04470103009 ดอนก้อม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วด่อน ม.1 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04470808010 ดอนแดงประชาอุทิศ 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนแดงน้อย ม.10 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471603003 ดอนธาตุวิลัย 22/10/25432483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
04471208011 ดอนม่วย (ป่าดอนม่วย) 8/4/25462532วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนม่วย ม.11 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04471603001 ดอนสร้างไพร 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
04470813003 ดอนสวรรค์ 2322วัดราษฎร์ธรรมยุตจำปาดงเหนือ ม.6 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส
04470801010 ดอนสวรรค์ 5/1/255210/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนสวรรค์ ม.8 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
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04470112007 ดอนสีดาราม 30/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายนานกเค้า ม.10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470113008 ดอยด่านรัง 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาดุก ม.9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04471501004 ดอยธรรมเจดีย์ 10/1/25282484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471503001 ด่านม่วงคำ 2427วัดราษฎร์มหานิกายด่านม่วงคำ ม.1 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470102016 แดนโมกขวดี 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายพาน ม.8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470808003 ตลิ่งเกษม 16/12/25542472วัดราษฎร์มหานิกายแก้ง ม.3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471402001 ตากแดด 15/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04471208005 ตาลนิมิตร 9/2/25042471วัดราษฎร์ธรรมยุตตาล ม.12 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04470406003 ตาลสุม 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม
04471201018 ใต้ 15/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายหัน ม.1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471104004 ไตรแก้ว 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04471103006 ไตรแก้ว 16/5/25402470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04470204010 ไตรคามวาสี 11/4/254813/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลาง ม.13 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470604007 ไตรทอง 2435วัดราษฎร์มหานิกายโคกโพนยาง ม.2 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04470902005 ไตรท่าศรีสงคราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายปาดโนด ม.5 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04470801007 ไตรภูมิ 8/11/25362472วัดราษฎร์มหานิกายวานรนิวาส ม.1 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04471101006 ไตรภูมิ 30/3/25582436วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04471104002 ไตรภูมิ 30/12/25292418วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04471103004 ไตรภูมิ 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
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04470109004 ไตรมิตรวิทยาราม 2383วัดราษฎร์มหานิกายนาลาย ม.1 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร
04470904010 ไตรสิกขาราม 7/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายฝาง ม.6 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04471501011 ถ้ำแก่นจันทน์ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.2 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470405010 ถ้ำขาม 23/9/25392529วัดราษฎร์ธรรมยุตคำข่า ม.4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04470405009 ถ้ำเจ้าผู้ข้า 10/2/252130/10/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04471802020 ถ้ำช้างทอง 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตชลประทาน ม.13 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04470115009 ถ้ำผาแด่น 2483วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อย ม.9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04470407007 ถ้ำพระนาใน 22/6/25372435วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
04470605004 ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ 2440วัดราษฎร์มหานิกายโคกตาดทอง ม.5 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ
04471802015 ถ้ำสุทธิมงคลวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตฮ่องสิม ม.3 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04471304004 ถ้ำอภัยดำรงธรรม 26/11/253422/2/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว
04471215004 ทรายศรี 1/1/24702467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04470601003 ทวีวิทยาราม 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04470503003 ทองบุญญาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04471601008 ทักษิณวนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
04470702004 ทันสมัย 2534วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน
04470121005 ท่าช้างวัฒนาราม 2442วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮูดัง ม.1 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04470802011 ท่าเดื่อ 2/9/255323/7/2550วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.15 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470104004 ท่าเยี่ยม 25/2/25572480วัดราษฎร์มหานิกายท่าเยี่ยม ม.1 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
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04470502007 ท่าลาด(หอมศรัทธาธรรม) 22/9/25462483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
04470410005 ท่าวังหิน 21/1/255412/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตสายร่องข่า ม.5 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม
04471204002 ท่าวารีวนาราม 1/1/25082484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน
04471302009 ท่าศิลา 23/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าศิลา ม.1 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04470505003 ท่าสาด 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04471101004 ทุ่ง 1/1/24442444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04471215003 ทุ่งเตาไห 29/11/25402464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04470902001 ทุ่งถาวร 2460วัดราษฎร์มหานิกายโคกทรายขาว ม.2 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04471703004 ทุ่งป่าผาง 2458วัดราษฎร์มหานิกายป่าผาง ม.7 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04471603007 ทุ่งมนศิริพลเมือง 18/12/25442475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมน ม.7 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
04470113011 ทุ่งรวงทอง 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายดงชุมข้าว ม.14 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04471002003 ทุ่งสว่าง 2464วัดราษฎร์มหานิกายดู่ ม.5 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04471208006 ทุ่งสว่าง 10/2/25212478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04470403005 ทุมทอง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04470120005 เทพกัญญาราม 2479วัดราษฎร์ธรรมยุตชะโนด ม.2 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04471007002 เทพนิมิตร 7/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
04471703008 เทพนิมิตร 2482วัดราษฎร์มหานิกายบึงศาลา ม.8 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04470503009 เทพนิมิตสามัคคี 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.8 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04470904004 เทพพิทักษ์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายฝาง ม.6 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
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04470305005 เทพวิสุทธาราม 16/5/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04471004011 เทพสถาน 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเจริญไพศาล 12 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04470405007 เทพสวัสดิ์ 24/6/25222479วัดราษฎร์มหานิกายโคกพัฒนา ม.13 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04471702006 เทพารักษ์ 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
04471004003 เทวกุญชร 2483วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.10 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04470111004 ไทรทอง 2401วัดราษฎร์มหานิกายโพนปอหู ม.8 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04470403006 ไทรทอง 16/10/25282468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04471216002 ไทรทอง 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน
04470801006 ธรรมนิเวศวนาราม 24/1/250628/9/2504วัดราษฎร์ธรรมยุตวานรนิวาส ม.4 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470604001 ธรรมบวร 10/3/25252451วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04471701003 ธรรมบูรพาราม 10/2/25352501วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.6 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04470603004 ธรรมมาภิรตาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ
04471217003 ธรรมสมโพธิ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน
04471208007 ธรรมิการาม 27/5/25582481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04471208002 ธาตุโคกคอน 1/1/24622451วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04471212006 ธาตุฝุ่น 23/9/25392484วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเจริญ ม.6 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471207008 ธาตุโพนค้อ (ธาตุดงต้อง) 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
04471221002 ธาตุวังเวิน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04470502002 ธาตุวิไลกลาง 22/9/25462435วัดราษฎร์มหานิกายผ้าขาว ม.4 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
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04470806010 ธาตุศรีทอง 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตธาตุใหม่พัฒนา ม.14 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04470601002 ธาตุศรีมงคล 6/11/25502445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04471504007 ธาตุศรีมงคล 2430วัดราษฎร์มหานิกายพรหมศรีธาตุ ม.9 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470606005 ธาตุศรีสมพร 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04471502004 นวกะภูมิ 13/1/25372465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470120008 น้อยจอมศรี 2533วัดราษฎร์มหานิกายน้อยจอมศรี ม.4 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04470102010 น้อยหัวคู 11/2/25524/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายน้อยหัวคู ม.7 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470303008 นาขาม 2412วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04470112005 นาคำ 6/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำ ม.4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04471803004 นางเติ่ง 2437วัดราษฎร์มหานิกายนางเติ่งสามัคคี ม.13 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
04471401004 นางอย 2413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย
04470202003 นาดอกไม้ 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
04470120012 นาดอกไม้ 2/12/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาดอกไม้ ม.6 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04471008003 นาดูน 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาดูน ม.2 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
04471702003 นาเดื่อ 2473วัดราษฎร์มหานิกายนาเดื่อ ม.2 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
04471403004 นาตาล (บัวระภา) 21/1/25542323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย
04471206006 นาบุญ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470202007 นาโพธิ์ 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
04470103010 นามน 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายนามน ม.10 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
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04470303006 นาม่อง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04470303007 นาม่องดงนิมิตร 2413วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04471504002 นารถพรหมวาสี 24/10/24822359วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470505005 นาล้อม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04470703001 นาล้อม 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน
04470101015 นาเวง 7/3/252622/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04471602005 นาสมบูรณ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04471403002 นาอ่าง 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย
04471401007 น้ำพุงสามัคคี 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุงสามัคคี ม.6 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย
04470701003 นิคมพัฒนา 25/2/2452วัดราษฎร์มหานิกายนิคมพัฒนา ม.3 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน
04471603002 นิโครธ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
04470904007 นิพเพธพลาราม 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04470405004 นิวาสถาน 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04470802012 เนินโพธิ์ทอง 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเนินโพธิ์ทอง ม.11 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470601005 โนนกลาง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04471215009 โนนจำปา 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนยานาง ม.6 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04471215005 โนนจิก 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04471602006 โนนเจริญธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04470106001 โนนแจ้ง 2466วัดราษฎร์มหานิกายหนองสนม ม.6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
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04470804009 โนนชนะสังคม 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายโนนชนะสังคม ม.8 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04470113014 โนนชลประทานรังสฤษฎิ์ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนชลประทาน ม.7 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04471604003 โนนเดื่อดอนทุ่ม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์
04471003008 โนนตาดทอง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.9 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง
04470106014 โนนเบ็ญสมัคคยาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนเบ็ญ ม.11 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04471705008 โนนประดู่วนาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนประดู่ ม.7 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว
04470802009 โนนแพง 27/9/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนแพง ม.4 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470606002 โนนฤาษี 1/1/24552398วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04471217005 โนนวารีบำเพ็ญธรรม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน
04471212003 โนนวิเวก 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471301003 โนนวิเวก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว
04470801003 โนนวิเวกศรีเมือง 13/1/25372463วัดราษฎร์มหานิกายหลักเมือง ม.3 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470808016 โนนศรีวิชัย 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาท ม.9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471211001 โนนสมบูรณ์ 21/11/25322483วัดราษฎร์มหานิกายบงใต้ ม.2 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04470118004 โนนสมบูรณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายท่าม่วง ม.2 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร
04470902002 โนนสมบูรณ์ 2463วัดราษฎร์มหานิกายนาถ่อน ม.3 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04471211008 โนนสมบูรณ์ 23/8/25452471วัดราษฎร์มหานิกายบงใต้ ม.2 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04470113010 โนนสวรรค์ 3/12/254719/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.8 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04470404005 โนนสวรรค์ 1/1/24942470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
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04470303004 โนนสวรรค์ 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04471102004 โนนสวรรค์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04470118007 โนนสวรรค์ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนสัมพันธ์ ม.9 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร
04470803003 โนนสว่าง 2485วัดราษฎร์มหานิกายวังเวิน ม.5 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04470804002 โนนสว่างภิรมย์ 30/3/25582435วัดราษฎร์มหานิกายนาคอย ม.13 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04470601004 โนนสะเคียน 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04471804005 โนนสะอาด 2470วัดราษฎร์มหานิกายโพนแพง ม.8 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470201008 โนนสะอาด 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.7 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
04471007004 โนนสะอาด 11/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสะอาด ม.1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
04471203002 โนนสะอาด 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04471402009 โนนสะอาด 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.8 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04471301005 โนนสะอาด 10/2/252129/10/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว
04471004002 โนนสะอาด 5/1/25522467วัดราษฎร์มหานิกายคำยาง ม.8 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04471206013 โนนสะอาด 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.9 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470505007 โนนสะอาด(อินทราพร) 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04471206003 โนนสีแก้ว 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470814006 โนนสุวรรณ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังเยี่ยม ม.6 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04471804004 โนนสูง 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาผาง ม.5 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470407004 โนนสูง 2460วัดราษฎร์มหานิกายผักคำภู ม.6 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
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04470703002 โนนสูง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน
04471008001 โนนสูง 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
04471008009 โนนสูง 2/5/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
04471214010 โนนแสงทอง 1/1/25132484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471007005 โนนแสงธรรม 23/3/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตสามแยกพิทักษ์ ม.6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
04471602008 โนนแสนคำ 18/1/25312486วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04470104005 โนนหอม 1/1/25242419วัดราษฎร์มหานิกายโนนหอม ม.2 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
04470703003 โนนหัวช้าง 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน
04470808001 โนนอุดม 2525วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.2 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471213002 ในธรรม 1/1/23002100วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04470403010 บดมาดสามัคคี 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายบดมาด ม.4 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04471211003 บรมสุข 21/2/25392483วัดราษฎร์มหานิกายบ่อสร้าง ม.10 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471206001 บริบูรณ์ 8/9/24982451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04471106009 บวรธรรมคุณ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายสงเปือย ม.3 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
04471803011 บ่อเดือนห้า 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายบ่อเดือนห้า ม.10 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
04471008002 บ่อแดง 2472วัดราษฎร์มหานิกายบ่อแดง ม.5 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
04471211011 บ่อร้าง (ป่าบ่อร้าง) 16/5/25402533วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อร้าง ม.13 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04470409006 บะหัวเมย 22/6/253723/12/2525วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
04471108003 บัวระพา 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย
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04470106009 บัวศรี 2420วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04471703007 บางธรรมนิมิตร 2400วัดราษฎร์มหานิกายดอนดู่ ม.3 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04471804012 บ้านกกโด่ 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายกกโด่ ม.4 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470101008 บ้านกกส้มโฮง 2482วัดราษฎร์มหานิกายกกส้มโฮง ม.14 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470203006 บ้านกุงศรี 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
04471803007 บ้านคำเพิ่ม 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเพิ่มใหม่ ม.18 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
04471404004 บ้านโคกกลาง 14/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย
04471201007 บ้านง่อน 9/12/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04470305001 บ้านงิ้ว 5/1/25522430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04470203005 บ้านซ่งเต่า 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
04470116002 บ้านดงพัฒนา 9/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตดงพัฒนา ม.4 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร
04470601012 บ้านดงศรีชมภู 2471วัดราษฎร์มหานิกายดงศรีชมภู ม.13 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04470117003 บ้านดอนยาง 2450วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาง ม.8 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
04471220007 บ้านเดื่อ 22/10/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
04471208013 บ้านตาล (ใหม่บ้านตาล) 12/2/254520/12/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04471101016 บ้านนาเมือง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนาเมือง ม.8 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470103001 บ้านนายอ(นายอ) 12/3/25182400วัดราษฎร์มหานิกายนายอ ม.8 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04471804007 บ้านนาห้วยนาค 2436วัดราษฎร์มหานิกายนาขี้นาค ม.2 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470101009 บ้านนาอ้อย(นาอ้อย) 1/1/25082415วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
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04470112004 บ้านบอน 2470วัดราษฎร์มหานิกายบอน ม.5 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470205009 บ้านบ่อพังแคน 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04471107006 บ้านบะยาวน้อย 2481วัดราษฎร์มหานิกายบะยาวน้อย ม.5 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
04470301003 บ้านบัว 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
04470814002 บ้านโพนสว่าง 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนสว่าง ม.4 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04470111006 บ้านแมด 2460วัดราษฎร์มหานิกายแมด ม.3 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04471303008 บ้านวัฒนา 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายวัฒนา ม.4 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
04471801003 บ้านสร้างค้อ 2430วัดราษฎร์มหานิกายสร้างค้อ ม.1 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04471208014 บ้านสามแยก 9/7/254521/7/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตสามแยก ม.9 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04471107005 บ้านสี่แยกบริบูรณ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยกบริบูรณ์ ม.6 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
04470104006 บ้านหนองไผ่ล้อม 21/1/25542418วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.3 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
04470112003 บ้านห้วยยาง 2465วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470601009 บ้านเหล่าสามัคคี 22/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04470121009 บึงแดง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายบึงแดง ม.6 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04471402006 บึงน้อย 9/9/25592475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04471701005 บึงสะพานดำ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04471404003 บึงสา 12/2/25452410วัดราษฎร์มหานิกายบึงสา ม.3 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย
04470106012 บุญศรีสันติสุข 1/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนสวาง ม.2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04471001005 บุปผาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายนาดอกไม้ ม.8 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
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04471705003 บุพเพนิมิต 2482วัดราษฎร์มหานิกายท่าสาวคอย ม.4 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว
04471207002 บุราณเรือง 23/9/25392413วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
04470901004 บูรพา 22/1/25502473วัดราษฎร์มหานิกายดงน้ำเย็น ม.5 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า
04471214008 บูรพา 1/1/25032459วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470801004 บูรพานิวาส 2472วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทอง ม.13 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04471601007 บูรพาภิรมณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
04471301002 บูรพาภิรมย์ 1/2/24892470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว
04470503002 บูรพาราม 4/1/25292460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04471210004 บูรพาราม 12/6/25402484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471605005 บูรพาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์
04471801012 บูรพาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนแคน ม.11 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04471503011 บูรพาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายม่วงไข่น้อย ม.9 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471704005 บูรพาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายท่าศาลา ม.1 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว
04471005002 ปทุมรัตนาราม 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง
04470806011 ประกวดคีรีขันธ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายโนนแต้ ม.6 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04470113002 ประชานิยม 2478วัดราษฎร์มหานิกายดงสมบูรณ์ ม.10 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04471210002 ประชานิยม 1/1/25002472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470502009 ประชาพินิจ 18/12/25442480วัดราษฎร์ธรรมยุตดง ม.2 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
04470804008 ประชารังสรรค์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายบะป่าคา ม.4 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
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04470804006 ประชาสามัคคี 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองสนม ม.5 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04471603008 ประชาสามัคคี 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
04471703009 ประดิษฐ์ฐาราม 2440วัดราษฎร์มหานิกายนาตงน้อย ม.6 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04470107001 ประดู่ธรรมาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพะโค ม.2 ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร
04471007006 ประดู่วนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายสามแยกพิทักษ์ ม.6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
04470604002 ประสิทธิ์สังวร 11/5/25542428วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04471204003 ประสิทธิ์สามัคคี 25/3/254112/3/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตต้าย ม.7 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน
04471104005 ปัญญาณธาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04471201022 ป่า 26/4/2554วัดราษฎร์มหานิกายน้อยหนองบัว ม.16 ตำบลสว่างแดนดิน

อำเภอสว่างแดนดิน
04470405008 ป่ากลางโนนภู่ 29/9/25582481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04471602013 ป่ากุดนาขาม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดนาขาม ม.9 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04471602012 ป่าแกดำ 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตแกดำ ม.5 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04470805006 ป่าแก้วเจริญธรรม 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเจริญ ม.4 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
04471303004 ป่าแก้วเจริญธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
04471212007 ป่าแก้วชุมพล 21/11/25322484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471008010 ป่าคำลอดพื้น 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายคำลอดพื้น ม.4 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
04470305009 ป่าคูณคำวิปัสสนา 27/1/25489/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.10 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04471210006 ป่าโคกน้ำเกลี้ยง 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกน้ำเกลี้ยง ม.8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน
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04471201014 ป่าโคกสว่าง 25/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสว่าง ม.12 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04470808017 ป่าโคกสะอาด 8/8/255616/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471208016 ป่าโคกสี 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสี ม.1 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04471220010 ป่าโคกหลวง 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกหลวง ม.6 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
04470504011 ป่าเจติยานุสรณ์ 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตสงเปลือย ม.4 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04471203011 ป่าเจริญธรรม 30/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่ ม.7 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04470605005 ป่าโจด 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่าโจด ม.4 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ
04471801010 ป่าชมภูพาน 25/2/25571/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตจัดสรร ม.14 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04471602010 ป่าชัยมงคล 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตสร้างฟาก ม.7 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04471104010 ป่าชุมชนพัฒนา 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตชุมชนพัฒนา ม.8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04471211014 ป่าชุมชัยพัฒนา 27/5/255830/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตชุมชัย ม.10 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471006004 ป่าไชยยานนท์ 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตไชยยานนท์ ม.9 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง
04470305007 ป่าญาณสัมมานุสรณ์ 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดไห ม.1 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
04470205013 ป่าฐิติธัมมานุสรณ์ 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตคำกั้ง ม.9 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04471108007 ป่าดงบูชา 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนจำปา ม.2 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย
04471201021 ป่าดงพระ 25/2/255711/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อยหนองบัว ม.16 ตำบลสว่างแดนดิน

อำเภอสว่างแดนดิน
04471201013 ป่าดงสวรรค์ 12/6/25403/5/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.13 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471104012 ป่าดงหมากทอ 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตพลังใหม่ ม.11 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
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04471001006 ป่าดงหวาย 19/3/255019/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตจาร ม.5 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
04470814010 ป่าดอนกลอย 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนกลอย ม.3 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04470405011 ป่าดอนประดู่ 6/11/25507/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.12 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04470402010 ป่าดอนม่วง วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหวาย ม.13 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04471002010 ป่าด่านไชโย 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตด่านไชโย ม.6 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04470801014 ป่าติ้ว 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าติ้ว ม.5 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04471206009 ป่าถ้ำภูมิดล 19/4/25565/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกุง ม.8 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470303011 ป่าถิราวาส 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตนาขาม ม.9 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04471003007 ป่าท่ากระดัน 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตท่ากระดัน ม.8 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง
04471221010 ป่าทุ่งปลากัด 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งปลากัด ม.6 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04470804011 ป่าทุ่งโพธิ์ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งโพธิ์ ม.9 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04471810006 ป่าเทพนิมิตร 2484วัดราษฎร์มหานิกายกกปลาซิว ม.1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470814008 ป่าเทพพิทักษ์ 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนจำปาหอม ม.13 ตำบลหนองแวงใต้

อำเภอวานรนิวาส
04470202006 ป่าเทพาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
04471221011 ป่าธรรมเทา 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตถ่อน ม.1 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04471004014 ป่าธรรมพิทักษ์ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำจั้น ม.3 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04471206012 ป่าธรรมสวัสดี 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสวัสดี ม.6 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470106017 ป่าธัมมปาลวนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าหว้าน ม.7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
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04471203010 ป่าธาตุโสภา 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตปลวก ม.11 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04470101019 ป่าธาราธรรมาราม 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตกกส้มโฮง ม.3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470106010 ป่านภาพิทักษ์ 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเชียงบาล ม.3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04471501009 ป่านาคนิมิตต์ 21/6/25562470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470102013 ป่านาคาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกเลาะ ม.4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04471008004 ป่านาดูน 9/1/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดูน ม.2 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
04471804008 ป่านาผาง 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตนาผาง ม.5 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04471101015 ป่านายอ 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตนายอ ม.6 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470403009 ป่านิโรธมรรคาลัย 2482วัดราษฎร์มหานิกายเจริญศิลป์ ม.9 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04471703005 ป่าโนนขุมเงิน 29/11/25402446วัดราษฎร์ธรรมยุตนาตงน้อย ม.6 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04471605009 ป่าโนนชาด 10/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตดงพัฒนา ม.7 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์
04471214014 ป่าโนนดู่ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเรือ ม.7 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470606011 ป่าโนนตูม 22/8/25572481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.16 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470806020 ป่าโนนแต้ 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนแต้ ม.6 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04470120011 ป่าโนนนิวาส 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้อยจอมศรี ม.4 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04471214012 ป่าโนนเรือแวง 26/7/254715/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเรือ ม.7 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471211012 ป่าโนนสูง 2/1/2545วัดราษฎร์มหานิกายบงใต้ ม.12 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471214013 ป่าโนนเสาขวัญ 17/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเสาขวัญ ม.2 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470104010 ป่าบง 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตไผ่ล้อม ม.3 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
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04470808011 ป่าบ้านแก้ง 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตแก้ง ม.3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04470603007 ป่าบ้านขาว 22/9/254610/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตขาว ม.4 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ
04470904008 ป่าบ้านตาด 18/10/25474/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายตาด ม.2 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04471605006 ป่าบ้านทุ่ง 16/2/25442480วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่ง ม.2 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์
04471203009 ป่าบ้านปลวก 26/5/25512482วัดราษฎร์ธรรมยุตปลวก ม.4 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04470601010 ป่าบ้านโพนทอง 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04470405013 ป่าบ้านไร่ 28/1/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตไร่ ม.1 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04471201015 ป่าบ้านหนองทุ่ม 27/1/254816/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองทุ่ม ม.17 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471802017 ป่าบ้านหล่ม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหล่ม ม.5 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04471402004 ป่าบึงทวาย 25/9/25552456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04470408017 ป่าบุญไสว 29/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตบัวใหม่พัฒนา ม.9 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04470111012 ป่าบูรพาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเกลือ ม.6 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04471503010 ป่าประชาพิทักษ์ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้อยหนองกอม ม.11 ตำบลด่านม่วงคำ

อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471102008 ป่าประทีปบุญญาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตเซือม ม.7 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04470814009 ป่าปัจฉิมวนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสามเศียร ม.14 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04470409008 ป่าผาอินทร์ 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตผาอินทร์ ม.6 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
04471221012 ป่าพรโชคชัย 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งปลากัด ม.8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04470113015 ป่าพังขว้างใต้ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายพังขว้าง ม.1 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
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04471213008 ป่าพันนา วัดราษฎร์ธรรมยุตพันนา ม.12 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04471502008 ป่าพุทธนิมิตรสถิตสีมาราม 16/12/25542470วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยยาง ม.6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471007003 ป่าพุทธรักษา 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตพุทธรักษา ม.5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
04470111009 ป่าแพง 2452วัดราษฎร์มหานิกายป่าแพง ม.9 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04470802016 ป่าโพธิ์ตาก 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ตาก ม.3 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470904012 ป่าโพธิ์ทองกองธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.8 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04471104007 ป่าโพธิทาราม 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04470204012 ป่าโพธิไพศาล 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิไพศาล ม.9 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04471105006 ป่าโพนก่อ 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนก่อ ม.6 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย
04471104006 ป่าไพรระหงษ์ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04471106008 ป่าภูดินแดง 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งพัฒนา ม.7 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
04470401006 ป่าภูไทสามัคคี 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม
04470101014 ป่าภูธรพิทักษ์ 10/1/25282483วัดราษฎร์ธรรมยุตธาตุ ม.3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04471602009 ป่าภูหินกอง 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตเจริญศิลป์ ม.1 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04470802014 ป่ามงคลธรรม 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตขุนเจริญ ม.12 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470204011 ป่ามหาพรหม 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนแพง ม.15 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470606010 ป่ามุจจลินทร์ 22/8/25572479วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองท่ม ม.12 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04471213007 ป่าโมน 10/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตเดื่อ ม.8 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
04470409007 ป่ายอดแก้ว 31/10/254820/12/2534วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
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04470810004 ป่าเยระมะณี 2410วัดราษฎร์มหานิกายอินทร์แปลง ม.2 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
04471106005 ป่ารัตนคุณ 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพัฒนา ม.7 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
04470205011 ป่ารัตนมงคล วัดราษฎร์มหานิกายแสนพัน ม.6 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04470606008 ป่ารัตนโสภณ 2469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470603005 ป่าราษฏร์สามัคคี 30/12/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองลาด ม.1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ
04470112016 ป่าลาดสมบูรณ์ใหม่ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตลาดสมบูรณ์ใหม่ ม.16 ตำบลห้วยยาง

อำเภอเมืองสกลนคร
04471206002 ป่าเลไลย์ 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470802010 ป่าวงค์พนาวัลย์ 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตขุนภูมิ ม.5 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470801019 ป่าวังบงน้อย 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังบงน้อย ม.11 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470204013 ป่าวังบัวเงิน 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนแพง ม.15 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04471103011 ป่าวาใหญ่ 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตวาใหญ่ ม.14 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04471401002 ป่าวิริยะพล 2485วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย
04470121008 ป่าวิริยาราม 19/5/254728/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกก่อง ม.2 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04470505010 ป่าวิสุทธิมรรค วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสามัคคี ม.8 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04471005005 ป่าศรัทธาธรรม 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสมบูรณ์ ม.4 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง
04470808018 ป่าศรีบุญเรือง 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตแก้ง ม.3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04470802006 ป่าศรีไพรวัลย์ 2505วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกไพศาล ม.9 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04471221009 ป่าศรีเรือน 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งปลากัดน้อย ม.8 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
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04470808005 ป่าศรีวิชัย 9/8/25532484วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีวิชัย ม.1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04470802005 ป่าศรีสมพร 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกก่อง ม.7 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04471004012 ป่าศิริปัญญาราม 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนสวรรค์ ม.4 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04471604008 ป่าสมจิตตานุสรณ์ 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโจด ม.5 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์
04471002006 ป่าสันติธรรมวนาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตมาย ม.1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04471221003 ป่าสันติวัน 9/9/25592475วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองพะเนาว์ ม.14 ตำบลสว่างแดนดิน

อำเภอสว่างแดนดิน
04470113007 ป่าสามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวสามัคคี ม.11 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04471102007 ป่าสามัคคีธรรม 2414วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04471207012 ป่าสามัคคีธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนเชียงยืน ม.7 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
04470814004 ป่าสามัคคีธรรม 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตบะทอง ม.7 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04471003005 ป่าสามัคคีอุปถัมภ์ 30/3/255829/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตขี้เหล็ก ม.1 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง
04471007007 ป่าสุขสำราญ 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตสุขสำราญ ม.7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
04470601006 ป่าสุขุมวารี 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04471103012 ป่าสุทธาราม 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนกลาง ม.10 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04470101013 ป่าสุทธาวาส(สุทธาวาส) 6/7/24922482วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04471106006 ป่าสุวรรณาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.6 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
04471001008 ป่าแสงธรรม 4/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตดงยาง ม.6 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
04471603010 ป่าแสงธรรม 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแสง ม.5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
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04470407010 ป่าแสงธรรมขันติโก 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเลา ม.4 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
04470605003 ป่าแสงสว่าง 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ
04471004010 ป่าแสงอรุณ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาทวี ม.11 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04470409010 ป่าแสนสุข 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหลักเจ็ด ม.7 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
04470501011 ป่าหนองกุง 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหญ้าปล้อง ม.7 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04471104013 ป่าหนองแคน 29/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนงาม ม.1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04471201009 ป่าหนองชาด 17/1/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471301007 ป่าหนองแดง 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแดง ม.10 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว
04470503010 ป่าหนองโดน 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสมสะอาด ม.12 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04471102010 ป่าหนองทัน 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเซือม ม.11 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04470806017 ป่าหนองนาแซง วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองนาแซง ม.20 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04470205012 ป่าหนองบัวสร้าง 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวสร้าง ม.7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04470902009 ป่าหนองบัวสิม 9/8/25531/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวสิม ม.12 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04471213010 ป่าหนองปลาเข็ง 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปลาเข็ง ม.8 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04470702005 ป่าหนองปลิง 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกมะนาว ม.2 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน
04471217007 ป่าหนองผือ 20/6/25559/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองผือ ม.6 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน
04470115011 ป่าหนองไผ่ 3/10/254310/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่ ม.7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04470811010 ป่าหนองแฝก 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแฝก ม.5 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470120009 ป่าหนองสองห้อง 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อยจอมศรี ม.4 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
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04471108006 ป่าหนองสามขา 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสามขา ม.7 ตำบลสามัคคีพัฒนา
อำเภออากาศอำนวย

04470120013 ป่าหนองแหวน 30/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแหวนพัฒนา ม.11 ตำบลฮางโฮง
อำเภอเมืองสกลนคร

04471221008 ป่าหนามแท่งใหญ่ 27/5/25582/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนามแท่งใหญ่ ม.2 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04470903008 ป่าห้วยเตย 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสันติสุข ม.7 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04471501007 ป่าห้วยหีบ 2445วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหีบ ม.6 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470810005 ป่าหัวนา 19/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวนา ม.3 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
04470118006 ป่าหัวเมย 16/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าม่วง ม.2 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร
04471303006 ป่าเหล่าใหญ่ 25/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าใหญ่ ม.2 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
04470809003 ป่าอรัญญาวาส 11/5/25542479วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดเรือน้อย ม.3 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
04470805004 ป่าอรัญญิการาม 2479วัดราษฎร์ธรรมยุตหาดทรายมูล ม.3 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
04471106007 ป่าอริยธรรม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.4 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
04471001011 ป่าอรุณชัย 15/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตดงยาง ม.6 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
04471701006 ป่าอ้อมแก้ว 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตอ้อมแก้วน้อย ม.7 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04470811009 ป่าอัมพวัน 11/1/2556วัดราษฎร์มหานิกายกุดจิก ม.3 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04471103003 ป่าอิสรธรรม 1/1/25002466วัดราษฎร์ธรรมยุตวาใหญ่ ม.2 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04471803006 ป่าอุดมธรรม 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองส่าน ม.5 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
04471701007 ป่าอุดมธรรมมงคล 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนน้อย ม.2 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว



32หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สกลนคร

04471403006 ป่าอุดมพัฒนา 2409วัดราษฎร์มหานิกายอ่างคำ ม.7 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย
04471702008 ป่าอุดมสมบูรณ์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายใหม่หนองกระบอก ม.12 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
04470401004 ป่าอุดมสมพร 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม
04470806019 ป่าอุดมสังฆกิจ 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าศรีไคล ม.16 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04471602011 ป่าฮังแหลว 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองฮังแหลว ม.4 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04470405003 ไผ่ล้อม 7/5/25572394วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04470112008 พรมพิพักษ์ 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าวัดทุ่งพัฒนา ม.15 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470801008 พรมวาศรี 2478วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ชัย ม.9 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470801011 พรสวรรค์ 14/5/25442470วัดราษฎร์มหานิกายหินเหิบ ม.6 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470606016 พรสวรรค์ 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายพรสวรรค์ ม.13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04471504006 พรหมศรีธาตุ 22/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตพรหมศรีธาตุ ม.9 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470120001 พรหมหัวบึง 2472วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.3 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04471503006 พรหมหัวบึง 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470101001 พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร 10/11/25152300พระอารามหลวงมหานิกายตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470103008 พระธาตุดุม 2315วัดราษฎร์มหานิกายธาตุดุม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04470101010 พระธาตุนารายณ์เจงเวง 2/3/25272330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470401002 พระธาตุโพนทอง 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม
04470404001 พระธาตุภูเพ็ก 2000วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
04471801014 พระพุทธบาทน้ำทิพย์ 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตอุดมทรัพย์ ม.21 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
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04470106008 พระพุทธไสยาราม 1/1/249712/3/2495วัดราษฎร์มหานิกายเชียงเครือ ม.1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04471804003 พวงชมพู(บ้านต้อน) 2483วัดราษฎร์มหานิกายต้อน ม.3 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04470112002 พะเนาว์(บ้านพะเนาว์) 1/1/25232301วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470103004 พังเม็ก 2400วัดราษฎร์มหานิกายพังเม็ก ม.4 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04471214006 พันธ์ประดิษฐ 1/1/24582455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471104008 พันธาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04470115008 พิกาญจนาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.10 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04471705009 พินิจประชาสรรค์ 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายเชียงสือน้อย ม.2 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว
04471303003 พืชมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
04471213005 พุฒาราม 25/8/250226/11/2501วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04471702009 พุทธโมกพลาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาเดื่อน้อย ม.11 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
04470408002 พุทธาวาส 5/11/25232380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04471214001 โพธาราม 1/1/24892323วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471603006 โพธาราม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
04470812005 โพธาราม 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองสโน ม.6 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส
04471211002 โพธิ์กลาง 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04470404002 โพธิ์คำ 3/2/24942393วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
04470101004 โพธิ์ชัย 1/1/25062405วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470401005 โพธิ์ชัย 1/1/25112509วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม
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04470203004 โพธิ์ชัย 1/1/25252450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
04470203002 โพธิ์ชัย 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
04470205003 โพธิ์ชัย 11/2/25172444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04470205002 โพธิ์ชัย 1/1/24122411วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04470202004 โพธิ์ชัย 1/1/25202403วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
04470106002 โพธิ์ชัย 1/1/25022420วัดราษฎร์มหานิกายเชียงเครือ ม.1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04470102002 โพธิ์ชัย 1/1/25162465วัดราษฎร์มหานิกายโพนบก ม.6 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470402002 โพธิ์ชัย 1/1/24112398วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04471001003 โพธิ์ชัย 2438วัดราษฎร์มหานิกายจาร ม.5 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
04470902007 โพธิ์ชัย 20/5/25482483วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ชัย ม.10 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04470904001 โพธิ์ชัย 20/5/25482465วัดราษฎร์มหานิกายแพด ม.1 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04470811008 โพธิ์ชัย 28/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองขุ่น ม.2 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470803007 โพธิ์ชัย 18/1/25312347วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.4 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04470805001 โพธิ์ชัย 2446วัดราษฎร์มหานิกายคูสะคาม ม.3 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
04470803001 โพธิ์ชัย 26/5/25512435วัดราษฎร์มหานิกายขัวก่าย ม.1 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04470701001 โพธิ์ชัย 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน
04470603006 โพธิ์ชัย 2482วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.2 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ
04470502003 โพธิ์ชัย 1/1/24422437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
04471104001 โพธิ์ชัย 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
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04471601002 โพธิ์ชัย 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
04471502007 โพธิ์ชัย 2353วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471504005 โพธิ์ชัย 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471214009 โพธิ์ชัย 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471103007 โพธิ์ชัย 1/1/25292336วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04471103002 โพธิ์ชัย 4/3/24482380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04471701001 โพธิ์ชัย 1/1/25262453วัดราษฎร์มหานิกายโพนใหญ่ ม.4 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04471705001 โพธิ์ชัย 2463วัดราษฎร์มหานิกายเชียงสือใหญ่ ม.1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว
04471216001 โพธิ์ชัยเจริญ 9/1/25472444วัดราษฎร์มหานิกายตาลโกน ม.1 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน
04470106016 โพธิ์ชัยนาล้อม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาคำไฮ ม.10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04470118001 โพธิ์ชัยบ้านหนองลาด 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร
04470801001 โพธิ์ชัยวิทยาราม 2/6/25322450วัดราษฎร์มหานิกายสร้างเม็ก ม.2 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04471201001 โพธิ์ชุม 1/1/25212423วัดราษฎร์มหานิกายเปือย ม.8 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471201004 โพธิ์ชุม 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04470503008 โพธิญาณ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04470102007 โพธิ์ศรี 2467วัดราษฎร์มหานิกายผักขะย่า ม.3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470409002 โพธิ์ศรี 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
04470204001 โพธิ์ศรี 2328วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470202002 โพธิ์ศรี 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
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04470117008 โพธิ์ศรี 30/12/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนกกยาง ม.10 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
04470106004 โพธิ์ศรี 25/12/25392470วัดราษฎร์มหานิกายดอนเชียงบาลใหญ่ ม.13 ตำบลเชียงเครือ

อำเภอเมืองสกลนคร
04470811001 โพธิ์ศรี 2454วัดราษฎร์มหานิกายกุดจิก ม.3 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470808002 โพธิ์ศรี 3/7/25352470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนแดง ม.6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471201002 โพธิ์ศรี 13/3/25282314วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471503005 โพธิ์ศรี 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471208001 โพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีวราราม) 1/1/23832378วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04470407003 โพธิ์ศรีแก้ว 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
04470804004 โพธิ์ศรีแก้ว 9/5/25342475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโพธิ์ ม.9 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04471102001 โพธิ์ศรีแก้ว 1/1/23582328วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04471103008 โพธิ์ศรีแก้ว 2388วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04471501008 โพธิ์ศรีจันทร์ 2349วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470111002 โพธิ์ศรีวราราม 2405วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเกลือ ม.6 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04471401001 โพธิ์ศรีสะอาด 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย
04470113016 โพธิ์ศรีสุธาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายพังขว้างเหนือ ม.2 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04471001007 โพธิ์ศิลา 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศิลา ม.3 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
04470303003 โพธิสมพร 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04470106003 โพธิสมพร(โพธิ์สมพร) 2484วัดราษฎร์มหานิกายดอนเชียงคูณ ม.5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
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04470504005 โพธิสัตว์หิรัญญเขต 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04470902004 โพนก่อศรีชมภู 24/6/25412467วัดราษฎร์มหานิกายโพนก่อ ม.7 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04471502001 โพนค้อ 1/1/23632351วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471703011 โพนแคนน้อย 1/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโพนแคนน้อย ม.9 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04470303009 โพนงาม 27/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04470802002 โพนงาม 27/8/25262463วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.1 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470103006 โพนงาม(บูรพาภิรมย์) 2400วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.9 ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร
04470115001 โพนแดง(บ้านโพนแดง) 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04471214004 โพนทอง 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470407002 โพนธรรม 2414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
04470201002 โพนธาราม 1/1/23252305วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
04470405005 โพนบก 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04471704003 โพนบก (โพธิ์ชัย) 4/5/25212468วัดราษฎร์มหานิกายโพนบก ม.6 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว
04471102011 โพนแพงรัตนสังฆาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโพนแพง ม.9 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04470104002 โพนยางคำ 2220วัดราษฎร์มหานิกายโพนยางคำ ม.10 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
04471207005 โพนยูง 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
04470809002 โพนแร่ 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาหาร ม.5 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
04470814005 โพนสวรรค์ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.5 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04471104003 โพนสว่าง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
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04471105002 โพนสว่าง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย
04470810006 โพนสว่างรุ่งอรุณ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังโพน ม.6 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
04471703010 โพนสว่างอุดมพร 27/12/25452479วัดราษฎร์มหานิกายโพนแคกลาง ม.9 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04470702003 โพนสูง 12/9/25292478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน
04471502003 โพนไฮสามัคคีอุดม 2354วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471601001 ภูกำพร้าเทพนิมิต 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
04470601015 ภูเงิน 2481วัดราษฎร์มหานิกายโพนไผ่ ม.10 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04470701004 ภูด่านแต้ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.6 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน
04470113009 ภูดานฮัง 20/9/255010/8/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปลาดุก ม.9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04471213009 ภูมิพนาราม 29/9/255830/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตคำตานา ม.6 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04470407005 ภูริทัตตถิราวาส 25/12/25252478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
04471212004 มงคลไชยาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471214011 มงคลธรรมวาส 4/4/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตสร้างแปน ม.4 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470301004 มงคลวีระพันธ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
04471004005 มนตรีคณารักษ์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายคำอ้อ ม.7 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04470812002 มรรคาคีรีขันธ์ 4/1/25292477วัดราษฎร์มหานิกายคอนสาย ม.2 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส
04471403003 ม่วงคำ 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย
04470109003 ม่วงลาย 31/3/25492430วัดราษฎร์มหานิกายม่วงลาย ม.7 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร
04471301001 ม่วงวิลาลัย 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว
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04471403001 ม่วงสุมวิทยาลัย 2/9/25182407วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย
04470901005 มหาชัย 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองพอกน้อย ม.4 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า
04470111011 มหาพรหมโพธิราช 1/1/25392497วัดราษฎร์มหานิกายท่าวัดเหนือ ม.3 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04470402008 มหาสมณกิจภาวนา 15/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.7 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04471217004 มัชฌิมบุรี 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน
04471214002 มัชฌิมภูมิ 1/1/24232375วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470201007 มัชฌิมาวาส 2/5/254521/7/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหอย ม.4 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
04471212005 มาลานิมิตร 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471108002 ยอดแก้ว 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย
04470807004 ยอดแก้วธรรมาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายคำเจริญ ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส
04471702001 ยอดลำธาร 1/1/24632450วัดราษฎร์มหานิกายนาแก้ว ม.1 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
04471211007 ยางงาม 2486วัดราษฎร์มหานิกายยางงาม ม.3 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471207006 ยางประชาสามัคคี 2/4/25302455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
04471803001 ยางโล้น 3/7/25352450วัดราษฎร์มหานิกายยางโล้น ม.3 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
04470121007 ยางอาจ 28/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายยางอาจ ม.7 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04470403002 รัฐภูมิ 1/1/24942398วัดราษฎร์มหานิกายพอกน้อยพัฒนา ม.8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04470604005 รัฐภูมิ 21/6/25562475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04470405006 รัตนมงคล 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04471201003 ราชาวาส 1/1/24522426วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
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04470606003 รามวิทยาลัย 13/2/24512408วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470606006 ราษฎร์นิยม 6/4/25422470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470204006 ราษฎร์บำรุง 2389วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470201005 ราษฎร์บำรุง 5/1/25522389วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
04470409003 ราษฎร์ศรัทธา 3/12/25472476วัดราษฎร์มหานิกายนาตากาง ม.4 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
04470603001 ราษฏร์ประดิษฐ์ 1/1/24892429วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ
04470814011 รุ่งพนาไพร 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตรุ่งพนาไพร ม.10 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04471503004 ลาดดู่ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470102012 ลำห้วยนาคำ 10/8/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตดงมะไฟ ม.1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04471604001 ลุมพินีวัน 1/1/24722463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์
04470102003 วงค์ศรีดาราม 26/8/25582478วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04471401003 วรกิจพัฒนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย
04471009002 วระแวดล้อม 2431วัดราษฎร์มหานิกายหว้าน ม.5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
04470801023 วังบงวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังบง ม.12 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470801009 วังบงสามัคคี 2464วัดราษฎร์มหานิกายวังบง ม.12 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04471103009 วาน้อย 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตวาน้อย ม.3 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04470502001 วิไล 2/9/25012430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
04471008005 วิสุทธาวาส 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ชัย ม.3 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
04470111001 วิสุทธิจินดา 2468วัดราษฎร์มหานิกายทามไฮ ม.5 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
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04471501010 วิสุทธิธรรม 22/6/25372480วัดราษฎร์ธรรมยุตโคก ม.2 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471004009 วิหารธรรมาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำจั้น ม.3 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04470504009 วีระธรรม 12/9/25292484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04470601007 เวฬุวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04471214005 เวฬุวัน 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471201011 เวฬุวันสว่างธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471009009 ศรัทธาภิรมย์ 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อแก้ว ม.14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
04471009003 ศรัทธาราม 31/7/25492484วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อแก้ว ม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
04471402005 ศร่างโศก 24/2/25262374วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04470408016 ศรีกบิลพรหม วัดราษฎร์ธรรมยุตสว่าง ม.10 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04471605008 ศรีกมโลวาส 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตนาสีนวล ม.6 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์
04470410003 ศรีแก้ว 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม
04471303001 ศรีแก้ว 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
04471502006 ศรีแก้ว 1/1/24092345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470303012 ศรีแก้ว 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายกุดน้ำใส ม.8 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04471215002 ศรีแก้ววารีราม 1/1/25262486วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04471601005 ศรีคำเม็ก 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
04471004001 ศรีคูณ 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองแอก ม.2 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04471501003 ศรีคูณไชย 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
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04470501004 ศรีคูณพัฒนา 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04471102003 ศรีจอมแจ้ง 25/3/25412472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04470501008 ศรีจอมธาตุ 24/1/25062471วัดราษฎร์มหานิกายพังโคน ม.9 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04470104003 ศรีจอมพล 3/7/25352370วัดราษฎร์มหานิกายคำผักแพว ม.9 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
04470404003 ศรีจันทร์ 28/12/25332401วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
04471501002 ศรีจันทร์ 5/11/25232388วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471701002 ศรีจันทร์ 1/3/25592480วัดราษฎร์มหานิกายโพนน้อย ม.2 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04470501007 ศรีจำปาชนบท 23/12/25112483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04470810003 ศรีชมชื่น 2460วัดราษฎร์มหานิกายนายม ม.5 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
04471001004 ศรีชมชื่น 2452วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.6 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
04470806009 ศรีชมชื่น 2448วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.11 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04471401005 ศรีชมชื่น 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย
04471503003 ศรีชมชื่น 21/1/25542242วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471702005 ศรีชมชื่น 4/12/25582471วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.3 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
04471701004 ศรีชมชื่น 29/4/25352430วัดราษฎร์มหานิกายอ้อมแก้ว ม.1 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04470814012 ศรีชมชื่นวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนทับช้าง ม.8 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04470101007 ศรีชมพู 1/1/24602400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470201004 ศรีชมพู 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
04470502005 ศรีชมพู 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
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04471208004 ศรีชมพู 1/1/24852470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04470405002 ศรีชมภู 2392วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04470702002 ศรีชมภู 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน
04470115003 ศรีชุมพล 5/1/25522360วัดราษฎร์มหานิกายโนนก้างปลา ม.2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04470203001 ศรีดงคำ 25/3/255415/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
04471001002 ศรีดอกกาว 30/1/25142433วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.1 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
04470904003 ศรีดอกแก้ว 2470วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.9 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04471009005 ศรีดอกแก้ว 2479วัดราษฎร์มหานิกายลืมบอง ม.9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
04471804009 ศรีดาหนองครอง 2464วัดราษฎร์มหานิกายหนองครอง ม.3 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470111003 ศรีทอง 2412วัดราษฎร์มหานิกายกุดแข้ ม.4 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04471004013 ศรีทองวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.5 ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
04470102001 ศรีทัศน์ 1/1/25062477วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470403001 ศรีธรรมราช 24/6/25222300วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04470402006 ศรีธรรมสมโพธิ 1/1/24942471วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.1 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04471220002 ศรีธาตุการาม 29/11/25402446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
04470804010 ศรีนวล 2479วัดราษฎร์มหานิกายบะนกทา ม.1 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04471102002 ศรีบุญชู 1/1/25002300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04470811006 ศรีบุญธรรม 2479วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.1 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470102006 ศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายขมิ้น ม.2 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
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04470403003 ศรีบุญเรือง 24/2/25262421วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04470410002 ศรีบุญเรือง 8/8/25562461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม
04470204004 ศรีบุญเรือง 2344วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470402009 ศรีบุญเรือง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04471101013 ศรีบุญเรือง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04471101010 ศรีบุญเรือง 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470903003 ศรีบุญเรือง 29/9/25582472วัดราษฎร์มหานิกายดอนคำ ม.2 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04470904002 ศรีบุญเรือง 2467วัดราษฎร์มหานิกายกุดจาน ม.7 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04470902003 ศรีบุญเรือง 2465วัดราษฎร์มหานิกายเพีย ม.6 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04470901001 ศรีบุญเรือง 1/1/24732460วัดราษฎร์มหานิกายศรีดอกแก้ว ม.12 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า
04470808004 ศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.7 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04470802004 ศรีบุญเรือง 2481วัดราษฎร์มหานิกายขุนเจริญ ม.12 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470811002 ศรีบุญเรือง 2465วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.6 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470809001 ศรีบุญเรือง 2/11/25302464วัดราษฎร์มหานิกายดอยยานาง ม.6 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
04470804003 ศรีบุญเรือง 2453วัดราษฎร์มหานิกายก่อ ม.15 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04470810001 ศรีบุญเรือง 2450วัดราษฎร์มหานิกายดอกนอ ม.1 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
04470806004 ศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายท่าเยี่ยม ม.4 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04470806003 ศรีบุญเรือง 2446วัดราษฎร์มหานิกายตาลเดี่ยว ม.2 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04470802001 ศรีบุญเรือง 2440วัดราษฎร์มหานิกายท่าแร่ ม.6 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
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04470601014 ศรีบุญเรือง 2481วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04470603002 ศรีบุญเรือง 1/1/24912472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ
04470501001 ศรีบุญเรือง 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04471105001 ศรีบุญเรือง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย
04471503007 ศรีบุญเรือง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471206007 ศรีบุญเรือง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04471213004 ศรีบุญเรือง 26/8/25592464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน
04471104009 ศรีบุญเรือง 17/1/25512423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย
04471703003 ศรีบุญเรือง 2465วัดราษฎร์มหานิกายปุ่งใหญ่ ม.5 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04471106004 ศรีบุญเรือง 1/1/25292447วัดราษฎร์มหานิกายนาฮี ม.1 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
04471704006 ศรีบุญเรือง 2476วัดราษฎร์มหานิกายโพนงามท่า ม.3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว
04471502005 ศรีบุญเรืองใต้ 1/3/25312469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471504001 ศรีบุญเรืองเหนือ 1/1/24622375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471221006 ศรีปทุมพร 2472วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแพง ม.7 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04470408009 ศรีปทุมวนาราม 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตบัวใหม่พัฒนา ม.9 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04470109007 ศรีประดิษฐาราม(ศรีประดิษฐ์ฐาราม) 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร
04470118003 ศรีปัญญาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายสายปลาหลาย ม.5 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร
04470606015 ศรีโพธิ์คำ 13/7/25592482วัดราษฎร์มหานิกายโคกศาลา ม.8 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470504001 ศรีโพธิ์ชัย 31/7/24942448วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
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04470101012 ศรีโพนเมือง 2473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470204007 ศรีโพนเมือง 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04471101003 ศรีโพนเมือง 2454วัดราษฎร์มหานิกายอากาศ ม.17 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04471207007 ศรีโพนสูง 2478วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ชัย ม.9 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04470802007 ศรีไพรวัลย์ 26/8/25592505วัดราษฎร์ธรรมยุตปานเจริญ ม.10 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04471101014 ศรีฟอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04471221005 ศรีมงคล 1/1/24762400วัดราษฎร์มหานิกายหนามแท่งใหญ่ ม.2 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04470804005 ศรีมงคล 2476วัดราษฎร์มหานิกายเชียงเพ็ง ม.12 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04470814001 ศรีมงคล 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.1 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04471207001 ศรีมงคล 2364วัดราษฎร์มหานิกายหนามแท่งใหญ่ ม.2 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน
04471703001 ศรีมงคล 27/12/25452416วัดราษฎร์มหานิกายนาตงใหญ่ ม.1 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04470812004 ศรีมงคล 8/8/25562479วัดราษฎร์มหานิกายคอนศรี ม.3 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส
04470606007 ศรีมณีวัลย์ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04471103013 ศรีมหาโพธิ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายกุดจอกใหญ่ ม.5 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04471705002 ศรีรัตนโนนกุง 1/1/24812460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว
04470814007 ศรีรัตนมงคล 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญศิลป์ ม.12 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส
04470408003 ศรีรัตนาราม 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04471215006 ศรีรัตนาราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04470106015 ศรีรัตนาราม 21/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนศาลา ม.12 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
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04470403004 ศรีราชไตรภรณ์ 1/1/24822430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04470205004 ศรีลำดวน 28/6/25162471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04470606001 ศรีวรารมณ์ 27/12/25452343วัดราษฎร์มหานิกายพังออ ม.1 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470106007 ศรีวิทยาลัย 14/8/25512415วัดราษฎร์มหานิกายโพนสว่าง ม.2 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04470813001 ศรีวิลัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำเที่ยง ม.8 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส
04470805003 ศรีวิลัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำเที่ยง ม.8 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
04471214003 ศรีวิลัย 2401วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน
04471302006 ศรีวิลัย 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04471006002 ศรีวิไลย์ 8/2/24922472วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหลัว ม.2 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง
04471220003 ศรีวิไลย์ 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
04470604009 ศรีวิไลวโรดม 2481วัดราษฎร์มหานิกายป่าม่วง ม.9 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04470402005 ศรีษะตะคลอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04471503002 ศรีษะตะพาน 2/5/25452430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470120004 ศรีษะทอง 2462วัดราษฎร์มหานิกายดอนตาลโง๊ะ ม.7 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04471201016 ศรีสมนึก 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองทุ่ม ม.9 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471702004 ศรีสมบูรณ์ 2445วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระบอก ม.5 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
04471101009 ศรีสมพงษ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470502004 ศรีสมพร 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
04470804007 ศรีสมพร 2478วัดราษฎร์มหานิกายตาดโตน ม.2 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
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04470504003 ศรีสมพร 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04471106001 ศรีสมพร 25/9/25332448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
04471107001 ศรีสมพร 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
04470806016 ศรีสมพร 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนคอม ม.5 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04471102005 ศรีสมสนุก 2228วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04470101002 ศรีสระเกษ 7/11/25222393วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04471208003 ศรีสระเกษ 1/2/25332465วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04470112001 ศรีสระพังทอง 2465วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.3 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470408007 ศรีสวัสดิ์ 30/3/25582466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04470806018 ศรีสวัสดิ์ 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าศรีไคล ม.7 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04471503008 ศรีสว่าง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471201005 ศรีสว่างแดนดิน 15/5/250417/6/2503วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04470104009 ศรีสว่างพัฒนา 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองจี่เต่า ม.8 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
04470805002 ศรีสว่างวนาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาหมัด ม.2 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
04470402004 ศรีสวาส 24/6/25222445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04471003002 ศรีสะถาน 9/9/25592482วัดราษฎร์มหานิกายดงห้วยเปลือย ม.7 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง
04470115006 ศรีสะอาด 2472วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04470601008 ศรีสะอาด 2475วัดราษฎร์มหานิกายกุดตะกาบทุ่ง ม.17 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04471001001 ศรีสะอาด 26/8/25002430วัดราษฎร์มหานิกายโพนไคร ม.2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
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04470811004 ศรีสะอาด 2481วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าสิมมา ม.7 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470806008 ศรีสะอาด 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลาง ม.12 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04471107003 ศรีสะอาด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
04471208008 ศรีสะอาด 10/2/25212482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04471207003 ศรีสะอาด 26/8/25592430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน
04471704001 ศรีสะอาด 2451วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุ ม.4 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว
04470803008 ศรีสะอาด 16/12/25541/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายส้งเปลือย ม.13 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04470301008 ศรีสะอาด 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองหาง ม.3 ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก
04470811003 ศรีสะอาดดำรงค์ธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฝก ม.5 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470803005 ศรีสังวรณ์ 2459วัดราษฎร์มหานิกายโคกถาวร ม.8 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04470701002 ศรีสำราญ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน
04470810002 ศรีสำราญ 30/3/25582450วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.4 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส
04470813002 ศรีสำราญ 1/1/25062458วัดราษฎร์ธรรมยุตจำปาดง ม.5 ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส
04471602003 ศรีสุข 3/11/25382482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04470120006 ศรีสุขสำราญ 2480วัดราษฎร์มหานิกายฮางโฮง ม.5 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04471501001 ศรีสุพรรณ 3/7/25232400วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศรีสุพรรณ ม.10 ตำบลตองโขบ

อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470403007 ศรีสุภักดิ์ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
04470806005 ศรีสุมังค์ 2454วัดราษฎร์มหานิกายนาอวนน้อย ม.8 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
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04471102006 ศรีสุมังค์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย
04470101003 ศรีสุมังคล์ 1/1/24482400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04471804013 ศรีอุดมพร 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพนบก ม.8 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470904011 ศรีอุดมพร 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสามแยกพัฒนา ม.5 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04470121001 ศิริชมภูเรืองรัตนาราม 2392วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮูดัง ม.1 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04470604010 ศิริชัยมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายภูวงน้อยสนามชัย ม.10 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04470409004 ศิริดำรงวนาราม 25/3/25542480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
04471215001 ศิริทรงธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนนาย่าง ม.6 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04470106005 ศิริทัศน์ดาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.9 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04470808014 ศิริพัฒนา 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04470808015 ศิริพัฒนา 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแสง ม.8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04470117002 ศิริพัฒนาราม(ศรีพัฒนาราม) 2457วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาน้อย ม.7 ตำบลเหล่าปอแดง

อำเภอเมืองสกลนคร
04471601003 ศิริพันธวงค์ 16/2/25442472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
04470113006 ศิริมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาดุก ม.9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04470204008 ศิริมงคล 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470202001 ศิริมงคล 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
04470605002 ศิริมงคล 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ
04471003003 ศิริมงคล 16/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตซ่อมดู่ ม.6 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง
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04470802003 ศิริมงคล 2479วัดราษฎร์มหานิกายโนนแพง ม.4 ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส
04470702001 ศิริมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน
04470501005 ศิริมงคล(สิริมงคล) 20/12/25422482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04470812001 ศิริมงคลธรรม 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเกลือ ม.8 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส
04471802018 ศิริมงคลวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายเสียวพัฒนา ม.14 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04471401006 ศิริมังคละ 2419วัดราษฎร์มหานิกายเต่างอย ม.1 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย
04471602004 ศิริราษฏร์วัฒนา 1/1/25052484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04471605003 ศิริวราราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์
04470504002 ศิริสมบูรณ์(สิริสมบูรณ์) 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04471002001 ศิริสมภรณ์ 2439วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.3 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04471008006 ศิริสมภรณ์ 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายใหม่คำศรีชมชื่น ม.8 ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
04470201003 ศิริสุภา 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
04471302001 ศิลาอาสน์ 1/1/24992470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04471603005 สงบอารมณ์ 16/5/25402479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์
04470205008 สนามบิน 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04471005004 สมบูรณ์วนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าสมบูรณ์ ม.10 ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง
04470402007 สมศรี 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04471105004 สมสนุก 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย
04471703002 สมสนุก 2462วัดราษฎร์มหานิกายโพนแคใหญ่ ม.2 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
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04471006003 สมสะอาด 20/9/25502481วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.1 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง
04471210001 สโมสรประชาสามัคคี 1/1/24802465วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.1 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470801013 สระเกษ 2450วัดราษฎร์มหานิกายวานรนิวาส ม.1 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04471103001 สระแก้ว 2/6/25322286วัดราษฎร์มหานิกายโคกไม้ล้ม ม.13 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04470604004 สระแก้ว 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04471103005 สระแก้ว 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย
04471107004 สระแก้ว 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
04470903007 สระแก้วพัฒนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตสระแก้ว ม.11 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04470601001 สระแก้ววารีราม 1/1/24962493วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ
04471206004 สระแจ้ง 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04471402003 สระประทุมทอง 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04470408006 สระพังทอง 1/1/24782463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04470903001 สระพังทอง 2/9/25532467วัดราษฎร์มหานิกายหนองพอกใหญ่ ม.3 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04471804001 สร้างแก้วน้อย 2484วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแก้ว ม.5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04471801004 สร้างค้อ 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายสร้างค้อ ม.12 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04471701012 สวรรค์นิมิต 25/3/25541/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังปาเซือม ม.5 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04470409005 สว่างจิตร 30/3/25582465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
04470502006 สว่างแจ้ง 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
04471105005 สว่างแจ้ง 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย
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04471108004 สว่างแจ้ง 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย
04470804012 สว่างแจ้ง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาสวรรค์ ม.14 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส
04470604008 สว่างเชิงดอย 2483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเชือก ม.8 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04471212001 สว่างแดนดิน 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04470101017 สว่างเต็กสมบูรณ์ 3/7/25352477วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04471105003 สว่างปิยาอารมณ์ 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย
04471504003 สว่างโพนทอง 14/10/25252445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471108001 สว่างภิรมณ์ 15/1/25132455วัดราษฎร์มหานิกายโนนจำปา ม.2 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย
04471221004 สว่างภูมิดล 1/1/249826/12/2489วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04470113003 สว่างรัตนาราม 2525วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.4 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04470102008 สว่างสามัคคี 2405วัดราษฎร์มหานิกายนาเรือง ม.11 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470901003 สว่างสามัคคี 2470วัดราษฎร์มหานิกายโคกอุดม ม.2 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า
04471009007 สว่างแสงจันทร์ 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตดงมะไฟ ม.2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
04470118002 สว่างอารมณ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายดอนแคน ม.4 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร
04470204005 สว่างอารมณ์ 2344วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04470120003 สว่างอารมณ์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายดอนกระเล็น ม.8 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04471106002 สว่างอารมณ์ 30/3/25582484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย
04471602002 สว่างอารมณ์ 13/1/25372458วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
04471220005 สว่างอารมณ์ 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
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04470606009 สว่างอารมณ์ 18/1/25312479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
04470901002 สว่างอารมย์ 2469วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหมือดเมี่ยง ม.7 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า
04470902006 สว่างอารมย์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายหนองผามเรือ ม.9 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04470115004 สอนประชาราม 5/1/25522481วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04470101005 สะพานคำ 2400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470102005 สะพานศรี 1/3/25592450วัดราษฎร์มหานิกายพาน ม.8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470106006 สะอาดสามัคคีธรรม 17/1/25412485วัดราษฎร์มหานิกายป่าหว้าน ม.7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04470112014 สังคมโพธาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายศรีวิชา ม.1 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร
04470201006 สันติกุสุมาลย์ 23/9/253924/6/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตกุสุมาลย์ ม.6 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์
04471003004 สันติธรรม 30/3/255815/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองท่มท่ากระดัน ม.4 ตำบลดงหม้อทอง

อำเภอบ้านม่วง
04470503005 สันติราชวราราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04470410009 สันติวนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนาขาม ม.7 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม
04470408010 สันติวิมุตยาราม 21/2/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตบัวใหญ่ ม.3 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04470408005 สันติสังฆาราม 1/1/25062477วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04471802013 สันติสุข 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้อยโนนสวรค์ ม.8 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04470903005 สันติสุขพัฒนา 9/9/255913/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายสระแก้ว ม.11 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04471501005 สัมพันธวงศ์ 25/2/25572410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471009008 สามัคคี 24/4/2558วัดราษฎร์มหานิกายสรศรี ม.13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
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04471002007 สามัคคีคุณาราม 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายสมานสามัคคี ม.7 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04471203008 สามัคคีท่าหลวง 23/9/25392484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04470202005 สามัคคีเทวนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
04470113005 สามัคคีธรรม 13/7/25592450วัดราษฎร์มหานิกายดงขุมข้าว ม.3 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04470410001 สามัคคีธรรม 2/9/25012402วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม
04470205005 สามัคคีธรรม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04470501006 สามัคคีธรรม 1/1/25112485วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04471220004 สามัคคีธรรม 24/2/24982476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
04471301004 สามัคคีธรรม 24/6/25392485วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว
04471217002 สามัคคีบำเพ็ญผล 24/1/25062467วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเตียง ม.3 ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน
04471210003 สามัคคีบำเพ็ญผล 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคกดินแดง ม.2 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน
04470808009 สามัคคีปัญญาราม 23/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตขัวสูง ม.5 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471601004 สามัคคีพัฒนา 3/10/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์
04471605002 สามัคคีวราราม 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์
04470202008 สามัคคีศรีดาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายขาไก่ ม.6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์
04470501003 สายแก้ว 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน
04470402003 สารีวาส 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม
04470902008 สิงหาญ 22/10/25432484วัดราษฎร์มหานิกายท่างาม ม.4 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า
04470405001 สิทธิบังคม 1/1/24002390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
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04471201023 สิมมาสว่างธรรม 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่างเหนือ ม.20 ตำบลสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดิน

04470505009 สิริมังคลาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04471304003 สิลารัตน์ 12/2/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว
04471302007 สีตวารีราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04471203005 สีมาธิการาม 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04471211005 สุจินต์ประชาราม 27/2/254712/3/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตต่อเขต ม.9 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471704002 สุทธานิวาส(ศุทธานิวาส) 8/10/25082471วัดราษฎร์มหานิกายแป้น ม.5 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว
04470803002 สุทธาวาส 2478วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.6 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04471801015 สุทธิภูพานทอง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายภูพานทอง ม.9 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04470401003 สุทธิมงคล 5/2/25002475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม
04470801022 สุธรรมวิปัสสนา 30/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโหง ม.14 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470407006 สุธรรมาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม
04470806001 สุนทรียาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮาง ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04470115005 สุปัฏชัยยาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายนากับแก้ ม.5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04470109002 สุพรรณหงษ์วนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้าง ม.4 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร
04471211009 สุภบุปผาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04470113001 สุมังคลาราม 1/1/25062505วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.12 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04470604006 สุรินทร์ราษฏร์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายนาดอกไม้ ม.7 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
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04470801018 สุวรรณคีรีวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสุวรรณคีรี ม.15 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470404007 สุวรรณธาดาราม 2494วัดราษฎร์มหานิกายหนองแปน ม.10 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
04470115012 สุวรรณมงคล 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงขวาง ม.3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04471701013 สุวรรณรัตนาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายอ้อมแก้วน้อย ม.7 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04470704003 สุวรรณราษฎร์ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสุวรรณคาม ม.5 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน
04470410004 สุวรรณวาลี 2483วัดราษฎร์มหานิกายกุดน้ำขุ่น ม.3 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม
04471203006 สุวรรณวิสุทธาราม 1/1/250926/12/2489วัดราษฎร์มหานิกายคำสะอาด ม.8 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04471215007 สุวรรณศีลาราม 31/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04470109001 สุวรรณสามัคคี 2453วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาเลิศ ม.3 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร
04471203004 สุวรรณาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04471302003 สุวรรณาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
04470801012 เสบุญเรือง 1/1/25222404วัดราษฎร์มหานิกายวานรนิวาส ม.4 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04470505004 เสียวสวาท 2/6/25322463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04471009001 แสงจันทร์ 1/1/252926/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
04471009004 แสงจันทร์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง
04470903002 แสงมณีวนาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.5 ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า
04471402002 แสงสุริโยทัย 1/1/24932374วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04471001010 แสงหาญธรรมิการาม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายอ่างห้วยไร่ ม.10 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง
04471004006 แสงอรุณ 2478วัดราษฎร์มหานิกายตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง
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04470408001 แสนสำราญ 30/12/25182477วัดราษฎร์มหานิกายโนนทรายคำ ม.4 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04470408004 แสนสำราญ 24/2/25262470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม
04470901007 แสนสุขสามัคคีธรรม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.14 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า
04470406005 โสตถิผล 24/6/25392482วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโดก ม.11 ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม
04470811007 โสภณธรรมาราม 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายกุดจิก ม.3 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
04470503006 โสภณพัฒนา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04471211006 หนองกุง 12/6/254022/3/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
04471501006 หนองแข้ 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04471804010 หนองครอง 2469วัดราษฎร์มหานิกายหนองครอง ม.3 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470303002 หนองค้า 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04470204003 หนองเค็ม 2304วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์
04471604002 หนองโจด 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์
04470504008 หนองโจด (มิ่งมงคล) 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04471201008 หนองชาด 22/6/253722/3/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองชาด ม.10 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
04471216006 หนองแซง 3/10/2549วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.9 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน
04470117005 หนองแดง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
04471216005 หนองตอกแป้น 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน
04470101016 หนองทรายขาว 2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.13 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470504010 หนองนกกด 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองนกกด ม.10 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
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04471402010 หนองน้ำคำ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำคำ ม.3 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04470121004 หนองน้ำใส 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร
04470805013 หนองบัวงามวนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวงาม ม.7 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส
04470205001 หนองบัวสร้าง 1/1/24922455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์
04470116001 หนองบัวใหญ่ 25/12/253926/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร
04470203003 หนองปลาตอง 1/1/25232477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์
04470704001 หนองปลิงพุ่ม 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน
04470115002 หนองไผ่ 2421วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04471208012 หนองไผ่ 6/11/253928/2/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04471003001 หนองลาด 2477วัดราษฎร์มหานิกายหนองลาด ม.2 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง
04470809007 หนองแวงดอนดู่ 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงน้อย ม.8 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
04471402008 หนองสลาม 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองสลาม ม.3 ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย
04470303005 หนองสะไน 8/11/25262430วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04471803005 หนองส่าน (บ้านหนองส่าน) 28/4/25232432วัดราษฎร์มหานิกายหนองส่าน ม.11 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน
04470101020 หนองสิม วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนแวงใหญ่ ม.2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04471215008 หนองหว้า 31/1/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหว้า ม.8 ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
04470106011 หนองหอย 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหอย ม.4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร
04471802006 หลุบเลา 18/12/25572483วัดราษฎร์มหานิกายหลุบเลา ม.10 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04471802005 หลุบเลาน้อย 2484วัดราษฎร์มหานิกายหลุบเล่าน้อย ม.11 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
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04470801021 ห้วยโทงวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโทง ม.14 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส
04471804011 ห้วยนาค 2453วัดราษฎร์มหานิกายนาขี้นาค ม.2 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน
04470104001 ห้วยปลาใย 2222วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปลาใย ม.4 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
04471404001 ห้วยหวด 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย
04470808007 หัวนา 16/1/2524วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวนา ม.4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471208010 หายโศก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
04470101011 เหนือ 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
04470503001 เหนือศรีสะอาด 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
04471303007 เหล่านาสีนวล 19/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่านาสีนวล ม.5 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
04470117006 เหล่าปอแดง 2463วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าปอแดง ม.6 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร
04470111008 เหล่ามะแงว 2460วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ามะแงว ม.1 ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
04471006005 ใหม่เจริญศิลป์ 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายพนาสวรรค์ ม.4 ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง
04471701008 ใหม่ไชยา 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไชยา ม.8 ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
04471801013 ใหม่พัฒนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พ้ฒนา ม.7 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04471802016 ใหม่พัฒนาวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตฮ่องสิมพัฒนา ม.9 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน
04470807003 ใหม่แสงอรุณ 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแสง ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส
04470803006 ใหม่อินทร์ภูมิ(ใหม่อินทภูมิ) 2461วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาแซง ม.7 ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
04471301006 อรัญญวาสี 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว
04471108005 อรัญญา 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย
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04471303005 อรัญญาวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
04470502008 อรัญญิกาวาส 1/1/25005/2/2483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน
04470809004 อรัญวิเวก 26/5/25512484วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดเรือใหญ่ ม.2 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
04471704004 อรุณแสงทอง 6/1/25532407วัดราษฎร์มหานิกายโพนงามโคก ม.2 ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว
04471206008 อโศการาม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน
04470904006 อ้อมแก้ว 2480วัดราษฎร์มหานิกายดงอี่ด่อย ม.4 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า
04470409001 อัมพวนาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม
04470102004 อัมพวัน 2450วัดราษฎร์มหานิกายโคกเลาะ ม.4 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร
04470505001 อัมพวัน 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน
04471002002 อัมพวัน 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
04470806002 อัมพวัน 2446วัดราษฎร์มหานิกายธาตุ ม.1 ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส
04471203003 อัมพวัน 2/9/24972473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน
04471204005 อัมพวัน 9/1/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนม่วงไข่ ม.6 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน
04471502002 อัมพวัน(ป่าอัมพวัน) 29/10/25522448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
04470113017 อัมพวันจันทราราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.5 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
04470116003 อัมลการาม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายมะขามป้อม ม.5 ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร
04470604011 อ่างข้าวทิพย์ 16/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตคำบิด ม.6 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ
04470405012 อาจาโรรังสี 12/1/254928/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตคำข่า ม.4 ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม
04470601013 อารามแสงอรุณ 2483วัดราษฎร์มหานิกายภูแฉะ ม.11 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ



62หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สกลนคร

04470808006 อินทรไชยวาสี 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวนา ม.4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส
04471702002 อินทรังสฤษฏิ์ 5/11/25232461วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.4 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว
04471216003 อินทสุวรรณ 14/1/24842460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน
04471703006 อินทาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งน้อย ม.4 ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว
04470401001 อุฒาจารย์ 3/2/24942377วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม
04470303010 อุดมธรรมวนาราม 9/7/254519/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองค้า ม.2 ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก
04471801002 อุดมนิยมธรรม 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนหัวช้าง ม.8 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน
04470115007 อุดมมงคล 2476วัดราษฎร์มหานิกายเหล่านกยูง ม.6 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร
04471101008 อุดมรัตนาราม 25/8/25022480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.14 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04471304005 อุดมสังวร 23/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อแกใหญ่ ม.5 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว
04470504004 อุตรดาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน
04471303002 อุทการาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายกุดแสง ม.6 ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
04471220006 อุทุมวัน 2484วัดราษฎร์มหานิกายเดื่อ ม.8 ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน
04471101012 อุปมุง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
04470120007 โอภาสธรรมมานิมิตร 2484วัดราษฎร์มหานิกายน้อยจอมศรี ม.4 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร
04470112006 โอภาสสกลธรรมาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวทอง ม.11 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร

รวมทั้งสิ้น วัด1,160



รายงานทะเบียนวัด
1หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สมุทรปราการ

02110402004 กลาง 24/2/25262374วัดราษฎร์มหานิกายถนนนครเขื่อนขันธ์ ม.6 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
02110101003 กลาง(กลางวรวิหาร) 10/1/25282299พระอารามหลวงมหานิกายคลองปากน้ำ ม.1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110405002 กลางสวน 29/4/25352360วัดราษฎร์มหานิกายถนนปู่เจ้าสมิงพราย ม.6 ตำบลบางหญ้าแพรก

อำเภอพระประแดง
02110408001 กองแก้ว 1/1/22432242วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางกระเจ้า ม.8 ตำบลบางยอ

อำเภอพระประแดง
02110207002 กาหลง 8/9/25312477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกาหลง ม.9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
02110308001 กิ่งแก้ว 1/11/25342428วัดราษฎร์มหานิกายถนนกิ่งแก้ว ม.13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
02110203003 เกาะแก้ว 23/8/25452480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองชวดพร้าว ม.7 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
02110503005 ขุนสมุทราวาส 4/4/253222/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขุนสมุทร ม.9 ตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110404001 ครุนอก 9/2/25042359วัดราษฎร์มหานิกายบางครุ ถนนสุขสวัสดิ์ ม.7 ตำบลบางครุ

อำเภอพระประแดง
02110404002 ครุใน 30/12/25292436วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขสวัสดิ์ ม.11 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง
02110301004 คลองชวดลากข้าว 1/2/253323/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองชวดลากข้าว ม.16 ตำบลบางพลีใหญ่

อำเภอบางพลี
02110302002 คลองปลัดเปรียง 2/6/253227/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองปลัดเปรียง ม.12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
02110503001 คลองพระราม 23/6/25142415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองพระราม ม.13 ตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์



2หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สมุทรปราการ

02110502001 คลองมอญ 27/5/252624/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองมอญ ถนนประชาอุทิศ ม.2
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์

02110501002 คลองสวน 15/11/25192/5/2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสวน ม.3 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110201003 คอลาด 12/6/25402353วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองคอลาด ม.11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
02110413002 คันลัด 15/1/25132349วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทรงคนอง ม.9 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
02110505003 คู่สร้าง 14/3/251019/4/2414วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110401004 แค 1/1/23702364วัดราษฎร์มหานิกายถนนพยาพายัพพิริยะกิจ ม.3 ตำบลตลาด

อำเภอพระประแดง
02110504001 แค 3/12/25472394วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขสวัสดิ์ ม.2 ตำบลปากคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110204001 โคธาราม 16/12/25542300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางเหี้ย ม.3 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
02110603002 จรเข้ใหญ่ 29/11/25402434วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองจรเข้ใหญ่ ม.5 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่

อำเภอบางเสาธง
02110401006 จวนดำรงค์ราชพลขันธ์ 1/1/24452430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสะพานช้าง ม.1 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
02110502002 จันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม 22/1/255025/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองสวน ม.1 ตำบลบ้านคลองสวน

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110413001 จากแดง 3/2/25402325วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรหึงส์ ม.6 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
02110205003 เจริญวราราม 23/7/25052384วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองด่าน ถนนหลวงพ่อปาน ม.11 ตำบลคลองด่าน

อำเภอบางบ่อ
02110205005 แจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม 24/2/249818/4/2482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสีลัง ม.12 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ



3หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สมุทรปราการ

02110403001 ชมนิมิตร 22/9/24822477วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองตายวง ถนนสุขาภิบาล 3 ม.3 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง

02110403002 ชังเรือง 13/3/252822/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายถนนจัดสรรการคลัง ม.7 ตำบลบางจาก
อำเภอพระประแดง

02110104001 ชัยมงคล 1/1/18931893วัดราษฎร์มหานิกายถนนเทศบาล 18 ม.3 ตำบลท้ายบ้าน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

02110102001 ด่านสำโรง 1/1/23202320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านด่านสำโรง ม.8 ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

02110108001 ตำหรุ 23/6/25142384วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตำหรุ ถนนสุขุมวิท ม.4 ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

02110503002 ไตรมิตรวราราม 9/8/25532455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองรุ่ย ถนนสุขสวัสดิ์ ม.1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์

02110114001 ไตรสามัคคี 24/10/252126/3/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเมือง ม.1 ตำบลบางเมืองใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

02110401001 ทรงธรรม 1/1/23582357พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
02110205006 ท้องคุ้ง 22/11/253113/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท้องคุ้ง ม.3 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
02110405004 ท้องคุ้ง 23/8/249913/10/2456วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองท้องคุ้ง ม.2 ตำบลบางหญ้าแพรก

อำเภอพระประแดง
02110503004 ทองรำไพ 5/4/251713/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองศุภนัย ม.7 ตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110117001 น้อยสุวรรณาราม 15/5/251827/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเก้า ม.7 ตำบลแพรกษาใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ



4หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สมุทรปราการ

02110203001 นาคราช 8/10/25082430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองพระยานาคราช ม.11 ตำบลบางพลีน้อย
อำเภอบางบ่อ

02110208001 นิยมยาตรา 13/11/24785/1/2428วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองนิยมยาตรา ม.3 ตำบลคลองนิยมยาตรา
อำเภอบางบ่อ

02110101001 ในสองวิหาร 1/1/22002170วัดราษฎร์มหานิกายถนนศิริาษฎร์ศรัทธา ม.1 ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

02110601005 บัวโรย 1/1/24572430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชวดบัว ม.12 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
02110408002 บางกระเจ้ากลาง 1/1/23952380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางกระเจ้า ม.7 ตำบลบางยอ

อำเภอพระประแดง
02110408003 บางกระเจ้านอก 23/6/25142453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางกระเจ้า ม.7 ตำบลบางยอ

อำเภอพระประแดง
02110411001 บางกระสอบ 30/3/25142457วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง
02110412001 บางกอบัว 1/1/23332274วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรหึงส์ ม.3 ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง
02110302003 บางแก้ว 5/1/255224/8/2535วัดราษฎร์มหานิกายบางแก้ว ม.14 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
02110408004 บางขมิ้น 1/8/24912469วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพชรหึงส์ ม.2 ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง
02110304002 บางโฉลงนอก 2/9/24972478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางโฉลง ม.1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
02110304001 บางโฉลงใน 2/2/24992301วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางโฉลง ม.2 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
02110113001 บางด้วนนอก 18/12/25442380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางด้วน ม.6 ตำบลบางด้วน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110113003 บางด้วนใน 13/3/25282426วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางด้วน ม.5 ตำบลบางด้วน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ



5หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สมุทรปราการ

02110113002 บางนางเกรง 15/1/25132420วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางนางเกรง ม.4 ตำบลบางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ

02110202001 บางนางเพ็ง 24/3/25122473วัดราษฎร์มหานิกายบางนางเพ็ง ม.2 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ
02110410002 บางน้ำผึ้งนอก 16/3/25092450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางน้ำผึ้ง ม.1 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง
02110410001 บางน้ำผึ้งใน 1/1/24532450วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง
02110201001 บางบ่อ 5/2/25002324วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางบ่อ ม.3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
02110103002 บางปิ้ง 12/1/25222460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางปิ้ง ม.5 ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110111001 บางโปรง 15/1/25131912วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางโปรง ม.2 ตำบลบางโปรง

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110406002 บางฝ้าย 13/1/25372430วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง
02110203002 บางพลีน้อย 23/8/24992458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบางพลีน้อย ม.1 ตำบลบางพลีน้อย

อำเภอบางบ่อ
02110301002 บางพลีใหญ่กลาง 13/11/24782367วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสำโรงฝั่งเหนือ ม.8 ตำบลบางพลีใหญ่

อำเภอบางพลี
02110301001 บางพลีใหญ่ใน 6/7/24922320พระอารามหลวงมหานิกายม.11 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
02110402003 บางพึ่ง 1/1/23742374วัดราษฎร์มหานิกายบางพึ่ง ม.1 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
02110204002 บางเพรียง 1/1/24482335วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเพรียง ม.4 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
02110405003 บางหญ้าแพรก 24/6/25412376วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
02110406001 บางหัวเสือ 4/6/25432300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางหัวเสือ ม.8 ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง
02110202002 บ้านระกาศ 9/10/25242320วัดราษฎร์มหานิกายระกาศ ม.3 ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ
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02110602002 ปากคลองมอญ 15/9/253029/11/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากคลองมอญ ม.7 ตำบลศรีษะจรเข้น้อย
อำเภอบางเสาธง

02110413003 ป่าเกด 16/3/25092360วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าเกด ม.3 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
02110205004 ปานประสิทธาราม 18/2/249519/5/2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปีกกา ม.1 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
02110207003 ป่าสุขใจ 9/9/255924/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเปร็ง ม.8 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
02110207001 เปร็งราษฎร์บำรุง 10/8/24912380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองเปร็ง ม.4 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ
02110413004 โปรดเกศเชษฐาราม 1/1/23682365พระอารามหลวงมหานิกายม.11 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง
02110401002 พญาปราบปัจจามิตร 29/5/23572357วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านทะมัง ม.1 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
02110504002 พระสมุทรเจดีย์ 2/9/25012445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเจดีย์ ม.3 ตำบลปากคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110101002 พิชัยสงคราม 23/2/25422253วัดราษฎร์มหานิกายถนนประโคนชัย ม.1 ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110116001 พุทธภาวนาราม 13/1/253718/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายท้ายบ้าน ม.3 ตำบลท้ายบ้านใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110110001 แพรกษา 16/1/25182444วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแพรกษา ม.3 ตำบลแพรกษา

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110104004 โพธิยาราม 8/11/251428/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท้ายบ้าน ม.4 ตำบลท้ายบ้าน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110402002 ไพชยนต์พลเสพย์ 1/1/23672362พระอารามหลวงมหานิกายม.5 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
02110501004 ภาวนาราม 15/1/252430/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแพรกตะเข้ ม.1 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
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02110205002 มงคลโคธาวาส 25/1/25132300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองด่าน ม.11 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
02110601004 มงคลนิมิตร 14/8/24852478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเสาธง ม.1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
02110103001 มหาวงษ์ 8/10/25082400วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขุมวิท ม.3 ตำบลบางเมือง

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110407001 มหาวงษ์ 13/2/24912359วัดราษฎร์มหานิกายถนนปู่เจ้าสมิงพราย ม.16 ตำบลสำโรงใต้

อำเภอพระประแดง
02110401005 โมกข์ 1/1/24182390วัดราษฎร์มหานิกายถนนพยาพยัพพิริยะกิจ ม.3 ตำบลตลาด

อำเภอพระประแดง
02110407003 โยธินประดิษฐ์ 1/1/24172407วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางวัวไทย ม.25 ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
02110402001 รวก 1/1/23202300วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระราชวิริยาภรณ์ ม.12 ตำบลบางพึ่ง

อำเภอพระประแดง
02110309001 ราษฎร์นิมิตศรัทธาธรรม 2/5/25455/3/2420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองหนองปรือ ม.6 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
02110303002 ราษฎร์นิยมธรรม 4/5/252126/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสี่ ม.12 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
02110112001 ราษฎร์บำรุง 10/11/25152454วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองตาเจี่ย ม.1 ตำบลบางปู

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110303001 ราษฎร์บูรณะ 22/2/25032425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางปลา ม.2 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
02110104003 ราษฎร์โพธิ์ทอง 26/3/251320/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโค้งโพธิ์ ม.3 ตำบลท้ายบ้าน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110409001 ราษฎร์รังสรรค์ 12/3/251829/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง
02110204003 ลาดหวาย 2/9/25012455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาดหวาย ม.6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ
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02110501003 ศรีคงคาราม 1/7/251717/11/2509วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองทะเล ม.6 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110108002 ศรีจันทร์ประดิษฐ์ 15/1/25133/12/2508วัดราษฎร์มหานิกายคลองคอต่อ ม.2 ตำบลบางปูใหม่

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110112004 ศรีจันทาราม 30/12/252415/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางปู ม.4 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110304003 ศรีรัตนธรรมาราม 15/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตบางน้ำจืด ม.7 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
02110603001 ศรีวารีน้อย 12/6/25402441วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองศีรษะจรเข้ใหญ่ ม.6 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่

อำเภอบางเสาธง
02110601003 ศิริเสาธง 18/1/253124/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเสาธง ม.7 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
02110205001 สร่างโศก 3/9/25352300วัดราษฎร์มหานิกายคลองด่าน ม.8 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
02110301003 สลุด 30/12/25182435วัดราษฎร์มหานิกายถนนบางนา-ตราด กม.9 ม.14 ตำบลบางพลีใหญ่

อำเภอบางพลี
02110407002 สวนส้ม 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายถนนปู่เจ้าสมิงพราย ม.10 ตำบลสำโรงใต้

อำเภอพระประแดง
02110205007 สว่างอารมณ์ 4/11/250925/1/2452วัดราษฎร์มหานิกายคลองด่าน ม.9 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ
02110501001 สาขลา 1/1/23752325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสาขลานาเกลือ ม.3 ตำบลนาเกลือ

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110415002 สำโรงใต้ 10/7/25152433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสำโรง ม.1 ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง
02110415001 สำโรงเหนือ 17/9/25192300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสำโรง ม.13 ตำบลสำโรงกลาง

อำเภอพระประแดง
02110201002 สุคันธาวาส 18/2/24952430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองสุคันธ์ ม.8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
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02110601001 เสาธงกลาง 9/5/25342427วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเสาธง ม.9 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
02110601002 เสาธงนอก 6/8/25062447วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางเสาธง ม.6 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
02110112003 แสงธรรมบุราราม 29/9/255828/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางปู ม.3 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110104005 โสธรนิมิตต์ 18/12/255725/3/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท้ายบ้าน ม.3 ตำบลท้ายบ้าน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110302001 หนามแดง 6/8/25062383วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนามแดง ถนนเทพารักษ์ ม.3 ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี
02110203004 หอมศีล 2/4/253030/9/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหอมศีล ม.4 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ
02110602001 หัวคู้ 27/10/25382409วัดราษฎร์มหานิกายหัวคู้ ม.1 ตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง
02110112002 หัวลำภูทอง 30/12/251810/4/2482วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหัวลำภู ม.1 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110405001 แหลม 21/11/24722319วัดราษฎร์มหานิกายถนนปู่เจ้าสมิงพราย ม.4 ตำบลบางหญ้าแพรก

อำเภอพระประแดง
02110505001 ใหญ่ 1/9/25242304วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขสวัสดิ์ ม.3 ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110505002 ใหม่ 15/11/25192400วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุขสวัสดิ์ ม.5 ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์
02110104002 อโศการาม 26/8/250016/10/2499วัดราษฎร์ธรรมยุตถนนสุขุมวิท ม.5 ตำบลท้ายบ้าน

อำเภอเมืองสมุทรปราการ
02110401003 อาษาสงคราม 13/2/24962363พระอารามหลวงธรรมยุตบ้านเชียงใหม่ ถนนทรงธรรม ม.1 ตำบลตลาด

อำเภอพระประแดง
02110503003 เอี่ยมประชามิตร 29/1/24902483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์
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02740307002 กระโจมทอง 1/1/24812442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว
02740104004 กระซ้าขาว 4/12/25582486วัดราษฎร์มหานิกายกระซ้าขาว ม.9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740108005 กลางอ่างแก้ว 25/12/25252410วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740106002 กาหลง 1/1/24982367วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740105004 เกตุมดีศรีวราราม 3/10/254328/8/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740209002 เกษตรพันธาราม 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายแคราย ม.2 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน
02740115001 เกาะ 1/1/23592318วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740106003 แก้วมงคล 20/9/25504/1/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740103001 โกรกกราก 1/1/24232375วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740110001 คลองครุ 1/1/24792430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740312001 คลองตันราษฎร์บำรุง 1/1/24742439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว
02740206002 คลองมะเดื่อ 27/5/25262522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
02740114001 โคกขาม 16/4/25472222วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740117004 เจ็ดโคก 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายบางหญ้าแพรก ม.3 ตำบลบางหญ้าแพรก

อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740308001 เจ็ดริ้ว 9/7/25452436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
02740116003 เจริญสุขาราม 1/1/24912435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร
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02740101003 เจษฎาราม 1/1/24802401พระอารามหลวงมหานิกายตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740118002 ชัยมงคล 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740108004 ชีผ้าขาว 1/1/24982405วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740201001 ดอนไก่ดี 1/1/18651841วัดราษฎร์มหานิกายตำบลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน
02740306001 ดอนโฆสิตาราม 3/9/25252451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว
02740101001 ตึกมหาชยาราม 1/1/24002300วัดราษฎร์มหานิกายตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740104002 ใต้บ้านบ่อ 26/11/25342305วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740110003 ทองธรรมิการาม 24/10/25212520วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740205003 ท่ากระบือ 1/1/24842439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
02740203001 ท่าไม้ 22/6/253728/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
02740210001 ท่าเสา 1/1/24812474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
02740112002 เทพธงชัย 3/7/253530/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740109002 เทพนรรัตน์ 17/1/25412526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740311003 เทพรัตนาราม 8/8/25564/9/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนกระทือ ม.1 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว
02740302002 ธรรมจริยาภิรมย์ 1/1/24742447วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
02740301002 ธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ 9/8/24952482วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองตาปลั่ง ม.4 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
02740304002 ธรรมโชติ 1/1/25132483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
02740310002 ธัญญารามราษฎร์บำรุง 1/1/24952477วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว
02740118003 น่วมกานนท์ 1/1/25102460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร
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02740108003 น้อยนางหงษ์ 1/1/24292323วัดราษฎร์มหานิกายท่าจีน ม.4 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740106001 นาขวาง 1/1/24652315วัดราษฎร์มหานิกายนาขวาง ม.5 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740107001 นาโคก 16/10/25492420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740203002 นางสาว 2370วัดราษฎร์มหานิกายตลาดท้องคุ้ง ม.7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
02740105001 บัณทูรสิงห์ (บางโทรัด) 1/1/24892481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740116001 บางกระเจ้า 1/1/23762338วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740104003 บางขุด 27/8/25442420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740118004 บางตะคอย 23/3/25332527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740105002 บางน้ำวน 2/10/25322357วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740115002 บางปลา 25/9/25332320วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740109001 บางปิ้ง 1/1/24962414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740105003 บางพลี 1/1/24962369วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740205001 บางยาง 7/5/25572364วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
02740117002 บางหญ้าแพรก 20/12/25422375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740113004 บ้านโคก 30/12/252921/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740113001 บ้านไร่เจริญผล 20/12/25422414วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740305002 ปทุมทองรัตนาราม 1/1/251529/10/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว
02740105005 ประสาทสามัคคีธรรม 1/1/251220/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740101002 ป้อมวิเชียรโชติการาม 1/1/24182323พระอารามหลวงมหานิกายตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
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02740107002 ปัจจันตาราม 31/10/25482460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740118001 ปากบ่อ 1/1/24892455วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740115005 ป่าชัยรังสี 17/7/253030/1/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740110004 ป่าท่าทราย 27/5/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าทราย ม.5 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740115006 ป่ามหาไชย 30/8/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตอ้อมโรงหีบ ม.7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740302005 ป่าสุวัฑฒนาราม 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งอินทรีย์ ม.11 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
02740113005 พันท้ายนรสิงห์ 10/7/25272525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740115003 พันธุวงษ์ 3/9/25352437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740112001 โพธิ์แจ้ 30/8/25202456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740304004 ฟุ้งประชาธรรมาราม 30/8/252022/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
02740101004 มหาชัยคล้ายนิมิต 1/1/24712434วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740303001 ยกกระบัตร 1/1/24902472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
02740306002 รางต้นนิลประดิษฐ์ 1/1/25022425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว
02740107003 ราษฎร์ธรรมาราม 1/1/25114/1/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740206001 ราษฎร์บำรุง 1/1/25132438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
02740111001 ราษฎร์รังสรรค์ (คอกกระบือ) 1/1/24632309วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740302001 ราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1/1/25132438วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
02740304001 โรงเข้ 1/1/25132447วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
02740304005 โรงเข้วนาราม 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโรงเข้ ม.3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
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02740107004 ไร่ไทรทอง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.1 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740302003 วังชัยทรัพย์วิมล 5/1/255225/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายวังจรเข้ ม.5 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
02740116002 วิสุทธาราม (บางสีคต) 1/1/24802410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740113003 วิสุทธิวราวาส 1/1/25115/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740101005 ศรัทธายิ้มพานิชวราราม 17/11/2546วัดราษฎร์อนัมนิกายม.8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740114003 ศรีบูรณาวาส 1/11/25342405วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740304003 ศรีเพชรพัฒนา 12/1/252219/9/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
02740110002 ศรีเมือง 1/1/251621/2/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740116004 ศรีวนาราม 1/1/25095/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740202002 ศรีสำราญราษฎร์บำรุง 22/11/25312473วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
02740311002 ศรีสินมา 24/1/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว
02740117001 ศรีสุทธาราม 2369วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740113006 ศาลพันท้ายนรสิงห์ 25/3/25541/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายพันท้ายนรสิงห์ ม.3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์

อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740115004 ศิริมงคล 12/2/25452443วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740311001 สวนส้ม 1/1/24822409วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว
02740114004 สหกรณ์โฆสิตาราม 1/1/25002492วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740113002 สหธรรมาราม 1/1/25115/10/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740117003 สามัคคีศรัทธาราม 1/1/25082435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร
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02740102001 สุทธิวาตวราราม 1/1/24982350พระอารามหลวงมหานิกายตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740310001 สุนทรสถิตย์ 1/1/25002425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว
02740209001 สุวรรณรัตนาราม 1/1/251120/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน
02740114002 โสภณาราม 21/6/25342375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740207001 หนองนกไข่ 1/1/251024/10/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน
02740306003 หนองบัว 1/1/24932465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว
02740204001 หนองพะอง 1/1/24372437วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
02740305001 หนองสองห้อง 1/1/24722469วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว
02740307001 หลักสองราษฎร์บำรุง 1/1/24672418วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว
02740303002 หลักสี่ราษฎร์สโมสร 1/1/24802474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
02740108002 หลังศาลประสิทธิ์ 25/8/25412323วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740102002 แหลมสุวรรณาราม 1/1/24222369วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740108001 ใหญ่จอมปราสาท 1/1/23002270วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740104001 ใหญ่บ้านบ่อ 1/1/23042269วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
02740309002 ใหม่คลองตันประชาสรรค์ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายคลองตัน ม.5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
02740301001 ใหม่ราษฎร์นุกูล 1/1/25082448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
02740202001 อ้อมน้อย 15/9/25302404วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
02740205002 อ่างทอง 1/1/24782404วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
02740308002 อุทยาราม 9/1/25442530วัดราษฎร์ธรรมยุตพาดหมอน ม.4 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
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02750208002 กลางเหนือ 4/1/25292303วัดราษฎร์มหานิกายกลางใต้ ม.2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
02750204003 เกตการาม 1/1/24732433พระอารามหลวงธรรมยุตม.3 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที
02750301003 เกษมสรณาราม 1/1/24202350วัดราษฎร์มหานิกายตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
02750201003 เกาะแก้ว 4/1/25292300วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
02750201002 เกาะใหญ่ 1/1/23252285วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
02750207002 แก่นจันทน์เจริญ 1/1/25122350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที
02750305006 แก้วเจริญ 4/3/25292375วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
02750104006 แก้วฟ้า 16/5/25402426วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750311001 เขายี่สาร 1/1/24602246วัดราษฎร์มหานิกายวัดเขายี่สาร ม.1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
02750310002 คลองขุดเล็ก 23/2/25425/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองขุดเล็ก ม.1 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา
02750109001 คลองโคน 1/1/25092374วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750104001 คู้สนามจันทร์ 1/1/25142319วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750308003 โคกเกตุบุญญศิริ 1/1/25152440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา
02750104005 จันทร์เจริญสุข 1/1/25152402วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750306003 จุฬามณี 1/1/25152293วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
02750310001 เจริญรัตนาราม 28/6/25482472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา
02750210002 เจริญสุขาราม 1/1/24712416พระอารามหลวงมหานิกายม.5 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที
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02750105001 เจริญสุนทราราม 1/1/251723/4/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750104004 ช่องลม 26/7/25472373วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750304002 ช่องลมวรรณาราม 1/1/25132441วัดราษฎร์มหานิกายคลองสัมโชติ ม.9 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
02750306002 ช้างเผือก 12/7/25312235วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
02750206001 ดอนมะโนรา 1/1/24712433วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที
02750306001 ดาวดึงษ์ 1/1/24942124วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
02750108002 ดาวโด่ง 1/1/24932350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750208004 ตรีจินดาวัฒนาราม 1/1/24992378วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
02750212001 ตะโหนดราย 1/1/24252335วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที
02750302003 ท้องคุ้ง 1/1/23692310วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
02750106002 ท้ายหาด 1/1/24652463วัดราษฎร์มหานิกายท้ายหาด ม.3 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750305009 ทุ่งเศรษฐี 5/1/255228/5/2546วัดราษฎร์มหานิกายเหมืองมะนาว ม.5 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
02750303002 เทพประสิทธ์คณาวาส 1/1/24992425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา
02750201001 ไทร 1/1/25022023วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
02750101003 ธรรมนิมิต 1/1/24982373วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750109003 ธรรมประดิษฐ์ 1/1/24982480วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองโดน ม.2 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750109002 ธรรมประสิทธิ์ 13/2/25222414วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750102004 ธรรมสถิตติ์วราราม 1/1/24002300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750103003 น้อยแสงจันทร์ 25/8/25012450วัดราษฎร์มหานิกายบางกระบูน ม.4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
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02750108001 นางตะเคียน 1/1/25102123วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750102003 นางพิมพ์ 1/1/25112203วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750301004 นางวัง 1/1/24962483วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
02750204001 บางกล้วย 1/1/24122350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที
02750301001 บางกะพ้อม 1/1/24712312วัดราษฎร์มหานิกายตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
02750208003 บางกุ้ง 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
02750307001 บางเกาะเทพศักดิ์ 1/1/23202300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา
02750105002 บางแก้ว 28/12/25332527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750102002 บางขันแตก 1/1/24122200วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750201006 บางคนทีนอก 1/1/25062406วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
02750205001 บางคนทีใน 1/1/24722325วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที
02750309001 บางแคกลาง 1/1/25132373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา
02750307003 บางแคน้อย 16/5/25402418วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา
02750307002 บางแคใหญ่ 2357วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา
02750111001 บางจะเกร็ง 1/1/23732323วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750209001 บางน้อย 1/1/25162215วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที
02750102001 บางนางจีนกลาง 1/1/21602150วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750302001 บางนางลี่ใหญ่ 1/1/25081823วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
02750103002 บางประจัน 1/1/23202310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
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02750306004 บางพรหม 1/1/23502325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
02750207001 บางพลับ 28/6/25482248วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที
02750305002 บางวันทอง 1/1/24942248วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
02750202001 บางสะแก 1/1/23232323วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที
02750201005 บางใหญ่ 1/1/24962325วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
02750311002 บุญนาคประชาสรรค์ 29/9/255810/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา
02750208001 โบสถ์ 1/1/23052300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
02750204002 ปรกราษฎร์รังสฤษฎิ์ 1/1/24052400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที
02750309002 ปรกสุธรรมาราม 3/7/25352385วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา
02750308001 ประชาโฆสิตาราม 13/2/25222251วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา
02750304001 ประดู่ 1/1/25082320พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
02750101004 ประทุมคณาวาส 10/8/25192400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750213001 ปราโมทย์ 1/1/24962441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที
02750101005 ป้อมแก้ว 1/1/25132425วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750201004 ปากง่าม 1/1/25012305วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที
02750307004 ปากน้ำ 1/1/24582458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา
02750108003 ปากลัด 1/1/24142409วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750107001 ปากสมุทร 1/1/24712400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750306005 พระยาญาติ 12/1/25222343วัดราษฎร์มหานิกายวัดปากง่าม ม.7 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
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02750101006 พวงมาลัย 1/1/24612430วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750104002 พักตราราม 1/1/24022346วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750101001 เพชรสมุทร 1/1/24002000พระอารามหลวงมหานิกายตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750102006 โพงพาง 1/1/23602358วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750210001 โพธิ์งาม 1/1/24502396วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที
02750302004 ภุมรินทร์กุฎีทอง 1/1/24862330วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
02750303001 มณีสรรค์ 1/1/24672369วัดราษฎร์มหานิกายคลองวัดมณีสรรค์ ม.4 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา
02750102005 แม่น้ำ (บางนางจีนนอก) 1/1/24892300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750305003 ราษฎร์บูรณะ 1/1/24992300วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
02750312001 ราษฎร์วัฒนาราม 1/1/25262522วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา
02750104003 โรงธรรม 1/1/25282351วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750305001 ละมุด 1/1/21542146วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
02750306006 ลังกา 8/11/25262374วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
02750110001 ลาดเป้ง 1/1/25022450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750103004 ลาดใหญ่ 2/9/255317/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750106001 วชิรคาม 1/1/24842300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750302006 วรภูมิราษฎร์บำรุง 1/1/24492405วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
02750302005 แว่นจันทร์ 1/1/24772340วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
02750111002 ศรัทธาธรรม 18/6/25362426วัดราษฎร์มหานิกายรามัญ ม.1 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
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02750108004 ศรีศรัทธาธรรม 1/1/25175/6/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750102007 ศรีสุวรรณคงคาราม 1/1/25022484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750103001 สวนแก้วอุทยาน 1/1/22432233วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750302002 สวนหลวง 21/2/25232245วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา
02750309003 สาธุชนาราม 1/1/24852471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา
02750205002 สินวิเศษศรัทธาราม 1/1/24962325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที
02750308002 สี่แยกราษฎร์บำรุง 1/1/24812300วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา
02750305007 เสด็จ 1/1/24602428วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
02750305008 หนองกระพง 29/9/255821/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
02750305005 เหมืองใหม่ 1/1/23002300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
02750101002 ใหญ่ 1/1/23152310วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750110003 ใหม่บางปืน 24/1/25012479วัดราษฎร์มหานิกายบังปืน ม.6 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
02750208005 อมรเทพ 1/1/24792435วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที
02750308004 อมรวดี 21/6/25342445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา
02750306007 อลงกรณ์ 1/1/24382430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา
02750301002 อัมพวันเจติยาราม 1/1/23252325พระอารามหลวงมหานิกายตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา
02750305004 อินทาราม 14/12/25382300วัดราษฎร์มหานิกายคลองกระทิง ม.1 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา

รวมทั้งสิ้น วัด110
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02190303003 กระทงลอย 20/10/25172478วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกระทงลอย ม.4 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค
02191104006 กลุ่มพระบาท 14/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายกลุ่มพระบาท ม.9 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก
02190803002 กองทองสว่างอารมณ์ 29/1/24622438วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกองทอง ม.5 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน
02190210002 กะเหรี่ยงคอม้า 2/11/253031/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกะเหรี่ยงคอม้า ม.3 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
02190908004 กัลยาณบรรพต 22/10/25131/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาเลี้ยว ม.5 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท
02190112001 กุดนกเปล้า 1/1/25132415วัดราษฎร์มหานิกายกุดนกเปล้า ม.3 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
02190302001 กุ่มหัก 25/10/25162375วัดราษฎร์มหานิกายกุ่มหัก ม.9 ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค
02190203006 เกตุแก้ว 5/1/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกเชือก ม.9 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
02190301003 เกาะกลาง 4/8/24602426วัดราษฎร์มหานิกายถนนเจริญทัศน์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค
02190401003 เกาะแก้วอรุณคาม 13/7/25362459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหมู ม.7 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง
02190404002 เกาะเซิงหวาย 29/10/24742459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะเชิงหวาย ม.6 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง
02190101010 แก่งขนุน 7/11/25222373วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งขนุน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190201001 แก่งคอย 8/10/25082330วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย
02190211009 แก่งป่าสัก 29/11/253712/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก่งป่าสัก ม.1 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
02190304004 แก้วเกาะลอย 6/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายเกาะลอย ม.5 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค
02190904002 โกมลกิตติ 8/8/253226/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายสระลำไย ม.9 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท
02190210010 โกรกสีดาธรรมาราม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกระชาย ม.7 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
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02190506001 ไก่เส่า 12/4/25112255วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไก่เส่า ม.5 ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง
02190303001 ขอนชะโงก 4/12/25582380วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค
02190203002 ขอนหอม 1/1/23712352วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขอนขว้าง ม.7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
02190907007 เขตสว่าง 29/11/25408/3/2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยศาลเจ้า ม.2 ตำบลห้วยป่าหวาย

อำเภอพระพุทธบาท
02191006002 เขาแก้ว 1/1/23122300พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้
02190403004 เขาแก้วธรรมาราม 26/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาแก้ว ม.4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง
02190215003 เขาแก้ววนาราม 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเขาแก้ว ม.4 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย
02190509002 เขาไกรลาศ 1/1/23552350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาไกรลาศ ม.4 ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง
02190204008 เขาขี้เหล็ก 26/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ ม.7 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
02190101013 เขาคูบา 29/4/253519/9/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาคูบา ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190903007 เขาเงิน 26/6/253829/11/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตธารเกษม ม.10 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
02191305005 เขาดิน 3/2/24932455วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.2 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190509001 เขาดิน 1/1/23852325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาดิน ม.1 ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง
02191003004 เขาดินใต้ 13/1/253814/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาดินใต้ ม.12 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้
02191107007 เขานมนาง 13/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายเขานมนาง ม.5 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02190309005 เขาน้อย 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยขมิ้น ม.9 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค
02190406001 เขาน้อยจอมสวรรค์ 12/7/253127/8/2508วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาน้อย ม.7 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง
02190903008 เขาบรเพ็ด 28/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายเนินบรเพ็ด ม.12 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
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02190208005 เขาพระ 6/8/250623/4/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
02190906004 เขาพลัด 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายเขาพลัด ม.3 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
02190202007 เขามันธรรมาราม 10/10/252324/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขามัน ม.3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02190204001 เขาลาดวนาราม 5/2/25002444วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาแย้ ม.4 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
02190906001 เขาวง 15/6/25212460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาวง ม.5 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
02190210007 เขาสะท้อนสูง 10/8/2537วัดราษฎร์มหานิกายเขาสะท้อนสูง ม.4 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
02190205007 เขาหินดาด 2/11/253020/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาหินดาด ม.11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02191104007 คลองไทร 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายคลองไทร ม.1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก
02190403002 คลองไทร 9/8/25532474วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง
02190801003 คลองบุญ 12/4/25112445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองบุญ ม.3 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
02190210006 คลองไผ่สามัคคีธรรม 3/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายคลองไผ่ ม.7 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
02191107013 คลองม่วงใต้ 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองม่วงใต้ ม.2 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02191107003 คลองม่วงเหนือ 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองม่วงเหนือ ม.3 ตำบลลำพญากลาง

อำเภอมวกเหล็ก
02191203005 คลองมะเกลือ 25/3/253613/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองมะเกลือ ม.13 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02190403001 คลองยาง 29/10/24746/3/2469วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองยาง ม.8 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง
02190403005 คลองหัวช้าง 25/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองหัวช้าง ม.9 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง
02190318003 คลองห้า(ราษฎร์ประดิษฐ์) 24/10/24828/3/2465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองห้า ม.9 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค
02190401002 คลองใหม่ 11/2/251712/8/2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองใหม่ ม.3 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง
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02191102002 คั่นตะเคียน 4/9/253412/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคั่นตะเคียน ม.2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
02191202006 คำพราน 1/1/24462443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคำพราน ม.2 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
02190205009 คำใหญ่ 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคำใหญ่ ม.5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02191306002 คีรีวง 25/3/253620/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจาน ม.6 ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191109006 คีรีวัน 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตซับใหญ่ ม.7 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
02191306006 คุ้งเขาเขียว 30/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคุ้งเขาเขียว ม.3 ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190402003 โคกกระต่าย 23/8/24994/10/2460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกกระต่าย ม.1 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง
02191004002 โคกกระท้อน 3/3/243720/4/2345วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกกระท้อน ม.5 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้
02190213003 โคกกรุง 12/1/252210/1/2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกกรุง ม.2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย
02190308002 โคกกลาง 30/12/25182468วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกกลาง ม.8 ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค
02191003002 โคกกะพี้ 1/3/243710/4/2435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกกะพี้ ม.1 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้
02190605002 โคกกุ่ม 31/7/24932450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุ่ม ม.4 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ
02190603005 โคกงาม 9/2/25042492วัดราษฎร์มหานิกายโคกงาม ม.5 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ
02191304004 โคกดินแดง 23/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกดินแดง ม.7 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190304002 โคกแดง 21/12/25222446วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุวรรณศร ม.9 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค
02190501002 โคกน้อย 23/1/25422325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกน้อย ม.4 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง
02190112005 โคกเพ็ก 8/11/253615/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกเพ็ก ม.6 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
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02190704001 โคกโพธิ์ 13/5/241815/4/2399วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกโพธิ์ ม.1 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด
02190604001 โคกมะขาม 2/10/25322415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกมะขาม ม.8 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ
02190311001 โคกมะตูม 9/2/25042365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกมะตูม ม.6 ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค
02190203004 โคกสะอาด 1/3/25315/6/2512วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกสะอาด ม.8 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
02190801007 โคกสะอาด 8/8/25562481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกสะอาด ม.5 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
02190609003 โคกเสลา 9/8/24952448วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกเสลา ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ
02190111003 โคกหนามแท่ง 24/1/25012420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกหนามแท่ง ม.3 ตำบลหนองปลาไหล

อำเภอเมืองสระบุรี
02190606002 โคกใหญ่ 29/8/24722440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกใหญ่ ม.6 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ
02190507005 งิ้วงาม 24/6/252210/2/2433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านงิ้วงาม ม.2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง
02191011002 จันทบุรี 14/10/252515/3/2435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเมืองเก่า ม.6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้
02190605001 จั่นเสือ 2/11/25302425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจั่นเสือ ม.6 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ
02190203001 จำศีล 17/1/25412343วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลุบเลา ม.4 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
02190101001 เจดีย์งาม 26/11/25342112วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190406003 เจริญธรรม 1/3/25592502วัดราษฎร์มหานิกายเจริญธรรม ม.5 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง
02190112002 เจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ) 23/4/25292430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนคล้อ ม.7 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
02191012002 เจ้าฟ้า 23/12/25111212วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเจ้าฟ้า ม.2 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้
02191002004 ชัน 9/10/24735/4/2405วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหมาก ม.11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้
02190303002 ชัยเฉลิมมิตร 8/11/25142456วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกขี้เหล็ก ม.2 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค
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02190303004 ชัยสิทธิ์อนุสรณ์ 29/10/24942482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตาน้อย ม.6 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค
02190703001 ช้าง(กุญชร) 13/2/24912370วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลวง ม.4 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด
02190213001 ชำผักแพว 13/1/25372412วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชำผักแพว ม.3 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย
02191011001 ชุ้ง 24/2/25263/3/2380วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเมืองเก่า ม.4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้
02190101012 เชิงเขา 10/11/25152483วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาดิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02191010003 เชิงราก 4/11/25092367วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเชิงราก ม.3 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้
02191306005 ซอย 6 ขวา 18/3/253012/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซอย6ขวาหนองจาน ม.10 ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191306007 ซอยสิบ 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายซอย10หนองจาน ม.5 ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190904005 ซอยสี่ 11/11/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซอย 4 ม.2 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท
02191109005 ซับกระดาน 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายวังยาว ม.5 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
02191203006 ซับกระทิง 22/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับกระทิง ม.7 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02191109003 ซับขาม 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายซับขาม ม.8 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
02190904004 ซับครก 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับครก ม.2 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท
02190906003 ซับชะอม 10/5/255923/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับชะอม ม.4 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
02191105002 ซับดินดำ 20/5/254817/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับดินดำ ม.6 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก
02191109004 ซับตะเคียน 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
02191107001 ซับน้อยเหนือ 25/12/253930/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับน้อยเหนือ ม.1 ตำบลลำพญากลาง

อำเภอมวกเหล็ก
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02190202006 ซับบอน 27/8/252617/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับบอน ม.5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02190906005 ซับบอน(เขาวงนอก) 11/5/255430/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายซับบอน ม.2 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
02191101011 ซับประดู่ 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตซับประดู่ ม.6 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
02191104003 ซับลำใย 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับลำใย ม.11 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก
02191109002 ซับสนุ่น 25/3/253613/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับสนุ่น ม.1 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
02191109001 ซับเหว 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับเหว ม.6 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
02191202007 ดงน้ำฉ่า 31/3/254922/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงน้ำฉ่า ม.8 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
02190904003 ดงมณี 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงมณี ม.5 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท
02191202004 ดงมะเกลือ 18/12/255724/2/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงมะเกลือ ม.5 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
02190802002 ดงสัก 1/11/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงสัก ม.9 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน
02190402005 ดงหมี 12/7/25312527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดงหมี ม.4 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง
02190803004 ดอนทอง 29/1/24622412วัดราษฎร์มหานิกายดอนทอง ม.8 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน
02190704003 ดอนทอง 1/1/245010/2/2410วัดราษฎร์มหานิกายดอนทอง ม.8 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด
02190701001 ดอนพุด 1/1/24502400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอนพุด ม.5 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด
02190907006 ดอยหินปูน 10/5/25599/8/2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอยหินปูน ม.13 ตำบลห้วยป่าหวาย

อำเภอพระพุทธบาท
02190101009 ดาวเรือง 1/1/23812370วัดราษฎร์มหานิกายถนนเทศบาล 5 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190101002 ดาวเสด็จ 9/4/2522วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02191006001 ต้นตาล 24/1/25062210วัดราษฎร์มหานิกายบ้านต้นตาล ม.3 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้
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02190903001 ตรีบุญญาราม 10/11/251521/1/2512วัดราษฎร์มหานิกายบ้านธารเกษม ม.2 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
02190113001 ตลิ่งชัน 2/11/25302200วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลิ่งชัน ม.6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
02190801004 ตอยาง 30/3/25582452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตอยาง ม.11 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
02190114003 ตะกุด 10/3/25252388วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตะกุด ม.2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
02191009002 ตะเฆ่ 30/1/25142300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วงงาม ม.6 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้
02191202008 ตะพานหิน 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตะพานหิน ม.5 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
02190210004 ตาดใต้ 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาดใต้ ม.1 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
02190203010 ตาลเดี่ยว 16/6/25132310วัดราษฎร์มหานิกายตาลเดี่ยว ม.2 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
02190909003 ตาลเสี้ยน 1/8/253315/2/2436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตาลเสี้ยน ม.11 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท
02190212001 เตาปูน 27/9/24812349วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเตาปูน ม.6 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย
02190105001 โตนด 8/11/25142114วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี
02190107002 ถนนเหล็ก 11/2/25172434วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถนนเหล็ก ม.8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี
02190902004 ถ้ำกระบอก 30/3/25584/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายจินตะพัฒนา ม.11 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท
02190206006 ถ้ำเขาเขียว 23/2/254213/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาเขียว ม.6 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย
02191301001 ถ้ำเจริญสุข 29/6/255923/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถ้ำเจริญสุข ม.6 ตำบลเขาดินพัฒนา

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190206005 ถ้ำญาณสังวร 10/9/255220/6/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหินซ้อน ม.9 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย
02191107010 ถ้ำดาวเขาแก้ว 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำ ม.10 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02190205006 ถ้ำเต่า 16/2/254426/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านถ้ำเต่า ม.7 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
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02191101006 ถ้ำธรรมโอสถ 25/9/2838วัดราษฎร์มหานิกายท่าเสา ม.13 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
02190205008 ถ้ำประกายแก้ว 23/11/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าไผ่ ม.11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02190202008 ถ้ำพระโพธิสัตว์ 13/5/25288/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนิคมสร้างตนเอง ม.10 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02190906006 ถ้ำมงกุฎ 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตถ้ำมงกุฎ ม.8 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
02191306004 ถ้ำวิมานแก้ว 22/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคุ้งเขาเขียว ม.3 ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190101008 ทองพุ่มพวง 24/10/24822353วัดราษฎร์มหานิกายถนนพหลโยธิน ซอย 15 ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี
02190803001 ทองย้อย 1/1/24452397วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทองย้อย ม.4 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน
02190202001 ทับกวาง 14/2/25379/12/2403วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทับกวาง ม.4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02190207003 ท่ากระเบา 31/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่ากระเบา ม.2 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย
02190205005 ท่าเกวียน 2467วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าเกวียน ม.6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02190205010 ท่าคล้อใต้ 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าคล้อใต้ ม.9 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02190205004 ท่าคล้อเหนือ 29/10/24742423วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าคล้อ ม.10 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02190316001 ท่าช้าง 30/12/25182376วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าช้าง ม.9 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค
02191007002 ท่าช้างใต้ 1/7/25172405วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าช้างใต้ ม.6 ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้
02191007001 ท่าช้างเหนือ 1/1/22682250วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าช้างเหนือ ม.4 ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้
02190206002 ท่าเดื่อ 2479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าเดื่อ ม.7 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย
02190114004 ท่าพง 28/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายท่าพง ม.5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
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02190215001 ท่ามะปราง 8/8/253210/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่ามะปราง ม.1 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย
02190113003 ท่าเยี่ยม 15/9/25302403วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าเยี่ยม ม.1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
02191202005 ท่าระหัด 29/11/253727/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าระหัด ม.8 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
02190502002 ท่าราบ 28/12/247217/1/2436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าราบ ม.2 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง
02191303004 ท่าวัว 24/10/25212452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าวัว ม.3 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190209001 ท่าศรีโพธิ์ใต้ 1/1/24252349วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าศรีโพธิ์ใต้ ม.3 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย
02190209002 ท่าศรีโพธิ์เหนือ 21/12/25352411วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าศรีโพธิ์เหนือ ม.3 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย
02190205003 ท่าศาลา 23/9/25392400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าศาลา ม.8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02190205002 ท่าสบก 30/10/24792365วัดราษฎร์มหานิกายบ้านท่าสบก ม.2 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02190317004 ทุ่งดินขอ 3/12/254721/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งดินขอ ม.8 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค
02190112003 ทุ่งสาริกา 2/10/244018/2/2437วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งสาริกา ม.5 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
02190908005 เทพประทาน 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองตอน ม.3 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท
02190305001 ไทยงาม 15/2/25202029วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไทยงาม ม.2 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02191102001 ธนพัฒนาราม 10/2/252130/9/2518วัดราษฎร์มหานิกายล่างหิน ม.6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
02190602001 ธรรมเสนา 1/1/22052202วัดราษฎร์มหานิกายธรรมเสนา ม.2 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ
02190903005 ธารเกษม 23/3/251922/10/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตธารโศก ม.8 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
02190204006 นาดี 16/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านาดี ม.2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
02190203003 นาบุญ 11/2/25172413วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาบุญ ม.10 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
02190904001 นายาว 30/3/25582460วัดราษฎร์มหานิกายนายาว ม.4 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท
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02190108003 นาร่อง 3/2/24942451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาร่อง ม.2 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี
02190905003 นิคมเขมาราม 14/3/251013/9/2509วัดราษฎร์มหานิกายเขาบ่มกล้วย ม.2 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
02190206004 นิคมซอย 25 1/8/253314/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนิคมซอย 25 ม.5 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย
02190905011 นิคมพัฒนา 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.5 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
02190905001 นิคมวาสี 2/2/253811/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท
02190905005 นุตจรัสวงศาราม 2/6/25326/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพุคำจาน ม.9 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
02190909001 เนินยาว 2/11/25302475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเนินยาว ม.3 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท
02190112004 โนนสภาราม 2/11/253029/5/2506วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนสภาราม ม.2 ตำบลกุดนกเปล้า

อำเภอเมืองสระบุรี
02190305003 บ่อน้ำเค็ม 1/1/23952391วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบ่อน้ำเค็ม ม.14 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02190603003 บ่อพระอินทร์ 31/7/25499/3/2470วัดราษฎร์มหานิกายบ่อพระอินทร์ ม.7 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ
02190905007 บ่อวงครุ 23/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ่อวงครุ ม.3 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
02191010001 บัวงาม 21/6/25342080วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบัวงาม ม.5 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้
02190306001 บัวลอย 20/10/25172350วัดราษฎร์มหานิกายถนนสุวรรณศร ม.3 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค
02190404001 บางกง 14/10/25252376วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางกง ม.9 ตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง
02190608003 บางขวัญ 7/3/25442400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางขวัญ ม.2 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ
02190114001 บ้านกล้วย 17/1/25342373วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกล้วย ม.5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
02191009004 บ้านกลาง 14/1/24842440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลาง ม.2 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้
02191302002 บ้านกอก 2/9/250110/1/2435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกอก ม.6 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
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02190504002 บ้านขาม 11/2/25172202วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขาม ม.3 ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง
02190608004 บ้านครัว 31/7/24942460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านครัว ม.1 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ
02190801006 บ้านครัว 9/8/24952466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านครัว ม.8 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
02190802003 บ้านคลอง 24/2/25262442วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง ม.6 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน
02191009005 บ้านโคก 4/10/247020/5/2449วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคก ม.8 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้
02190315002 บ้านจาน 1/1/24002340วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจาน ม.3 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค
02190208001 บ้านช่อง 1/1/24162414วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช่อง ม.5 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
02190208006 บ้านช่องใต้ 2400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช่องใต้ ม.8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
02191010002 บ้านซุ้ง 25/10/25162190วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชุ้ง ม.4 ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้
02190213006 บ้านดง 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดง ม.1 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย
02190402001 บ้านดอน 10/11/24505/2/2445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดอน ม.6 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง
02190504001 บ้านโดน 17/7/25302125วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโดน ม.6 ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง
02190207001 บ้านธาตุใต้ 4/1/25292330วัดราษฎร์มหานิกายบ้านธาตุใต้ ม.1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย
02190207002 บ้านธาตุเหนือ 25/3/25412416วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.4 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย
02190906002 บ้านน้อย 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้อย ม.6 ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท
02190306003 บ้านบกน้อย 24/2/25262400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบกน้อย ม.8 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค
02190101006 บ้านบึง 24/2/24982324วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบึง ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมืองสระบุรี
02190208003 บ้านป่า 12/9/25292431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่า ม.4 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
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02190208004 บ้านป่าใต้ 8/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าใต้ ม.4 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
02190202009 บ้านโป่ง 22/2/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่ง ม.6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02190313001 บ้านไผ่ 1/1/23502350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ ม.1 ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค
02190111002 บ้านพลับ 2410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพลับ ม.3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี
02190907008 บ้านโพธิ์ 2/2/25382326วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ ม.7 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท
02190201002 บ้านม่วง 10/3/25152457วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วง ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย
02191002002 บ้านยาง 2/3/23952295วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยาง ม.4 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้
02190310005 บ้านยาง 25/8/250220/10/2395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยาง ม.5 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค
02190702004 บ้านรี 31/8/248610/3/2458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านรี ม.3 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด
02190204004 บ้านไร่ 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไร่ ม.7 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
02190309004 บ้านลาด 25/10/25162400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลาด ม.11 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค
02190405001 บ้านลำ 25/10/25162444วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลำ ม.5 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง
02190601001 บ้านหมอ 1/1/22462176วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหมอ ม.3 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ
02191101005 บ้านหมาก 13/1/25382485วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหมาก ม.1 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
02191101007 บ้านหินลับ 19/5/25474/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายหินลับ ม.5 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
02190506002 บ้านใหม่ 16/10/25282275วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.8 ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง
02190101005 บ้านอ้อย 1/1/24522315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอ้อย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190212002 บำเพ็ญธรรม 10/7/25272402วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแพะ ม.5 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย
02190202002 บำเพ็ญบุญ 1/3/2411วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไทย ม.3 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
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02191003001 บำเพ็ญพรต 2/11/25302345วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแพะ ม.4 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้
02190101011 บำรุงธรรม 8/11/25142405วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแพะ ม.3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190210001 บำรุงธรรม 14/2/253710/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านชะอม ม.2 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
02190210003 บึงไม้ 18/6/25369/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบึงไม้ ม.5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
02190204005 บุใหญ่ 10/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบุใหญ่ ม.10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
02190905012 เบญจคีรี 5/1/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.5 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
02190604003 โบสถ์แจ้ง 4/11/25092324วัดราษฎร์มหานิกายโคกกระเดื่อง ม.5 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ
02191102003 ประชาวิจิตร 15/9/253029/10/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับพริก ม.4 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
02191302004 ประดิษฐ์ธรรม 26/11/25342452วัดราษฎร์มหานิกายโง้ง ม.2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190909004 ประดู่ 14/12/25382445วัดราษฎร์มหานิกายบ้านประดู่ ม.5 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท
02191304002 ประสิทธิ์พรชัย 21/2/253927/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายวังเลน ม.5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190903002 ปราสาททรงธรรม 2/4/253027/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนวัดปราสาททรงธรรม ม.7 ตำบลธารเกษม

อำเภอพระพุทธบาท
02190108004 ป๊อกแป๊ก 4/10/24702453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป๊อกแป๊ก ม.1 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี
02190603004 ปัญจาภิรมย์ 5/2/25002490วัดราษฎร์มหานิกายปัญจาภิรมย์ ม.6 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ
02190110002 ปากข้าวสารใต้ 5/2/25002422วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากข้าวสารใต้ ม.1 ตำบลปากข้าวสาร

อำเภอเมืองสระบุรี
02190110001 ปากข้าวสารเหนือ 16/4/25472415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากข้าวสารเหนือ ม.1 ตำบลปากข้าวสาร

อำเภอเมืองสระบุรี
02191101008 ปากคลอง 30/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตปากคลอง ม.11 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก



15หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สระบุรี

02191202001 ปากน้ำ 25/8/25022449วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากน้ำ ม.3 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
02191004001 ปากบาง 25/10/25162215วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากบาง ม.3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเสาไห้
02190208008 ป่าเกษม 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายป่าเกษม ม.9 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
02191305004 ป่าคา 16/3/25092438วัดราษฎร์มหานิกายป่าคา ม.8 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190211007 ปางคล้อ 14/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายปางคล้อ ม.6 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
02190205011 ป่าดงพญาเย็น 20/3/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านท่าสะแก ม.2 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02191306008 ป่าดำรงธรรม 30/3/255821/7/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อลักน้ำ ม.5 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190315004 ป่าบำเพ็ญธรรม 28/4/252321/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาน้อย ม.2 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค
02190109003 ป่าไผ่ 18/12/25442350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าไผ่ ม.7 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
02190213005 ป่าไผ่ 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าไผ่ ม.5 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย
02190202003 ป่าไผ่ 24/10/24829/9/2431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าไผ่ ม.8 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02191203002 ป่าลานหินดาด 20/9/254222/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายป่าลานหินดาด ม.6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02191107006 ป่าศรีอุทุมพร 12/6/254014/12/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตยุบใหญ่ ม.8 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02190210005 ป่าสว่างบุญ 2/3/255326/9/2534วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านคลองไผ่ ม.7 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
02190105002 ป่าสัก 1/1/24312421วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าสัก ม.4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี
02191005003 ป่าสัก 26/8/255830/10/2541วัดราษฎร์มหานิกายศาลารีไทย ม.5 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้
02191107011 ป่าสันติธรรม 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตยุบใหญ่ ม.8 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02190801008 ป่าแหน 2/7/255110/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านป่าแหน ม.10 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
02191101002 ปิ่นแก้วสามัคคี 19/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลังเขา ม.7 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
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02191201002 ปึกสำโรง 15/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปึกสำโรง ม.2 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง
02191203004 โป่งเก้ง 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่งเก้ง ม.10 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02191203010 โป่งตะขบ 29/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่งตะขบ ม.4 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02190215002 โป่งมงคล 27/4/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป่งมงคล ม.13 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย
02190804001 โปร่งเก่า 1/1/23292319วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโปร่งเก่า ม.3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน
02190804004 โปร่งสว่าง 10/7/25502448วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งสว่าง ม.1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน
02190804003 โปร่งหัวถนน 1/1/24662457วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโปร่งหัวถนน ม.4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน
02190206003 ผังพัฒนาราม 31/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผังสามัคคีพัฒนา ม.8 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย
02191303003 ผึ้งรวง 2/11/25302423วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผึ้งรวง ม.5 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191012001 ไผ่ล้อม 13/7/25362212วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ล้อม ม.8 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้
02190702002 ไผ่หลิ่ว(ดอนทองเหนือ) 16/10/25492415วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่หลิ่ว ม.1 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด
02190905008 พรหมประสิทธิ์ 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพรหมประสิทธิ์ ม.9 ตำบลพุคำจาน

อำเภอพระพุทธบาท
02190202010 พระธาตุเจริญธรรม 6/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านสะพานสี่ ม.5 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02190111001 พระพุทธฉาย 13/2/24962310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพระพุทธฉาย ม.1 ตำบลหนองปลาไหล

อำเภอเมืองสระบุรี
02190902001 พระพุทธบาท 1/1/21672163พระอารามหลวงมหานิกายบ้านพระพุทธบาท ม.8 ตำบลขุนโขลน

อำเภอพระพุทธบาท
02190211004 พระพุทธบาทน้อย 12/2/252221/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพระพุทธบาทน้อย ม.10 ตำบลสองคอน

อำเภอแก่งคอย
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02191008002 พระยาทด 2/6/25532171วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพระยาทด ม.1 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้
02191005001 พะเยาว์ 12/3/25082185วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพะเยาว์ ม.1 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้
02190310002 พัชรบรรพตวราราม 25/9/253320/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกสว่าง ม.4 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค
02190908001 พุกร่าง 2/9/249711/2/2341วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพุกร่าง ม.2 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท
02190903003 พุขามหวาน 3/2/252120/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพุขาม ม.6 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
02190905004 พุคำจาน 30/12/252422/10/2524วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพุคำจาน ถนนสายโทซอย 6 ม.1 ตำบลพุคำจาน

อำเภอพระพุทธบาท
02190905006 พุคำบรรพต 9/5/253415/11/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านพุคำจาน ม.7 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
02191304001 พุแค 16/5/25402402วัดราษฎร์มหานิกายพุแค ม.1 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190905002 พุซาง 10/2/253521/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายพุซาง ม.1 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
02190903006 พุทธนิคม 27/9/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหลังโรงพยาบาล ม.12 ตำบลธารเกษม

อำเภอพระพุทธบาท
02191102005 พุทธนิมิต 31/7/254628/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายอ่างหิน ม.6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
02190402006 พุทธบูชาญาณสังวร 27/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง
02191002001 เพชร 17/7/25301895วัดราษฎร์มหานิกายตากแดด ม.10 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้
02191303001 เพลียขวา 15/11/25192323วัดราษฎร์มหานิกายเพลียขวา ม.1 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191303002 แพะโคก 23/4/25292411วัดราษฎร์มหานิกายแพะโคก ม.5 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191008003 โพธิ์ 15/4/245920/5/2429วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ ม.6 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้
02190604002 โพธิ์ทอง 6/7/24922470วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองมะเกลือ ม.7 ตำบลตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ
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02190308003 โพนทอง 23/3/25332479วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพนทอง ม.4 ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค
02191202002 ภิบาลวังม่วง 24/10/252121/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสุขาภิบาล ม.7 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
02191305002 มงคลชัยพัฒนา 13/3/25282410วัดราษฎร์มหานิกายมงคล ม.5 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190301001 มงคลทีปาราม 15/1/25132375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะลอย ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค
02191202003 มณีขวัญชัย 27/5/252627/9/2521วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมณีขวัญชัย ม.1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง
02191201003 มณีโชติ 10/2/253515/7/2520วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมณีโชติ ม.1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง
02191101001 มวกเหล็กนอก 24/10/24822471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมวกเหล็ก ม.3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
02191102004 มวกเหล็กใน 28/12/25331/4/2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมวกเหล็กใน ม.3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก
02191009003 ม่วงงาม 2/10/25322350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วงงาม ม.4 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้
02190608001 ม่วงน้อย 27/1/25482130วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วงน้อย ม.3 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ
02191003005 ม่วงฝ้าย 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายม่วงฝ้าย ม.10 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้
02190508003 ม่วงหวาน 14/1/24842390วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วงหวาน ม.8 ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง
02190608002 มหาโลก(ลานคา) 1/1/23992394วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลานคา ม.6 ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ
02191009001 มะกรูด 10/4/23972195วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมะกรูด ม.1 ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้
02190607001 มะขามเรียง 30/9/24722472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบ่อกะโดน ม.2 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ
02190309003 มุจลินทสราราม 9/7/254517/11/2469วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจิก ม.14 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค
02190316004 ร่องแซง 30/12/25182450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านร่องแซง ม.1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค
02191101009 รัตนญาณสังวร 28/1/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตท่ามะปราง ม.2 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
02190312002 ราษฎร์เจริญ 4/1/252926/7/2467วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอยส่งน้ำ 8 อาร์ ม.1 ตำบลหนองแขม อำเภอหนอง
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แค
02190406002 ราษฎร์เจริญ 21/1/255426/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์เจริญ ม.6 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง
02190603002 ราษฎร์บำรุง 15/6/252126/3/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลองกระโดน ม.1 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ
02190318002 ราษฎร์บำรุงวนาราม 10/10/25232455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตลาดคลองสิบ ม.6 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค
02190203005 ราษฎร์พัฒนา 13/3/25282/8/2522วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขอนหอม ม.7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
02190307001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1/1/24202400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านไผ่ต่ำ ม.6 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค
02190901001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 10/11/25152481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยประดู่ ม.5 ตำบลพระพุทธบาท

อำเภอพระพุทธบาท
02190305006 ราษฎร์สามัคคี 10/3/251515/12/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านหนองสมัครใต้ ม.8 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02191302005 ลาดเขาปูน 13/3/25282472วัดราษฎร์มหานิกายลาดเขาปูน ม.8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191107008 ลำพญากลาง 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายลำพญากลาง ม.2 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02191105001 ลำสมพุง 25/3/254113/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายลำสมพุง ม.1 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก
02190208002 วังกวาง 1/1/24322416วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังกวาง ม.1 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
02190213004 วังแพ 13/2/25226/7/2476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังแพ ม.9 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย
02191203003 วังม่วง 27/8/252612/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังม่วง ม.5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02191203008 วังยาง 25/3/253613/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองไทร ม.3 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02190202005 วาลุการาม 13/9/2509วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผักบุ้ง ม.7 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02190405005 วิหารแดง 13/2/24942480วัดราษฎร์มหานิกายวิหารแดง ม.10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง
02191306003 ศรัทธาประชากร 20/10/251722/8/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตเขารวก ม.4 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
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02190907001 ศรีจอมทอง 9/8/24952420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านตีนโนน ม.11 ตำบลห้วยป่าหวาย
อำเภอพระพุทธบาท

02190210008 ศรีเทพนิมิตวนาราม 26/7/254730/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกระชาย ม.7 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย
02190801001 ศรีนวลตอยาง 5/1/24492423วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศรีนวลตอยาง ม.2 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
02190903010 ศรีนิคมมาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.1 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
02190101007 ศรีบุรีรตนาราม 22/6/25222350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านปากเพรียว ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190318004 ศรีปทุม 2/9/250117/3/2472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านลำบัว ถนนระพีพัฒน์ ม.8 ตำบลหนองโรง

อำเภอหนองแค
02190206008 ศรีวังม่วง 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังม่วง ม.7 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย
02190402004 ศรีสัจจาวาส 10/11/251517/12/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านคลองตะเคียน ม.12 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง
02190909009 ศรีอัมพร 10/3/2471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกเลียบ ม.2 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท
02191002003 ศรีอุทัย 11/11/25201995วัดราษฎร์มหานิกายบ้านม่วงมอญ ม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้
02190101004 ศาลาแดง 12/3/25182311วัดราษฎร์มหานิกายบ้านศาลาแดง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190305008 สนมไทย 2/9/25012031วัดราษฎร์มหานิกายสนมไทย ม.1 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02190305009 สนมลาว 21/6/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสนมลาว(ลาวเก่า) ม.2 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02190909005 ส้มป่อย 2451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านส้มป่อย ม.8 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท
02190403008 สมานมิตรมงคล 24/1/25062480วัดราษฎร์มหานิกายสมานมิตรมงคล ม.2 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง
02191012003 สมุหประดิษฐ์ 1/10/24409/4/2321พระอารามหลวงมหานิกายบ้านสวนดอก ม.7 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้
02190401004 สร้างบุญ 7/11/25228/12/2459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านคลอง 13 ม.5 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง
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02190603001 สร่างโศก 16/8/25372443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสร่างโศก ม.3 ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ
02190302002 สวนกล้วย 30/12/25182425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนกล้วย ม.12 ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค
02191012004 สวนดอกไม้ 2/9/25182/1/2345วัดราษฎร์มหานิกายสวนดอก ม.7 ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้
02191104001 สวนทองรวมมิตร 25/3/253630/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซับขอน ม.2 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก
02191203011 สวนมะเดื่อ 10/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนมะเดื่อ ม.11 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02190901002 สวนมุตโตทัย 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายห้วยจาน ม.4 ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท
02190909010 สวนสำราญ 2/2/253816/3/2471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสวนสำราญ ม.10 ตำบลหนองแก

อำเภอพระพุทธบาท
02190405004 สหกรณ์รังสรรค์ 12/7/253117/12/2518วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสหกรณ์คลอง 26 สายบน ม.7 ตำบลหนองสรวง

อำเภอวิหารแดง
02190301004 สหมิตรมงคล 3/2/24932450วัดราษฎร์มหานิกายถนนพหลโยธิน ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค
02190802004 สองคอน 5/9/24662450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสองคอน ม.1 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน
02190211003 สองคอนกลาง 18/3/25302347วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสองคอนกลาง ม.4 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
02190211005 สองคอนใต้ 1/1/24102402วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสองคอนใต้ ม.5 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
02190211006 สองคอนเหนือ 8/8/25322465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสองคอนเหนือ ม.1 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
02190114002 สะตือ 1/1/23982373วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสะตือ ม.4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
02191104005 สัจจะพล 4/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักหนอก ม.7 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก
02190304003 สันติวิหาร 31/7/24932431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสันติวิหาร ม.6 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค
02190306004 สันมะค่า 23/3/25332425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสันมะค่า ม.5 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค
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02191305006 สาธุประชาสรรค์ 27/8/252617/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายสาธุประชาสรรค์ ม.9 ตำบลห้วยบง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

02191304003 สามัคคีธรรม 14/2/253728/2/2520วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.6 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190202004 สามัคคีวราราม 22/6/2508วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสะพานสอง ถนนมิตรภาพ ม.7 ตำบลทับกวาง

อำเภอแก่งคอย
02190206007 สาย 5 ธรรมมงคล 20/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซอย 5 ม.4 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย
02190903004 สายตรี 9/8/255327/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายธารเกษม ม.3 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท
02190602002 สารภี 8/10/25082225วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสารภี ม.10 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ
02190202011 สิทธิราช 16/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขา ม.6 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
02191109007 สิริธโรภาวนา 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตซับสุวรรณ ม.15 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก
02190211001 สีทาใต้ 31/7/24942310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีทาใต้ ม.9 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
02190211002 สีทาเหนือ 29/4/25352344วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสีทาเหนือ ม.8 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
02191011003 สุธาวุฒิ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกสมี ม.8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้
02190602003 สุนทรเทพมุนี(สะพานช้าง) 30/4/25222320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสะพานช้าง ม.1 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ
02190213002 สุนทริกาวาส 31/7/24962474วัดราษฎร์มหานิกายบ้านมะขามป้อม ม.8 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย
02191302001 สุนันทาราม 15/4/25382432วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแก้ง ม.3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190110003 สุวรรณคีรี 12/3/250829/5/2506วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาตะกร้า ม.4 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี
02190802001 สุวรรณคีรีบ้านกลับ 1/3/23419/3/2310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกลับ ม.2 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน
02191001002 สูง 14/1/24842470วัดราษฎร์มหานิกายเสาไห้ ม.6 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้
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02191302003 สูงยาง 28/12/24722451วัดราษฎร์มหานิกายสูงยาง ม.4 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190301005 เสนานฤมิตร 23/8/24992457วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตะโก ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค
02191001001 เสาไห้ 22/10/24711212วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเสาไห้ ม.4 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้
02191201004 แสลงพัน 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายแสลงพัน ม.4 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง
02190310003 โสรกโขมง 8/11/253610/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโสรกโขมง ม.5 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค
02190106001 หงษ์ดาราวาส 1/1/24532112วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหงษา ม.1 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี
02190505001 หนองกบ 3/11/25382331วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกบ ม.2 ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง
02191201005 หนองกรดสามัคคี 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองกรด ม.5 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง
02190905009 หนองกระทุ่ม 23/6/255329/10/2533วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกระทุ่ม ม.4 ตำบลพุคำจาน

อำเภอพระพุทธบาท
02190507001 หนองกระธาตุ 27/8/25272300วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกระธาตุ ม.5 ตำบลโคกสะอาด

อำเภอหนองแซง
02190507003 หนองกวางโจน 1/4/24112396วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวางโจน ม.4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง
02190701002 หนองกะทะ 1/7/24732436วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกะทะ ม.1 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด
02190501003 หนองกีบม้า 4/10/24702398วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองกีบม้า ม.7 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง
02190909002 หนองแก 23/6/25142387วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแก ม.1 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท
02190317001 หนองขนาก 10/2/242320/2/2403วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองขนาก ม.2 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค
02190109004 หนองขริ้น 25/9/253328/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองยาว ม.10 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
02190609004 หนองเขศรีมงคล 1/1/25012454วัดราษฎร์มหานิกายหนองเข ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ
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02190109001 หนองเขื่อนช้าง 15/11/25192323วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเขื่อนช้าง ม.4 ตำบลหนองยาว
อำเภอเมืองสระบุรี

02190908003 หนองคณฑี 8/2/249212/3/2471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองคณฑี ม.4 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท
02190315001 หนองครก 24/6/25412325วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองครก ม.5 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค
02190609005 หนองคล้า 13/8/24902458วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้า ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ
02190909006 หนองเครือตาปลา 30/9/2455วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเครือตาปลา ม.4 ตำบลหนองแก

อำเภอพระพุทธบาท
02190305007 หนองจอกน้อย 25/8/25412457วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจอกน้อย ม.15 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02190305005 หนองจอกใหญ่ 10/11/25152450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจอกใหญ่ ม.10 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02190109005 หนองจักร 1/1/24932450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจักร ม.8 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
02190313002 หนองจิก 23/3/25332396วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจิก ม.7 ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค
02190909008 หนองจิก 22/11/253114/2/2464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจิก ม.7 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท
02191008001 หนองจิก 11/3/21502120วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองจิก ม.5 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้
02190308001 หนองแซงใหญ่ 3/3/24252405วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแซงใหญ่ ม.2 ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค
02190306002 หนองดินแดง 5/11/25232384วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองดินแดน ม.11 ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค
02190801002 หนองโดน 11/3/24502442วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโดน ม.9 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
02190909007 หนองโดนน้อย 23/6/25532456วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโดนน้อย ม.9 ตำบลหนองแก

อำเภอพระพุทธบาท
02191107004 หนองตอตะเคียน 14/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตอตะเคียน ม.7 ตำบลลำพญากลาง

อำเภอมวกเหล็ก
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02190314001 หนองตะเฆ่ 17/1/25342425วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตะเฆ่ ม.5 ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค
02190314002 หนองตาเดี้ยง 9/10/24732450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตาเดี้ยง ม.4 ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค
02190402002 หนองตาบุญ 18/3/25302/2/2458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตาบุญ ม.4 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง
02190609001 หนองถ่านใต้ 1/1/24662459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองถ่านใต้ ม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ
02190907002 หนองถ่านเหนือ 15/1/25242437วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองถ่านเหนือ ม.6 ตำบลห้วยป่าหวาย

อำเภอพระพุทธบาท
02190505002 หนองทางบุญ 27/12/252618/3/2464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองทางบุญ ม.5 ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง
02190403003 หนองไทร 10/10/25239/2/2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองไทร ม.6 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง
02190507002 หนองนกชุม 13/11/24782305วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองนกชุม ม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง
02190211008 หนองน้อย 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองน้อย ม.3 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย
02190315003 หนองนาค 5/11/25232412วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาก ม.7 ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค
02190606001 หนองนางปุ๋ย 27/10/24682379วัดราษฎร์มหานิกายหนองนางปุ๋ย ม.3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ
02190204003 หนองน้ำเขียว 6/11/25395/3/2512วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองน้ำเขียว ม.8 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
02190501004 หนองน้ำสร้าง 21/12/25222401วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองน้ำสร้าง ม.3 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง
02190108001 หนองโนใต้ 26/8/25002343วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโนใต้ ม.6 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี
02190304001 หนองโนน้อย 12/3/25082440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโนน้อย ม.1 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค
02190108002 หนองโนเหนือ 17/1/25412363วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโน ม.3 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี
02191203007 หนองบอน 8/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.9 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02190316007 หนองบอน 30/10/247915/3/2450วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค
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02190113002 หนองบัว 8/8/25322205วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบัว ม.7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
02190609002 หนองบัว 27/10/24682440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบัว ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ
02190316005 หนองปลากระดี่ 12/11/24717/3/2458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองปลากระดี่ ม.7 ตำบลหนองปลาหมอ

อำเภอหนองแค
02190316002 หนองปลาหมอ 4/2/251923/6/2420วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองปลาหมอ ม.5 ตำบลหนองปลาหมอ

อำเภอหนองแค
02190317002 หนองปลิง 15/1/25132440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองปลิง ม.4 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค
02190907003 หนองโป่ง 13/8/249010/3/2449วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโป่ง ม.5 ตำบลห้วยป่าหวาย

อำเภอพระพุทธบาท
02191107009 หนองโป่ง 12/11/255316/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองโป่ง ม.9 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02190316003 หนองผักชีใต้ 20/10/251727/6/2444วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผักชีใต้ ม.6 ตำบลหนองปลาหมอ

อำเภอหนองแค
02190305002 หนองผักชีเหนือ 4/5/25212326วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผักชีเหนือ ม.6 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02191104002 หนองผักหนอก 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองผักหนอก ม.7 ตำบลหนองย่างเสือ

อำเภอมวกเหล็ก
02190301002 หนองพระบาง 30/10/24792385วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองตาบาง ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค
02190502001 หนองพลับ 1/1/24162310วัดราษฎร์มหานิกายบ้านพลับ ม.4 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง
02190607002 หนองพันเรือ 1/1/24172395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองพันเรือ ม.1 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ
02190405002 หนองโพธิ์ 12/3/25186/6/2449วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโพธิ์ ม.10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง
02190703002 หนองมน 1/1/24202400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองมน ม.6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด
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02191305003 หนองม่วง 14/6/25332420วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.7 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191104010 หนองมะกรูด 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะกรูด ม.12 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก
02190208007 หนองมะค่า 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย
02191104004 หนองมะค่า 21/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองมะค่า ม.10 ตำบลหนองย่างเสือ

อำเภอมวกเหล็ก
02190109006 หนองยาวใต้ 24/2/24982476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองยาวใต้ ม.2 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
02190109002 หนองยาวสูง 1/1/23502343วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองยาว ม.9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี
02190801005 หนองระกำ 13/2/24962460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองระกำ ม.6 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน
02190314003 หนองรี 21/12/252210/2/2453วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองรี ม.2 ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค
02190803003 หนองแร่ 2/11/25301/3/2458วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแร่ ม.1 ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน
02190318001 หนองโรง 23/3/25332430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโรง ม.3 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค
02190305004 หนองสมัคร 19/7/25032450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสมัคร ม.5 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
02190405003 หนองสรวง 29/10/24742460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสรวง ม.4 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง
02190908002 หนองสองตอน 22/1/25502414วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสองตอน ม.3 ตำบลพุกร่าง

อำเภอพระพุทธบาท
02190204007 หนองสองห้อง 9/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสองห้อง ม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
02190508002 หนองสองห้อง 21/6/25342353วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสองห้อง ม.2 ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง
02190317003 หนองสะเดา 24/10/248215/5/2440วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสะเดา ม.3 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค
02190504003 หนองสีดา 16/10/25492434วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสีดา ม.4 ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง
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02190907005 หนองสุทธะ 10/8/24915/12/2472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองสุทธะ ม.12 ตำบลห้วยป่าหวาย
อำเภอพระพุทธบาท

02190101003 หนองโสน 27/5/252623/2/2525วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองโสน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
02190503001 หนองหญ้าปล้อง 23/3/24442352วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.6 ตำบลหนองหัวโพ

อำเภอหนองแซง
02190506003 หนองหญ้าปล้อง 1/7/25172352วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหญ้าปล้อง ม.2 ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง
02190401001 หนองหมูใต้ 7/11/25222376วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหมู ม.2 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง
02190507004 หนองหลัว 21/12/25222413วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหลัว ม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง
02191304005 หนองหว้า 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.7 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190501001 หนองหอย 23/6/25252245วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหอย ม.1 ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง
02190503002 หนองหัวโพธิ์ 13/1/25382423วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองหัวโพธิ์ ม.4 ตำบลหนองหัวโพ

อำเภอหนองแซง
02190905010 หนองใหญ่ 24/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.6 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท
02190312001 หนองอ่างทอง 6/7/24922446วัดราษฎร์มหานิกายคลองซอย 28 ฝั่งเหนือ ม.7 ตำบลหนองแขม

อำเภอหนองแค
02191107002 หนองเอี่ยว 13/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเอี่ยว ม.6 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02191107005 หนองเอี่ยวใน 6/11/253925/9/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองเอี่ยวใน ม.14 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก
02191306001 หน้าพระลาน 12/3/250820/8/2506วัดราษฎร์มหานิกายหน้าพระลาน ม.7 ตำบลหน้าพระลาน

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191101003 หลังเขา 27/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลังเขาเขต 3 ม.7 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
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02191203001 หลังเขา 31/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายหลังเขาเขต 3 ม.4 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02190702003 หลังคาแดง 19/2/246914/4/2454วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลังคาแดง ม.5 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด
02190802005 หลังสวน 16/6/254914/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหลังสวน ม.10 ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน
02190309001 ห้วยขมิ้น 23/12/25112348วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยขมิ้น ม.9 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค
02190204002 ห้วยคงคาวราวาส 16/3/245626/3/2446วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยแห้ง ม.9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย
02190310001 ห้วยทราย 17/1/25342315วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยทราย ม.3 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค
02190309002 ห้วยทองหลาง 22/12/25222351วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยทองหลาง ม.1 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค
02191305001 ห้วยบง 16/7/25132400วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.6 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02191007003 ห้วยบุญ 8/11/251412/4/2443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยบุญ ม.8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้
02190113004 ห้วยลี่ 11/2/25172430วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยลี่ ม.4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี
02191003003 ห้วยหวาย 10/3/252515/3/2450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวหวาย ม.11 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้
02191303005 ห้วยหินขาว 17/1/254123/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยหินขาว ม.2 ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
02190107001 หัวถนน 26/8/25002433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวถนน ม.5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี
02191203009 หาดเล็บยาว 30/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหาดเล็บยาว ม.8 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง
02190205001 หาดสองแคว 29/10/24742320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหาดสองแคว ม.1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย
02190206001 หินซ้อนใต้ 26/3/25132402วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหินซ้อนใต้ ม.1 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย
02191201001 หินซ้อนเหนือ 2431วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหินซ้อนเหนือ ม.3 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง
02191101004 เหวลาด 22/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเหวลาด ม.4 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
02190311002 ใหญ่วันนา 9/2/25042465วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกใหญ่ ถนนพหลโยธิน ม.10 ตำบลหนองไข่น้ำ
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อำเภอหนองแค
02190318005 ใหม่เทพนิมิตร 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายคลองห้า ม.10 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค
02190212004 ใหม่โพธิ์งาม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์งาม ม.2 ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย
02190203009 ใหม่สามัคคี 12/1/252223/2/2505วัดราษฎร์มหานิกายโคกเชือก ม.9 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย
02190907004 ใหม่สุวรรณโน 27/5/2472วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่หนองไข่น้ำ ม.10 ตำบลห้วยป่าหวาย

อำเภอพระพุทธบาท
02190111004 อรัญญวาสี 29/11/254029/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเขาจำปา ม.5 ตำบลหนองปลาไหล

อำเภอเมืองสระบุรี
02190702001 อ้อมแก้ว 27/10/24682400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอ้อมแก้ว ม.6 ตำบลไผ่หลิ่ว อำเภอดอนพุด
02191005002 อัมพวัน 21/11/25322395วัดราษฎร์มหานิกายบ้านอัมพวัน ม.4 ตำบลศาลารีไทย อำเภอเสาไห้
02190508001 อู่ตะเภา 1/1/23562352วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองอู่สำเภาทอง ม.6 ตำบลม่วงหวาน

อำเภอหนองแซง

รวมทั้งสิ้น วัด513
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05910302002 กุมภีลบรรพต 1/1/25178/9/2515วัดราษฎร์ธรรมยุตซอย 10 ม.2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง
05910111001 เกาะเนียง 12/9/252911/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายเกาะเนียง ม.4 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล
05910302004 เขาขาวพัฒนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายพรุ ม.5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง
05910111003 เขาน้อย 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.2 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล
05910302001 ควนกาหลง 1/1/251510/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายซอย 8 ม.7 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง
05910302006 ควนนิมิตตาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำดำใน ม.10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง
05910101001 ชนาธิปเฉลิม 1/1/24732425พระอารามหลวงมหานิกายตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล
05910601001 ชมภูนิมิตร 20/9/25502460วัดราษฎร์มหานิกายท่าเรือ ม.2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า
05910105001 ดุลยาราม 1/1/24962434วัดราษฎร์มหานิกายจีน ม.2 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล
05910102005 ถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายเขาจีน ม.1 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล
05910102003 ท่าจีน 30/12/252420/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายท่าจีน ม.2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล
05910502001 ท่าชะมวง 13/7/253618/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายท่าชะมวง ม.1 ตำบลละงู อำเภอละงู
05910605001 ทุ่งขมิ้น 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งขมิ้น ม.6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า
05910604001 ทุ่งทะนาน 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งทะนาน ม.3 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า
05910505001 ทุ่งนางแก้ว 21/12/253513/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนางแก้ว ม.5 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู
05910403001 ทุ่งริ้น 22/1/255028/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งริ้น ม.1 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ
05910303004 นิคมประชาราม 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายผัง 35 ผัง 36 ม.3 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
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05910701001 นิคมพัฒนา 13/1/253827/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายผังปาล์ม 1 ม.1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
05910702001 นิคมพัฒนาราม 8/11/253630/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายผัง 7 ม.3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
05910702002 ปัณณรสาราม 19/11/253621/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายผัง 15 ม.7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
05910504001 ปากบารา 16/5/254017/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายปากบารา ม.2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
05910605002 ป่าแก่บ่อหิน 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าแก่บ่อหิน ม.1 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า
05910501002 ป่าประทีปรัศมี 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายปิใหญ่ ม.5 ตำบลกำแพง อำเภอละงู
05910702005 ป่ามะนังชโลธาร 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตผัง 20 ม.8 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
05910701002 ปาล์มพัฒนาราม 1/1/254316/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายผังปาล์ม 1 ม.1 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
05910701003 ผังปาล์ม 3 14/12/253825/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายผังปาล์ม  3 ม.2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
05910201001 พัฒนาราม 21/2/25239/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลควนโคน อำเภอควนโดน
05910102004 พิทักษ์คลองขุด 8/11/253630/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล
05910111002 โพธิ์เจริญธรรม 26/8/25583/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายลุ่มบอน ม.1 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล
05910102002 มงคลมิ่งเมือง 1/3/252019/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล
05910303003 ราษฎร์ประชา 19/11/25362528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
05910301001 ราษฎร์ประดิษฐาราม 1/3/252029/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
05910302003 วังผาสามัคคี 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังผาสามัคคี ม.9 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง
05910101002 สตูลสันตยาราม 1/1/251830/1/2506วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล
05910402001 สวนเทศ 6/1/255310/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายสวนเทศ ม.5 ตำบลแประ อำเภอท่าแพ
05910102001 หน้าเมืองสตูล 23/6/252013/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล
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05910502002 ห้วยไทร 27/10/253820/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไทร ม.10 ตำบลละงู อำเภอละงู
05910302005 เหนือคลองโพธิยาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายผังปาล์ม๘บ้านปาล์มไทย ม.11 ตำบลควนกาหลง

อำเภอควนกาหลง
05910501001 อาทรรังสฤษฏิ์ 1/1/24972457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู
05910303002 อุไดเจริญ 4/7/25292521วัดราษฎร์มหานิกายผัง 34 ม.2 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง
05910303001 อุไดพัฒนาวาส 4/5/252127/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง

รวมทั้งสิ้น วัด41
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02170604005 กระโจม 1/2/253315/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี
02170108004 กระดังงาบุปผาราม 12/9/25292450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170610002 กระทุ่มปี่ 5/8/24642449วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี
02170608006 กฤษณเวฬุพุทธาราม 1/1/24802470วัดราษฎร์ธรรมยุตไผ่ดำ ม.4 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
02170608001 กลาง 1/1/24622398วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
02170207003 กลางชูศรีเจริญสุข 1/1/252021/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
02170304002 กลางท่าข้าม 1/1/25052420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
02170405002 กลางธนรินทร์ 1/1/24352380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
02170106004 กลางพรหมนคร 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170609001 การ้อง 1/1/24002245วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี
02170606005 กำแพง 1/1/25232452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
02170207002 กิ่งประดิษฐ์ 29/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
02170403003 กุฎีทอง 1/1/25112375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี
02170404003 เก้าชั่ง 1/1/23142308วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี
02170606006 เกาะแก้ว 1/1/24962454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
02170105001 ข่อยสังฆาราม 2/2/25382340วัดราษฎร์มหานิกายวัดข่อย ม.13 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170302003 ขุนสงฆ์ 9/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
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02170608002 คลองโพธิ์ศรี 10/9/25526/3/2424วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
02170301003 คลองระมาน 1/2/248910/4/2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
02170106005 คลองสามแยก 20/10/25172445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170208001 คีมราษฎร์ศรัทธาธรรม 26/6/24742469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
02170405003 คู 22/3/24592420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
02170107003 แค 18/3/253030/12/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170103003 โคกพระ 3/2/24932482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170207005 โคนอน 8/11/253622/4/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านพักทัน ม.5 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
02170404002 โคปูน 1/1/23092305วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี
02170607002 โฆสิทธาราม 1/1/23752365วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
02170107002 จักรสีห์ 19/11/25362400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170502001 จำปาทอง 1/1/23822375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง
02170405004 จินดามณี 1/1/24622430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
02170202004 จุกคลี 1/1/251725/2/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
02170606004 แจ้ง 1/1/24532442วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
02170106001 แจ้งพรหมนคร 6/7/24922300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170601006 เฉลิมมาศ 1/1/24712379วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
02170605003 โฉมศรี 1/1/24722440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี
02170204005 ช่องลม 30/5/254529/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
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02170204001 ชันสูตร 24/1/25062400วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
02170401004 ชีปะขาว 26/8/25002413วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
02170602006 เชิดหนัง 13/1/2557วัดราษฎร์มหานิกายปลาไหล ม.4 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
02170608003 เชียงราก 1/8/25332427วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
02170608004 เซ่าสิงห์ 22/4/24732454วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
02170207004 ดงบ้านกร่าง 20/6/255528/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
02170608008 ดงยาง 1/1/24492414วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
02170602003 ดอกไม้ 1/1/25222300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
02170203005 ดอนกะเชา 15/1/255717/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
02170301001 ดอนตะโหนด 13/2/24962451วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
02170203006 ดอนไผ่ใหญ่ 13/7/25599/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ใหญ่ ม.13 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
02170103001 ดาวดึงษ์ 4/6/24602450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170202001 ดาวเรือง 1/1/23952386วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
02170404001 ตราชู 1/1/25202076วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี
02170202002 ตลาดโพธิ์ 27/3/25172390วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
02170305002 ตะโกรวม 16/3/251915/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน
02170105003 ตะโหนด 3/2/24932434วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170404005 ตาเถร 23/2/25425/9/2540วัดราษฎร์มหานิกายตาเถร ม.2 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี
02170104004 ตึกราชา 3/2/24942480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
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02170606001 ตุ้มหู 1/1/24702320วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
02170401005 เตย 16/3/25192425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
02170607003 ทอง 1/1/24452415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
02170201003 ท่าวนธรรมรังษี 21/11/253213/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
02170606002 ท่าอิฐ 1/1/24512417วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
02170401001 ทุ่ง 1/1/25381920วัดราษฎร์มหานิกายพระงาม ม.2 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
02170407001 เทพมงคล 1/1/24392420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี
02170105004 ธรรมจักร (สามเกรียว) 26/6/24742442วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170603005 ธรรมจักรสิทธาราม 1/1/24432434วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
02170208003 ธรรมเจดีย์ 17/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
02170105002 ธรรมสังเวช 20/4/24552419วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170106007 น้อย 28/4/2551วัดราษฎร์มหานิกายคลองสามแยก ม.7 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170604002 น้อย 20/9/25502430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี
02170201001 น้อยนางหงษ์ 1/1/24002386วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
02170405006 นาคนันทาราม 22/10/25138/4/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
02170204004 น้ำผึ้ง 21/12/25352524วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
02170605001 บางปูน 1/1/24692300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี
02170301002 บ้านกลับ 12/3/25089/7/2471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
02170206001 บ้านจ่า 1/1/24652424วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน
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02170108006 บุดดา 12/1/254922/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายบางกระบือ ม.4 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170406001 โบสถ์ 16/1/25182415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี
02170601007 โบสถ์ 13/2/24912416พระอารามหลวงธรรมยุตม.1 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
02170501001 โบสถ์ 1/1/24112370วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง
02170108001 ประโชติการาม 1/1/24932400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170302001 ประดับ 1/1/24032398วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
02170601001 ประศุก 24/6/25412176วัดราษฎร์มหานิกายประศุก ม.5 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
02170401003 ประสาท 1/1/24302407วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
02170201002 ประสิทธิ์คุณากร 29/4/25352471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน
02170601002 ปราสาท 1/1/24742305วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
02170602001 ปลาไหล 1/1/23752125วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
02170603006 ปากแรต 1/1/25178/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
02170407002 ป่าหวาย 1/1/24792420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี
02170601003 พงษ์สุวรรณวราราม 1/1/25142310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
02170406002 พรหมเทพาวาส 1/1/24492446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี
02170402002 พรหมบุรี 14/6/24612458วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี
02170101001 พรหมสาคร 1/1/24002390วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170304004 พระแก้ว (ยกวัดร้างฯ มติ มส. ๒๕๓๔) 26/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
02170603002 พระนอน 1/1/24772310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
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02170107001 พระนอนจักรสีห์ 20/6/25552200พระอารามหลวงมหานิกายม.2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170203001 พระปรางค์ 1/1/25182216วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
02170104002 พระปรางค์มุนี 1/1/24482440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170608007 พระปรางค์สามยอด 1/1/254221/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
02170504001 พิกุลทอง 1/1/25152434พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง
02170405005 พุทธาราม 1/1/24682440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
02170604001 เพิ่มประสิทธิผล 27/5/25262411วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี
02170103004 โพกรวม 1/1/254313/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170302002 โพธิ์เก้าต้น 23/10/251311/4/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
02170101002 โพธิ์แก้วนพคุณ 1/1/24712410วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170102004 โพธิ์ข้าวผอก 17/4/24712410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170102005 โพธิ์เงิน 21/12/252222/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170105008 โพธิ์ชัย 3/2/24932346วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170601008 โพธิ์ทอง 5/9/2541วัดราษฎร์มหานิกายหัวเกาะ ม.10 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
02170301005 โพธิ์ทะเลใต้ 3/2/252021/2/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
02170203003 โพธิ์รัตนาราม 1/1/24292420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
02170108003 โพธิ์ลังกา 4/7/25292410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170606003 โพธิ์ลังกา 1/1/24702432วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
02170304001 โพธิ์ศรี 30/12/25182276วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
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02170601005 โพธิ์ศรี 1/1/24652376วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
02170303002 โพธิ์สังฆาราม 16/10/25292437วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
02170604004 โพธิ์สำราญ 1/1/24562436วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ขาด ม.3 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี
02170203004 โพธิ์สุทธาลัย 13/2/252210/4/2482วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
02170203002 โพธิ์หอมสุทธาราม 1/1/25052401วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน
02170403001 โพธิ์เอน 23/6/25252110วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี
02170303006 โพสังโฆ 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโพสังโฆ ม.1 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
02170303004 ฟูก(ฟูกทอง) 6/2/255615/12/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
02170403004 โภคาภิวัฒน์ 1/1/24002380วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี
02170403006 มงกุฏแก้ว 9/1/254715/8/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี
02170303003 ม่วง 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
02170601004 ม่วง 8/11/25262365วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
02170202003 ม่วงชุม 1/1/24822424วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
02170106006 ยวด 17/1/25412528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170603004 ยาง 1/1/25162430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
02170302004 ยายสร้อย 1/1/24922400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
02170605002 ระนาม 1/1/24552300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี
02170301004 ราษฎร์บำรุง 16/8/25375/3/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน
02170607004 ราษฎร์บำรุง 1/1/25082435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
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02170103002 ราษฎร์ประสิทธิ์ 4/6/24602452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170605004 ราษฎร์ศรัทธาทำ 1/1/25222450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี
02170401006 ราหุล 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
02170608005 ล่องกะเบา 18/4/25552457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี
02170610003 ลำพระยาวิเวกธรรม 4/6/25432457วัดราษฎร์มหานิกายลำ ม.7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี
02170305001 วังกะจับ 25/3/25409/1/2435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน
02170204002 วังขรณ์ 1/1/24772466วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
02170503001 วิหารขาว 23/7/25052425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง
02170104001 ศรัทธาภิรม 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170607001 ศรีจุฬามณี 13/2/24912276วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
02170404004 ศรีพรหมประสิทธิ์ 7/2/253226/8/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี
02170106002 ศรีสาคร 1/1/24842350วัดราษฎร์มหานิกายบ้านต้นโพธิ์ ม.8 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170607006 ศรีสำราญ 16/3/25092456วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี
02170108002 สถิตย์วัฒนาราม 1/1/24952400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบางกระบือเหนือ ม.2 ตำบลบางกระบือ

อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170208004 สระแจง 8/8/255616/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
02170106003 สว่างอารมณ์ 25/12/25052399วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170602004 สว่างอารมณ์ 1/1/23092304วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
02170610001 สองพี่น้อง 22/4/24732373วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี
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02170205001 สะเดา 1/1/24612396วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน
02170108005 สะอาดราษฎร์บำรุง 1/1/253017/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170102001 สังฆราชาวาส 1/1/24672400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170304003 สาธุการาม 8/2/24476/12/2432วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน
02170208002 สามัคคีธรรม 8/8/255626/3/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน
02170603007 สาลโคดม 17/9/251930/10/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านทับยา ม.7 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
02170401002 สิงห์ 1/1/24002397วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี
02170603001 สิงห์ 1/1/22702250วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
02170303001 สิงห์สุทธาวาส 6/11/25392391วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน
02170302005 สี่เหลี่ยม 2/2/24002400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
02170205003 สุขใจดี 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายแม่ลา ม.4 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน
02170603003 สุทธาวาส 1/1/25132403วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
02170202006 สุภาพัฒนาราม 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองลาด ม.12 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
02170104003 เสฐียรวัฒนดิษฐ์ 1/1/24812450วัดราษฎร์มหานิกายตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170501002 เสมาทอง 5/3/24502442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง
02170102003 เสาธงทอง 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170405001 เสาธงทอง 1/1/12371225วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
02170502003 เสาธงหิน 12/3/25082460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง
02170602002 เสือข้าม 17/7/25302225วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี
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02170502002 โสภา 22/3/24592447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง
02170306001 หนองกระทุ่ม 2/2/253811/9/2512วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.3 ตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอค่ายบางระจัน
02170206002 หนองโขลง 5/6/24712463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน
02170206003 หนองชะโด 24/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายจ่า ม.4 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน
02170609002 หนองสุ่ม 1/1/25162375วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี
02170403005 หลวง 1/1/25092/8/2504วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี
02170204003 หลังสระ 11/2/252213/9/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน
02170207001 ห้วยเจริญสุข 1/1/23052300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน
02170606007 หัวดง 5/6/255226/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี
02170406003 หัวป่า 30/3/255814/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวป่า ม.1 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี
02170102002 หัวว่าว 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
02170205002 แหลมคาง 18/5/25252456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน
02170604003 แหลมทอง 1/1/24542434วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี
02170202005 ใหญ่ 21/11/253227/5/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน
02170402001 อัมพวัน 1/1/25132175วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี
02170403002 อุตมพิชัย 23/1/25422355วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี
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04331003001 กงพาน 1/1/24022402วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331605002 กบิลนิมิตร 2474วัดราษฎร์มหานิกายตีกา ม.6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน
04330414016 กระแชงพัฒนา 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายกระแชงพัฒนา ม.12 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330414001 กระแชงใหญ่ 1/1/25182311วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04332003001 กระแซง 14/12/25382436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์
04330908002 กระเดา(บ้านกระเดา) 1/1/25322427วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
04330705004 กระต่ายด่อน 30/12/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
04330801002 กระทิง 14/12/25382479วัดราษฎร์มหานิกายกระทิง ม.2 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
04330416001 กระบี่ 12/6/25462426วัดราษฎร์มหานิกายนาน้ำคำ ม.8 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
04331008001 กระเบา 12/1/25222357วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330808001 กระเบากันตรวจ 1/1/25082453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
04330806005 กระเบาเดื่อ 23/6/25252473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
04330504004 กระโพธิ์ช่างหม้อ 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายกระโพธิ์ช่างหม้อ ม.6 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์
04330521003 กระโพธิ์เริงรมย์ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายกระโพธิ์ ม.8 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์
04330424002 กระมอล 2/10/25322527วัดราษฎร์มหานิกายกระมอล ม.7 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330804001 กระมัล 1/1/25092468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ
04330804004 กระมัลพัฒนา 3/11/255724/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายกระมัลพัฒนา ม.6 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ
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04331204003 กระสังข์ 3/7/25352478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
04330806007 กระหวัน 4/12/255816/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายกระหวัน ม.4 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
04331405001 กระหวัน 1/1/25222456วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ
04330524001 กฤษณา 1/1/24802426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
04331203001 กล้วยกว้าง 1/1/24232395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
04330509006 กลาง 1/1/24412432วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
04330901002 กลาง 1/1/24682430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
04332101004 กลางประชาสรรค์ 22/10/254320/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.5 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330123006 กลางสุนทราวาส 21/11/253229/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายโนนหุ่ง ม.4 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330515002 กวางขาว 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายกวางขาว ม.7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์
04330706003 กอกหวาน 1/1/24822452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
04330513003 กะกำ (ระกำ) 1/1/24922477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์
04331601002 กะเอิน 9/5/25342480วัดราษฎร์มหานิกายกระเอิน ม.1 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04330421005 กัททลิวัน 27/10/25382528วัดราษฎร์มหานิกายมะลิวัลย์ ม.9 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330806003 กันจด 23/8/25452466วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
04330402003 กันจาน 1/1/25252477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04330504003 กันจาน 27/8/25452464วัดราษฎร์มหานิกายกันจาน ม.1 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์
04330808004 กันตรวจ 30/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายกันตรวจ ม.1 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ
04330606002 กันตรวจหนองสำราญ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองสำราญ ม.10 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง
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04330416010 กันทรลักษ์ธรรมาราม 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนม่วงใต้ ม.13 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
04330809001 กันทรอมใต้ 5/1/25522412วัดราษฎร์มหานิกายกันทรอมใต้ ม.4 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
04330809006 กันทรอมน้อย 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายกันทรอมน้อย ม.6 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
04330809002 กันทรอมอุดม 1/1/24952453วัดราษฎร์มหานิกายกันทรอม ม.1 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
04330301009 กันทรารมณ์ 10/1/25282483วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาลตำบลกันทราราย์ ตำบลดูน

อำเภอกันทรารมย์
04330901003 กัลยาโฆสิตาราม 1/1/25132432วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
04330124002 ก้านเหลือง 2/2/25382415วัดราษฎร์มหานิกายก้านเหลือง ม.6 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330703008 กำแมด 4/12/255825/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายกำแมด ม.3 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04330111003 กุดโง้ง 1/1/24552448วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330307006 กุดเตอะ 26/10/2547วัดราษฎร์มหานิกายทาม ม.9 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
04330810001 กุดนาแก้ว 16/5/25402481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ
04331904002 กุดผักหนาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายกุดผักหนาม ม.7 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
04330203001 กุดเมืองฮาม 26/6/25242327วัดราษฎร์มหานิกายกุดเมืองฮาม ม.5 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย
04330402001 กุดเสลา 1/1/25242460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04331801001 เก็บงา 1/1/23972321วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
04331010001 เกษมสุข 1/1/25242406วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย
04332003003 เกษหงษ์ 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตอะลาง ม.6 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์
04330702005 เกาะกระโพธิ์ 30/12/25292529วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
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04330517007 เกาะบึงโบราณ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายเสลา ม.6 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
04331401003 เกียรติแก้วสามัคคี 23/6/2483วัดราษฎร์มหานิกายตระเคียนเหนือ ม.12 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
04331704010 โกแดงพัฒนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโกแดง ม.4 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
04330909004 โกทา 27/12/25262472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04331003005 ขนวน 1/1/24782473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330406009 ขนาเก่า 13/11/2551วัดราษฎร์มหานิกายขนาเก่า ม.3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04330406003 ขนาวนาวราราม 1/1/25202471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04330505002 ขนุน 1/1/24922431วัดราษฎร์มหานิกายขนุน ม.8 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
04330118002 ขมิ้น 29/5/25502343วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330707005 ขอนแต้ 1/1/25252482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
04330406004 ขะยูง 1/1/25232483วัดราษฎร์มหานิกายขะยูง ม.4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04331008002 ขะยูง 1/1/24482403วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331201005 ขะยูง 29/11/253728/2/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตขะยูง ม.4 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
04330122005 ขามทอง 17/9/25192472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330312003 ขามป้อม 8/9/25542427วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
04330708004 ขามหนองครอง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองครอง ม.4 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่
04331203006 ขามใหญ่ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายขามใหญ่ ม.4 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
04331012006 ขี้เหล็ก 1/1/25262456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331502003 ขี้เหล็ก 1/1/25102481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
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04330807001 ขุนหาร 1/1/25162300วัดราษฎร์มหานิกายขุนหาร ม.1 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
04331601004 ขุมคำ 13/1/25372482วัดราษฎร์มหานิกายขุมคำ ม.6 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04331903004 เขวาธะนัง 23/1/25422468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์
04330201003 เขวาน้อย 1/8/25332437วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
04330507002 เขวิก 1/1/25232483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04330509008 เขียนบูรพาราม 1/1/24602448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
04330405007 เขื่อนช้าง 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายเขื่อนช้าง ม.15 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04331703004 คงเกษมวนาราม(โพธิ์คำ) 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์คำ ม.16 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
04330406008 คล้อเกตุศิริ 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายคล้อยเกตุศิริ ม.6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04330511005 คลองสุด 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองสุด ม.10 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์
04330203003 ค้อทอง 1/1/25162455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย
04330203002 คอนกาม 1/1/25282335วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย
04330203009 คอนกาม 10/1/25282335วัดราษฎร์มหานิกายคอนกาม ม.13 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย
04330914002 คอนไม้งาม 1/1/25352467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล
04331011006 ค้อยางหล่อ 16/5/254012/7/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตค้อยางหล่อ ม..8 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330522003 คะนาสามัคคี 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคะนาสามัคคี ม.4 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
04330515003 ค่ายนิคม 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายนิคมเขต 8 ม.3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์
04331905004 คำกลางหนองคับคา 21/12/25352527วัดราษฎร์มหานิกายคำกลาง ม.2 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04330301006 คำบอน 1/1/25282470วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.9 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
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04330301017 คำเมย 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำเมย ม.11 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
04331905009 คำสะอาด 8/11/25362527วัดราษฎร์มหานิกายคำสะอาด ม.8 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04330103003 คูซอด 1/1/25222444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330107006 คูเมือง 27/1/254816/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.5 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04332001022 คูเมือง 27/5/25312472วัดราษฎร์มหานิกายคูเมือง ม.3 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
04330911003 คูสระ 1/1/25222438วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล
04330603004 คูสี่แจ 12/6/25402475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
04330508002 เคาะ 15/1/25572336วัดราษฎร์มหานิกายเคาะ ม.6 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์
04332202010 แคนใหญ่ 29/9/25582483วัดราษฎร์มหานิกายแคน ม.5 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
04331002003 โคกกลาง 25/3/25412368วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลางใหญ่ ม.9 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331703012 โคกเจริญ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.7 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
04330506003 โคกตาล 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายโคกตาล ม.7 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04331703011 โคกทะลอกพัฒนาราม 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกทะลอก ม.8 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
04330811003 โคกพยอม 24/12/25554/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
04332001006 โคกเพ็ก 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพ็ก ม.9 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
04330517003 โคกเพชร 18/12/25442472วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลางใหญ่ ม.1 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
04330501002 โคกโพน 1/1/24822460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
04330807003 โคกระเวียง 1/1/25142478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
04330501005 โคกสูง 23/3/253318/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
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04330706006 โคกสูง 2525วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
04331024003 โคกหล่าม 1/1/24292406วัดราษฎร์มหานิกายโคกหล่าม ม.4 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330606001 โคนแดง 2480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแดง ม.5 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง
04330206002 จอมพระ 24/6/25392251วัดราษฎร์มหานิกายบ้านจอม ม.4 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย
04330502001 จะกง 1/1/24612430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์
04330806002 จะเนียว 19/5/25472453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
04330601007 จังกระดาน 1/1/25252474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04331802004 จันดาทอน 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวัด ม.3 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์
04330415011 จันทน์หอมวนาราม 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายจันทน์หอม ม.4 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330802014 จันทร์แดง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายภูดินพัฒนา ม.11 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04331704001 จันทร์นคร 1/1/24822452วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
04331902001 จันทรังษี 31/7/24942446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04331902005 จันทรังษี 1/1/24972427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04330518002 จันทราปราสาท 30/12/25182482วัดราษฎร์มหานิกายปราสาท ม.1 ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์
04330423001 จันทอง 1/1/24892446วัดราษฎร์มหานิกายเดียงตะวันออก ม.1 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
04331402001 จันทาราม 1/1/25182208วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ
04330513002 จันลม 9/7/25452469วัดราษฎร์มหานิกายจันลม ม.12 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์
04330411001 จานคุณาราม 1/6/25262426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330705005 จานโง 7/2/25322526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
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04331405003 จานบัว 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ
04330403004 จานเลียว 31/7/254615/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายจานเลียว ม.4 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
04331205003 จานแสนไชย 1/1/24922473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
04330414008 จำนรรจ์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายจำนรรจ์ ม.9 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330421007 จำนัน 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายจำนัน ม.3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330306001 จำปา 8/7/25262439วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
04331006003 จำปาโนนสูง 2396วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330314011 จิกกะลาสุทธาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายจิกกะลา ม.4 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04330906004 จิกสังข์ทอง 3/2/25402527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล
04331505005 จินดาราม 12/11/255320/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองระไง ม.7 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331407005 จีเนียว 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายจีเนียว ม.8 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
04330509016 เจ็กโพธิพฤกษ์ 1/1/24622400วัดราษฎร์มหานิกายเจ็ก ม.7 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
04330509003 เจ๊กโพธิ์พฤกษ์ 15/1/25572400วัดราษฎร์มหานิกายเจ๊ก ม.7 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
04331018007 เจริญธรรม 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายฟ้าผ่า ม.5 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331606002 เจ้าทุ่ง 21/12/25352473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04331018006 เจียงวงษ์ 2530วัดราษฎร์มหานิกายเจียงวงค์ ม.11 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330102001 เจียงอีศรีมงคลวราราม 1/1/24992330พระอารามหลวงมหานิกายตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330906007 โจดนาลือ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโจดนาลือ ม.4 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล
04332202007 โจดนาห่อม 27/12/25262420วัดราษฎร์มหานิกายโจดนาห่อม ม.3 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
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04330503003 ใจดี 1/1/24742415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์
04330123012 เฉลิมกาญจนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายอีลอก ม.2 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330408005 ชัยมงคล 7/5/255715/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโดนเอาว์ ม.4 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04331202004 ชัยสว่าง 25/2/25572480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
04330805005 ชำเขียน 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายชำเขียน ม.5 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
04330411003 ชำโพธิ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330604003 ชำแระ 5/1/25524/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายชำแระ ม.4 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04330509009 ชำแระกลาง 21/2/253931/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายชำแระกลาง ม.10 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
04330409001 ชำแสง 2435วัดราษฎร์มหานิกายแสงเจริญ ม.6 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
04330402005 ซะวาซอ 28/6/254817/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04330803010 ซำขี้เหล็ก 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายซำขี้เหล็ก ม.10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330803005 ซำตาโตง 21/11/253231/8/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330412011 ซำผักแว่น 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายซำผักแว่น ม.9 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04331017004 ซุงงู 1/1/25162440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
04331706004 แซร์สะโบว์ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายแซร์สะโบว์ ม.6 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์
04332103002 โซงเลง 1/1/25282436วัดราษฎร์มหานิกายโซงเลง ม.5 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330413001 ญาณสามัคคี 1/1/25142480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
04330416009 ดงก่อเจริญธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงก่อ ม.9 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
04332202016 ดงก้าวกัลยาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายคลีกลิ้ง ม.1 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
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04330907003 ดงแดง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล
04330105002 ดงบัง 2433วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331602004 ดงยาง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.3 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
04330902005 ดวนน้อย 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายดวนน้อย ม.4 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล
04331603001 ดวนใหญ่ 1/1/24962315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
04330504002 ดองกำเม็ด 1/11/25342440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์
04330204009 ดอนขะยอม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนขะยอม ม.7 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
04330803004 ดอนข่า 26/7/254722/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330908007 ดอนขี้มอด 18/10/254714/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนขี้มอด ม.11 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
04330903007 ดอนงูเหลือม 12/6/25402483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
04330908006 ดอนม่วง 16/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
04330115007 ดอนโสภณ 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนสั้น ม.8 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330705002 ดอนหลี่ 19/5/25472427วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
04330706002 ดอนเหลือม 22/6/25372471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
04330425008 ด่านใต้พัฒนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายด่านใต้ ม.2 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์
04330202002 ดินดำ 24/6/25392332วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
04330602001 ดินแดง 2341วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง
04330405002 เดียงตะวันตก 14/6/25332450วัดราษฎร์มหานิกายเดียงตะวันตก ม.3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
04330423005 เดียงตะวันออก 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเดียงตะวันออก ม.2 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
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04330423006 เดียงทรงธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายเดียงตะวันตก ม.3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
04330305004 แดงน้อยพัฒนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายแดงน้อย ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
04330408002 โดนเอาว์ 1/1/25142480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04330409005 ตระกาจ 28/6/25482477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
04330504008 ตราดพัฒนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายตราด ม.7 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์
04331503001 ตองปิด 1/1/24262370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330513001 ตะเคียน 9/5/25342300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์
04331504006 ตะเคียนทอง 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองอะโลม ม.10 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330502003 ตะเคียนน้อย 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนน้อย ม.4 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์
04331705001 ตะเคียนราม 1/1/25152420วัดราษฎร์มหานิกายตระเคียนราม ม.1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์
04330106002 ตะดอบ 7/12/25492343วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331802001 ตาโกน 16/5/25402413วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์
04330420004 ตาเครือ 1/1/25232482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04330606003 ตาเจาโนนสมบูรณ์ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายตาเจา ม.3 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง
04330510004 ตาดม 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายตาดม ม.8 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์
04330506004 ตาเบ๊าะเกษมงคล 4/9/2521วัดราษฎร์มหานิกายตาเบ๊าะ ม.3 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04330802003 ตาปรก 21/11/25322460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04331403005 ตายู 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ
04330502002 ตาสุด 17/1/25512455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์
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04330405012 ตาเหมา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตาเหมา ม.6 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04331406001 ตาเหมา 1/1/25252483วัดราษฎร์มหานิกายตาเหมา ม.3 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ
04330508001 ตาอุด 1/1/24752382วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์
04330809003 ตาเอก 18/12/25442461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ
04332014001 ตำแย 2467วัดราษฎร์มหานิกายตำแย ม.1 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์
04330412003 ตูมน้อย 20/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04330704004 ตูมสามัคคี 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.1 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่
04331502006 เตาเหล็ก 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายเตาเหล็ก ม.8 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330908008 แตงแซง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายแตงแซง ม.8 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
04330909002 โต่งโต้น 23/4/25292450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04330420002 โตนด 1/1/25232475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04330901001 ใต้ 12/6/25402380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
04331012007 ไตรมาศ 1/1/25172481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330811004 ไตรราษฎร์สามัคคี 28/6/254819/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายตาตา ม.1 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
04330506005 ถ้ำสระพงษ์ 11/2/255215/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตนาจะเรีย ม.13 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04331006009 ทองเทพ 2/2/25385/7/2367วัดราษฎร์มหานิกายแขม ม.2 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330503004 ทะลอก 1/1/25202479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์
04331301001 ทักษิณธรรมนิเวศน์ 1/1/25192483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
04330802006 ทับทิมสยาม 07 16/10/254930/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตทับทิมสยาม 07 ม.15 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
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04330907004 ทับส่วย 2474วัดราษฎร์มหานิกายทับส่วย ม.5 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
04331905005 ท่าคล้อ 1/1/25232483วัดราษฎร์มหานิกายท่าคล้อ ม.1 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04330709002 ท่าคอยนาง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายท่าคอยนาง ม.5 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่
04331606003 ทางสาย 22/4/2530วัดราษฎร์มหานิกายสมอทางสาย ม.1 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04330312005 ท่าช้าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
04330412004 ท่าพระ 31/3/254910/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04330415001 ท่าสว่าง 26/6/25242483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330415003 ท่าสว่างสามัคคี 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าสว่างสามัคคี ม.9 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330912005 ท่าสว่างอารมณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
04331004001 ทุ่งไชย(ชัยมงคล) 13/1/25388/4/2318วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งไชย ม.2 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย
04330528002 ทุ่งบังอิงวิหาร 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนบังอิง ม.8 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์
04330424001 ทุ่งประทาย 1/1/24772460วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งประทาย ม.13 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330303005 ทุ่งพาย 22/8/25572478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04330405004 ทุ่งโพธิ์ 28/12/25332482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330310003 ทุ่งมั่ง 1/1/24172410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์
04331303004 ทุ่งรวงทอง 5/1/255223/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งรวงทอง ม.5 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ
04330803002 ทุ่งเลน 23/6/25252461วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330421002 ทุ่งศรีนวล 5/11/25232480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330403001 ทุ่งสว่าง 2454วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ ม.4 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
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04331010004 ทุ่งสว่าง 25/3/25412528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331502005 ทุ่งสว่าง 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.7 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331404003 ทุ่งสว่าง 15/2/25202480วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ ม.3 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
04330402009 ทุ่งสว่าง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.6 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04330118003 ทุ่ม 1/1/24692363วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331008007 เทพปราสาท 2/4/25302527วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330509004 ไทยเทพนิมิต 1/1/24322400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
04331022002 ธรรมมะประชาสันติ 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล็ก ม.10 ตำบลสระกำแพงใหญ่

อำเภออุทุมพรพิสัย
04330415010 ธรรมสำเริงพุทธศิริ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำเริง ม.11 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04331022004 ธรรมะประชาสันติ 29/2/25552480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331003002 ธาตุน้อย 1/1/24342406วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330206001 ธาตุบึงบอน 2239วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบอน ม.3 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย
04331703001 นกยูง 20/9/254210/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายนกยูง ม.6 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
04330302008 น้อยโนนสัง 30/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสัง ม.2 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04330405003 นากันตม 1/1/24842480วัดราษฎร์มหานิกายนากันตม ม.14 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330420005 นาขนวน 29/11/25402527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04330704002 นาครินทร์ 25/3/25542445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่
04330320002 นางกว่าง 23/3/25332481วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีกว่าง ม.5 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
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04330505008 นาเจริญพัฒนา 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยกนาเจริญ ม.9 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
04330314002 นาดี 1/1/25192484วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.9 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04330706007 นาดี 10/2/25351/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
04331706005 นาตราวธรรมาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาตราว ม.1 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์
04330423003 นาตาล 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาตาล ม.7 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
04331707005 นาตำบล 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาตำบล ม.1 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
04331204002 นาทุ่ง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
04331024006 นานวน 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนานวน ม.2 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย
04331205002 นานวน 25/8/25412463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
04331007001 นาโนน 1/1/24502436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330909005 นาแปะ 23/4/25292483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04330402002 นารังกาวราราม 3/7/25232475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04330706001 นาวา 8/9/25542420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
04330106005 นาสูง 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาสูง ม.3 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331501001 น้ำเกลี้ยง 1/1/25262470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330401002 น้ำขวบ 1/1/25242480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330122001 น้ำคำ 4/4/25322450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330802013 น้ำมุดพัฒนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายน้ำมุด ม.16 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330406002 น้ำอ้อม 31/7/25492428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
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04330913002 น้ำอ้อมน้อย 27/12/25262413วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล
04331604005 นิคมซอย 3 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายนิคมซอย 3 ม.9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน
04330124005 นิคมศิลาราม 2/3/252721/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายนิคมห้วยคล้า ม.11 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

04330515001 นิคมสายเอก 14/12/253831/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายนิคม ม.7 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์
04331604004 นิคมห้วยคล้า 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายนิคม 2 ม.7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน
04331603002 นิวาสสุวรรณราม 26/6/25242480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
04330405005 โนนกลาง 1/3/255912/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายโนนกลาง ม.7 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04331015003 โนนกลาง 11/4/25482418วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330411005 โนนกางของ 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04331406002 โนนแก 25/3/253625/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนแก ม.5 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ
04330118001 โนนแกด 1/1/24522341วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330405006 โนนคำแก้ว 25/12/253931/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04331903001 โนนคำตื้อ 10/10/25232475วัดราษฎร์มหานิกายโนนคำตื้อ ม.4 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04330204005 โนนคูณ 18/5/252817/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
04330204010 โนนคูณ 16/10/25282335วัดราษฎร์มหานิกายโนนคูณ ม.2 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
04331902003 โนนคูณน้อย 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนคูณน้อย ม.11 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04331007003 โนนเค็ง 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331406005 โนนงาม 25/2/255724/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.1 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ
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04331502004 โนนงาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.4 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330402007 โนนงามสามัคคี 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.8 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04330123002 โนนจาน 2/10/25322396วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331506002 โนนชมพู 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนชมพู ม.10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331903003 โนนเชียงสี 29/11/254023/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายโนนเชียงสี ม.9 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04331505007 โนนไชยงาม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนไชยงาม ม.11 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330121005 โนนดั่ง 1/1/25132471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330204004 โนนดู่ 17/3/2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
04330708001 โนนดู่ 1/1/25102474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่
04331002006 โนนดู่ 19/11/25362418วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331304007 โนนดู่ 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.9 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04330401020 โนนดู่พัฒนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.4 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330304007 โนนแดง 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.8 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์
04331003008 โนนแดงพัฒนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.14 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330204003 โนนติ้ว 21/2/2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
04330103002 โนนทราย 5/1/25522431วัดราษฎร์มหานิกายโนนทราย ม.8 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330403013 โนนธรรมาวาส 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนเปือย ม.6 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
04331024002 โนนน้อย 1/1/25292405วัดราษฎร์มหานิกายโนนน้อย ม.9 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330315005 โนนเปือย 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
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04331002007 โนนเปือย 2/2/25389/4/2432วัดราษฎร์มหานิกายโนนเปือย ม.12 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330302002 โนนผึ้ง 1/1/25202358วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04332001002 โนนพยอม 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนพยอม ม.6 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
04332004003 โนนเพ็ก 17/1/25512448วัดราษฎร์มหานิกายโนนเพ็ก ม.1 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
04330416003 โนนม่วง 13/5/25282522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
04331002005 โนนยาง 1/1/24422410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330116004 โนนแย้ 1/1/25292463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330312004 โนนเรือ 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
04330421014 โนนเรือ วัดราษฎร์มหานิกายโนนเรือ ม.6 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04331101001 โนนลาน 5/1/25522367วัดราษฎร์มหานิกายโนนลาน ม.9 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
04330401019 โนนศิริ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิริ ม.7 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330912007 โนนศิลป์ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลป์ ม.4 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
04330420001 โนนสมบูรณ์ 1/1/25232470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04330506006 โนนสมบูรณ์ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.16 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04331304006 โนนสมบูรณ์ 25/3/255418/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.8 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04330309004 โนนสวน 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์
04331504004 โนนสว่าง 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.6 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง
04332002004 โนนสว่าง 4/1/25292483วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสว่าง ม.6 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์
04330314009 โนนสว่าง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.13 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
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04330421010 โนนสะแบง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะแบง ม.5 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330405011 โนนสะอาด 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.8 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04331404004 โนนสะอาด 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.8 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ
04330302001 โนนสัง 1/1/25212293วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04331006005 โนนสาย 9/8/25532410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330116007 โนนสำนัก 4/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำนัก ม.11 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330405010 โนนสำราญ 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.11 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330517005 โนนสำราญ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.7 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
04330415002 โนนสำราญ 9/9/255919/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330415006 โนนสำราญ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายกระหวัน ม.5 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330415009 โนนสำราญ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายตาเสก ม.3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330406006 โนนสำเริง 8/11/25262526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04330705007 โนนสำโรง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอยหลี่ ม.4 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
04331606008 โนนสำโรง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำโรง ม.7 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04331905001 โนนสำโรง 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำโรง ม.5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04330414003 โนนสูง 1/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04331803003 โนนสูง 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.13 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
04330201001 โนนสูง 27/5/25582232วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.5 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย
04330808003 โนนสูงวนาราม 1/1/250919/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
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04330421006 โนนเสนสุข 29/11/254012/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายโนนแสนสุข ม.5 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04331405005 โนนแสนคำ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนแสนคำ ม.5 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ
04330401022 โนนแสนคำ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนแสนคำ ม.5 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330405021 โนนแสนสุข 12/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายโนนแสนสุข ม.11 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04331406006 โนนหนองบัว 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนองบัว ม.6 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ
04331504002 โนนหนองสิม 8/11/25362479วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนองสิม ม.3 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331901004 โนนหว้านไฟ 17/1/255130/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนหว้านไฟ ม.10 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04330415008 โนนเหลื่อม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนเหลื่อม ม.6 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330403005 โนนใหญ่ 23/2/254228/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
04331016003 โนนใหญ่ 21/2/25392389วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย
04330807004 โนนใหญ่ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.7 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
04331901005 โนนไหล่ 1/1/25062481วัดราษฎร์มหานิกายโนนไหล่ ม.2 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04330121002 โนนอีปัง 12/1/25222369วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330303002 บกขี้ยาง 1/1/25182467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04330509001 บกจันทร์นคร 31/3/25492400วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
04330314006 บกบ่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04331601011 บวกแต้สุทธาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายบวกแต้ ม.10 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04331604003 บ่อแก้ว 2/3/25271/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน
04330501004 บ่อทอง 12/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
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04330802001 บักดอง 14/8/25512410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330121003 บัวเตย 17/1/25512390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331503002 บัวระรมย์ 9/5/25342385วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330910002 บัวหุ่ง 1/1/25212237วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04331024001 บ้านกระจ๊ะ 1/1/25432381วัดราษฎร์มหานิกายกระจ๊ะ ม.7 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330304005 บ้านกล้วย 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์
04330124003 บ้านกลาง 1/1/24622433วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331008003 บ้านกลาง 24/6/25392438วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330525003 บ้านกลาง 4/12/255830/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.4 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์
04330119003 บ้านก่อ 8/11/25262473วัดราษฎร์มหานิกายก่อ ม.9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330115005 บ้านกอก 9/9/25592444วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330308002 บ้านกอก 1/3/25312393วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
04330910009 บ้านกอก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.12 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04331017008 บ้านกอก 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.11 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
04331011004 บ้านกอก 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330414013 บ้านกอก 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.11 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04331304001 บ้านก้อนเส้า 13/1/25372477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04330908004 บ้านกอย 1/1/25182438วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
04331007006 บ้านก่อหนองหว้า 26/7/254730/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายก่อ ม.9 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย
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04330702003 บ้านกะดึ 1/1/25002475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
04331503006 บ้านกะวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายกะวัน ม.8 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331011007 บ้านกุง 16/5/254014/6/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04332201008 บ้านกุง 27/12/25262445วัดราษฎร์มหานิกายกุง ม.2 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04330111004 บ้านกุดโง้ง 26/7/254715/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดโง้ง ม.6 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330702002 บ้านกู่ 1/1/25182303วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
04330302010 บ้านเก้าสิบ 24/4/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนสัง ม.9 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04330314004 บ้านเกาะ 1/1/25092476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04330311006 บ้านเกาะเหล็ก 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายแวง ม.1 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
04332201002 บ้านเกิ้ง 1/1/24602447วัดราษฎร์มหานิกายเกิ้ง ม.6 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04330416002 บ้านแก 10/10/25232482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
04330205002 บ้านแก้ง 18/5/25252480วัดราษฎร์มหานิกายแก้ง ม.4 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย
04331803002 บ้านแกงเลี้ยว 18/2/252418/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายแกงเลี้ยว ม.6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
04332102009 บ้านแก่น 1/1/24632408วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330912002 บ้านโก 10/2/25352393วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
04331403001 บ้านขนาด 26/6/25242475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ
04330420003 บ้านขนุน 10/10/25232481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04331702002 บ้านขะยูง 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายขะยูง ม.10 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
04330311003 บ้านขาม 1/1/24952411วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
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04330909007 บ้านขาม 23/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.6 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04330308005 บ้านเขวา 1/11/25342477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
04330414002 บ้านเขวา 14/12/25382480วัดราษฎร์มหานิกายเขวา ม.4 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04331004004 บ้านเขวา 7/11/255415/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเขวา ม.4 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย
04331504001 บ้านเขิน 1/1/25062476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330206004 บ้านเขือง 13/11/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.10 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย
04331015001 บ้านแข้ 15/1/25242387วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330703006 บ้านแขม 12/6/25408/3/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04330510002 บ้านแขว 14/8/25512475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์
04330908003 บ้านครั่ง 3/12/25472428วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
04330313003 บ้านคล้อ 1/1/24952469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์
04331012001 บ้านค้อ 29/9/25412367วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331101003 บ้านค้อ 1/1/23962385วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
04331022001 บ้านค้อ 1/1/25042448วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.3 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย
04332004004 บ้านค้อ 9/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
04330601005 บ้านคอก 15/9/25302471วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04330421008 บ้านคำบอน 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายคำบอน ม.8 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04331501002 บ้านคูบ 1/1/25152470วัดราษฎร์มหานิกายคูบ ม.3 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330304006 บ้านโคก 3/2/25402480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์
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04330409003 บ้านโคก 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
04331004002 บ้านโคก 1/1/24292405วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย
04331002010 บ้านโคกกลางน้อย 9/1/25472305วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลางน้อย ม.4 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331304002 บ้านโคกสะอาด(สระบัวโคกสะอาด) 2/9/25532470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04330122007 บ้านง้อ 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331503005 บ้านงิ้ว 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330912006 บ้านโง้ง 10/2/253530/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
04331407002 บ้านจอก 14/10/25252480วัดราษฎร์มหานิกายจอก ม.2 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
04330206003 บ้านจอม 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายจอม ม.4 ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย
04330105005 บ้านจาน 24/2/25262410วัดราษฎร์มหานิกายจาน ม.1 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330315003 บ้านจาน 14/6/25332420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
04332103001 บ้านจาน 10/2/25352420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04331002002 บ้านจิก 15/1/25242318วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330307004 บ้านเจี่ย 1/1/24482432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
04332204003 บ้านชาดโง 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายชาดโง ม.8 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด
04331204001 บ้านชาติ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
04331012005 บ้านชำ 16/10/25262450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330413011 บ้านชำ 16/10/25292482วัดราษฎร์มหานิกายชำ ม.1 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
04330906001 บ้านเชือก 1/1/25182476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล
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04332201003 บ้านซ่ง 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายซ่ง ม.8 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04330104002 บ้านซำ 3/2/25402468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330421011 บ้านซำเม็ง 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายซำเม็ง ม.3 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04331016005 บ้านดง 25/12/25392423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย
04332104004 บ้านดงเค็ง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดงเค็ง ม.9 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
04331905002 บ้านดอนเขียว 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนเขียว ม.6 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04330808002 บ้านด่าน 21/12/25222462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
04330907001 บ้านด่าน 1/1/25062112วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล
04330911002 บ้านด่าน 27/12/25262430วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.9 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล
04330419001 บ้านด่าน 16/10/25292482วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.1 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์
04330425001 บ้านด่านศรัทธาอุดม 1/1/24962413วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.3 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์
04330313002 บ้านดู่ 1/10/25272460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์
04330908001 บ้านดู่ 1/1/25042350วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
04331017005 บ้านดู่ 15/1/25572452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
04330807002 บ้านดู่ 1/1/25172438วัดราษฎร์มหานิกายดู่ ม.2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
04330301003 บ้านดูน 22/11/25312395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
04330806001 บ้านเดื่อ 26/11/25342356วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
04332202008 บ้านเดื่อ 1/1/25182437วัดราษฎร์มหานิกายเดื่อ ม.4 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
04331006007 บ้านเดื่อ 2420วัดราษฎร์มหานิกายเดื่อ ม.12 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
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04330103004 บ้านแดง 1/1/25232448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330105004 บ้านแดง 10/10/25232481วัดราษฎร์ธรรมยุตแดง ม.10 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331302002 บ้านแดง 16/10/25282470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ
04331802002 บ้านแดง 4/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายแดง ม.4 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์
04331910001 บ้านแดง 1/1/25132470วัดราษฎร์มหานิกายแดง ม.4 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04332101005 บ้านโดด 17/1/25342358วัดราษฎร์มหานิกายโดด ม.2 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330526001 บ้านตรอย 2/5/253016/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายตรอย ม.5 ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์
04331402004 บ้านตระกวน 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายตระกวน ม.3 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ
04331005004 บ้านตลาด 13/1/25382473วัดราษฎร์มหานิกายตลาดพัฒนา ม.11 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331703003 บ้านตะแบง 16/12/255430/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายห้วยติ๊กชู ม.12 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
04330903005 บ้านตัง 21/12/25352450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
04330411008 บ้านตาเกษ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตาเกษ ม.7 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330604007 บ้านตาจวน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตาจวน ม.10 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04331904006 บ้านตาซุน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายตาซุน ม.8 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330408011 บ้านตาทวด 16/10/25292482วัดราษฎร์มหานิกายตาทวด ม.3 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04330401007 บ้านตาแท่น 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายตาแท่น ม.3 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04331406004 บ้านตาไทย 9/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตตาไทย ม.8 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ
04331401008 บ้านตาแบน 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายตาแบน ม.9 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
04330804003 บ้านตาหมื่น 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายตาหมื่น ม.5 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ
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04330507003 บ้านติมรัตนาราม 6/1/255317/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายติม ม.1 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04330601009 บ้านติ้ว 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายติ้ว ม.6 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04331404001 บ้านตูม 1/1/25122335วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ
04330704001 บ้านตูม 16/12/25542347วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่
04331014001 บ้านแต้ 1/1/23582308วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04332201004 บ้านแต้ 4/5/25212467วัดราษฎร์มหานิกายแต้ ม.3 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04331016007 บ้านโต๊ะ 16/8/25372468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย
04330307005 บ้านทาม 15/2/25202440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
04331702004 บ้านทำนบ 6/1/255317/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายทำนบ ม.2 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
04331607002 บ้านทุ่ง 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.5 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
04330407004 บ้านทุ่งยาว 18/5/25252481วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.4 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์
04330601008 บ้านทุ่ม 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04331801003 บ้านทุ่ม 7/5/25572442วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
04330311002 บ้านเทิน 1/1/24542407วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
04330104004 บ้านแทง 21/12/25222440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330509002 บ้านแทรง 1/1/23952390วัดราษฎร์มหานิกายแทรง ม.1 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
04331202007 บ้านโทะ 30/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายโทะ ม.8 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
04330604002 บ้านไทร 3/2/25402402วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04331602002 บ้านธาตุ 30/12/25242303วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
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04331012008 บ้านนกเจ่า 2476วัดราษฎร์มหานิกายนกเจ่า ม.1 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330412001 บ้านนา 1/1/25132467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04330808005 บ้านนา 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
04331601008 บ้านนากกเขียบ 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายนากกเขียบ ม.11 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04330412009 บ้านนาชำ 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายนาชำ ม.14 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04331606005 บ้านน้ำท่วม 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายน้ำท่วม ม.12 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04330403007 บ้านน้ำเย็น 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเย็น ม.5 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
04331008008 บ้านเนียม วัดราษฎร์มหานิกายเนียม ม.3 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331012004 บ้านโนน 1/1/25432408วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.8 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331015004 บ้านโนน 1/1/25092482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331006004 บ้านโนน 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04331301002 บ้านโนนค้อ 27/10/25382427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
04331301003 บ้านโนนคูณ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
04330123008 บ้านโนนแค 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายอีลอก ม.2 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330414007 บ้านโนนจิก 6/11/25509/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนจิก ม.6 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330401005 บ้านโนนเปือย 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนเปือย ม.10 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04331015005 บ้านโนนเปือย 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนเปือย ม.6 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330401003 บ้านโนนเยาะ 20/9/255028/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนเยาะ ม.6 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330521004 บ้านโนนสาย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนสาย ม.9 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์
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04331002009 บ้านโนนสูง 15/1/25572480วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.10 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330111002 บ้านบก 10/10/25232522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330409006 บ้านบก 21/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายบก ม.9 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
04331302001 บ้านบก 1/1/24507/11/2429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ
04332005002 บ้านบก 26/7/254711/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายบก ม.4 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
04330703010 บ้านบ่อ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายบ่อ ม.8 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04331016001 บ้านบอน 23/4/25292368วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย
04330311001 บ้านบัวน้อย 2395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
04331503010 บ้านบาก 2482วัดราษฎร์มหานิกายบาก ม.4 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330504001 บ้านบึง 1/1/24782400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์
04330704003 บ้านบึง 26/6/25242478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่
04330409007 บ้านบุเดื่อ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายบุเดื่อ ม.10 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
04331601007 บ้านบุสูง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายบุสูง ม.2 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04331407004 บ้านปละ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายปละ ม.4 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
04331303005 บ้านปลาข่อ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายปลาข่อ ม.4 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ
04331017002 บ้านปะหละ 31/3/25492384วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
04330805003 บ้านปุน 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายปุน ม.6 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
04332105001 บ้านเปลือย 1/1/24462431วัดราษฎร์มหานิกายห่องเปลือย ม.8 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330106003 บ้านเปือย 4/9/25342393วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
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04330909001 บ้านเปือย 1/1/24772320วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04330701006 บ้านโป่ง 1/1/25433/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายโป่ง ม.6 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่
04330710003 บ้านโปร่ง 25/3/25413/9/2476วัดราษฎร์มหานิกายโปร่ง ม.6 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ
04331303003 บ้านผักขย่าใหญ่ 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผักขย่าใหญ่ ม.3 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ
04330315002 บ้านผักบุ้ง 22/11/25482392วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
04332101003 บ้านผักแว่น 1/1/24282391วัดราษฎร์มหานิกายผักแว่น ม.6 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330903004 บ้านผึ้ง 27/12/25262450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
04332104001 บ้านผือ 1/1/25052468วัดราษฎร์มหานิกายผือ ม.1 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04331205005 บ้านผือ 28/6/254825/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายผือ ม.9 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
04331012009 บ้านผือมอญ 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายผือมอญ ม.9 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330403008 บ้านผือใหม่ 22/1/255030/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายผือใหม่ ม.1 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
04330911001 บ้านไผ่ 1/1/24392370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล
04331017003 บ้านฝาง 1/1/24362410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
04331017007 บ้านพลับ 9/7/25452457วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
04330702004 บ้านพอก 1/1/25222520วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
04330805004 บ้านพอก 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายพอก ม.3 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
04331206005 บ้านพะเนา 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายพะเนา ม.9 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
04331012002 บ้านเพ็ก 18/1/25312368วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331903002 บ้านเพ็ก 8/8/25562483วัดราษฎร์มหานิกายเพ็ก ม.5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
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04330703012 บ้านเพ็ก 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายเพ็ก ม.13 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04330601003 บ้านโพง 25/3/25412276วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04332204002 บ้านโพธิ์ 25/12/253929/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.2 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331303002 บ้านโพธิ์ 26/8/25582464วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโพธิ์ ม.1 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ
04332202001 บ้านโพธิ์ 1/1/24812446วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.2 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
04330121007 บ้านโพนงัว 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายโพนงัว ม.10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330805001 บ้านไพร 13/1/25372458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
04331606007 บ้านเฟือยพุ่ม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายเฟือยพุ่ม ม.5 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04330810002 บ้านภูทอง 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายภูทอง ม.5 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ
04330421012 บ้านภูมิซรอล 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายภูมิซรอล ม.12 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330409004 บ้านม่วง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
04330424003 บ้านม่วง 21/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04331014003 บ้านม่วง 18/12/25442387วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330911004 บ้านเมี่ยง 23/2/25422448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล
04330304002 บ้านยาง 1/1/24202398วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์
04331004003 บ้านยาง 2481วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.11 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
04330408001 บ้านรุง 31/3/25492410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04331505002 บ้านรุ่ง 9/9/25592479วัดราษฎร์มหานิกายรุ่ง ม.6 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330521006 บ้านเริงรมย์ วัดราษฎร์มหานิกายเริงรมย์ ม.10 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์
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04330103006 บ้านเวาะ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331305001 บ้านเวาะ 2/2/25382430วัดราษฎร์มหานิกายเวาะเหนือ ม.5 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ
04330104003 บ้านเวียง 6/11/255011/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331502002 บ้านแวด 1/1/24702468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330521002 บ้านศาลา 12/6/254610/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายศาลา ม.4 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์
04331701001 บ้านศาลา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายศาลา ม.9 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
04330706008 บ้านสนวน 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสนวน ม.11 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
04331505001 บ้านสบาย 23/1/25422470วัดราษฎร์มหานิกายสบาย ม.3 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330408004 บ้านสมบูรณ์ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายสมบูรณ์ ม.2 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04331016006 บ้านสมอ 12/6/25402438วัดราษฎร์มหานิกายสมอ ม.9 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย
04331607001 บ้านสมัด 30/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายบ้านสมัด ม.6 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
04330511001 บ้านสวงษ์(สวงษ์) 21/6/25342413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์
04330604006 บ้านสะเดาน้อย 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายสะเดาน้อย ม.3 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04330702001 บ้านสามขา 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสามขา ม.5 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
04332102004 บ้านสามขา 1/1/24652426วัดราษฎร์มหานิกายสามขา ม.6 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330405015 บ้านสำโรง 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.4 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330801001 บ้านสิ 1/1/24722435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
04330301007 บ้านสิม 19/3/25502473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
04332102001 บ้านเสียว 23/2/25422340วัดราษฎร์มหานิกายเสียว ม.1 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
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04332102008 บ้านเสียว 5/1/255223/7/2550วัดราษฎร์มหานิกายสามขา ม.11 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330902004 บ้านแสง 22/11/25482474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล
04331024005 บ้านแสง 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330910008 บ้านหนองกก 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองกกน้อย ม.9 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04331304004 บ้านหนองกุง 31/7/25492475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04331702005 บ้านหนองเขียน 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเขียน ม.4 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
04330811005 บ้านหนองคู 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.8 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
04331602007 บ้านหนองคู 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.5 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
04331301005 บ้านหนองจิก 12/12/25222481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
04330810003 บ้านหนองจิก 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.2 ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ
04330705008 บ้านหนองนกทา 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกทา ม.9 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
04331303001 บ้านหนองปลาเข็ง 1/1/25172460วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาเข็ง ม.10 ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ
04330812001 บ้านหนองผือ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.3 ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ
04332102005 บ้านหนองผือ 2468วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.8 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04331301004 บ้านหนองมะเกลือ 15/1/25242481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
04331304003 บ้านหนองแวง 12/12/25222473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04331305003 บ้านหนองสนม 5/11/25232482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ
04330311011 บ้านหนองแสง 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.9 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
04331602006 บ้านหนองอีโต่ง 10/9/255228/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีโต่ง ม.3 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน



34หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ศรีสะเกษ

04331206004 บ้านหนองฮะ 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองฮะ ม.3 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
04331007002 บ้านหนองไฮ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330305003 บ้านหนามแท่ง(สระพังทอง) 7/2/25322440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
04330307001 บ้านหมัด 1/1/25082424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
04331305002 บ้านหยอด 1/3/24812443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ
04330104005 บ้านหลุบ 19/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายหลุบ ม.3 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330910005 บ้านห้วย 1/1/24482435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04330702008 บ้านหว้า 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหว้า ม.2 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
04330707007 บ้านหว้าน 1/1/25433/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายหว้าน ม.8 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
04330913001 บ้านหว้าน 27/12/25262314วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล
04331017006 บ้านห่อง 21/11/25332453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
04330127001 บ้านหอย 1/1/25302434วัดราษฎร์มหานิกายหอย ม.1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331011005 บ้านหอย 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04332003004 บ้านหัวขัว 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหัวขัว ม.11 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์
04330419004 บ้านหัวทด 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหัวทด ม.7 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
04331601005 บ้านหัววัว 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายหัววัว ม.5 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04331101004 บ้านหาด 1/1/24152399วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
04331204005 บ้านหาด 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหาด ม.5 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
04330412006 บ้านหิน 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหิน ม.4 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
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04331006006 บ้านเหงียง 1/1/24592413วัดราษฎร์มหานิกายเหงี่ยง ม.10 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04331024004 บ้านเหงี่ยง 25/3/25362443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเหงี่ยง ม.6 ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330308004 บ้านเหม้า 4/7/25292445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
04330411009 บ้านเหรียญทอง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเหรียญทอง ม.11 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04331302005 บ้านเหล่าเสน 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ
04331202003 บ้านอ้อ 3/2/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
04330525002 บ้านอาทิ 2/9/255321/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายอาทิ ม.2 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์
04332102006 บ้านอีเซ 10/3/25252432วัดราษฎร์มหานิกายอีเซ ม.5 ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330310002 บ้านอีปาด 1/1/24302407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์
04330116003 บ้านเอก 21/12/25352439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330308007 บ้านโอ้น 15/1/255725/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายละทาย ม.8 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
04330414004 บ้านไฮ 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายไฮ ม.3 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330710002 บ้านไฮ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายไฮ ม.7 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่
04331404002 บ้านไฮ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ
04330401001 บึงมะลู 1/1/25292408วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330912004 บึงหมอก 1/1/25262433วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
04331203004 บุยาว 1/1/24812463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
04330407001 บูรณ์ชัยรัตน์ 1/1/24902407วัดราษฎร์มหานิกายละลาย ม.1 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์
04330307002 บูรพา 1/1/25222430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
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04330315004 บูรพา 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
04331001005 ประชานิมิต 31/10/25482482วัดราษฎร์ธรรมยุตตำแย ม.7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331201001 ประชารังสรรค์ 1/1/25132483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
04330301010 ประชารังสฤษฎิ์ 1/1/25133/6/2512วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
04330122006 ประชาสามัคคี 16/10/252931/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330511013 ประปุนราษฎร์บำรุง 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายประปุน ม.7 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์
04330603003 ประอาง 1/1/25152299วัดราษฎร์มหานิกายประอาง ม.3 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
04330702006 ปรางค์กู่ 18/1/25318/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายกู่ ม.14 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
04331201003 ปราสาท 14/6/25332401วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
04330510001 ปราสาทใต้ 10/3/25252440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์
04330705006 ปราสาททามจาน 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายทามจาน ม.12 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
04330603001 ปราสาทเยอใต้ 22/9/25461313วัดราษฎร์มหานิกายปราสาทเยอใต้ ม.2 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
04330603002 ปราสาทเยอเหนือ 1/1/25112065วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
04330802004 ปราสาทศรี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330506002 ปรือคัน 2423วัดราษฎร์มหานิกายปรือคัน ม.7 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04330804005 ปรือโพธาราม 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายปรือ ม.4 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ
04330506001 ปรือใหญ่ 1/1/24842475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04330903003 ปลาขาว 1/1/25282448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
04331803001 ปลาซิว 2438วัดราษฎร์มหานิกายปลาซิว ม.1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
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04332101006 ปลาเดิด 25/12/25392369วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรี ม.8 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04331206001 ปะโด๊ะ 14/12/253812/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายปะโต๊ะ ม.8 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
04331017001 ปะอาว 1/1/25162369วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย
04330703013 ป่ากระโดน 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายกระโดน ม.12 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04330909009 ป่ากอกแก้ว 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตกอกแก้ว ม.10 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04330425002 ป่าก่อเจริญธรรม 26/5/255128/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโศกขามป้อม ม.4 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์
04330709003 ป่ากุญชรวนาราม 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายทับขอน ม.4 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่
04331902013 ป่ากุดสมิง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายกุดสมิง ม.10 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04330302007 ป่าขี้เหล็ก 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.7 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04330802007 ป่าขุนหาญ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายตาเส็ด ม.6 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330303012 ป่าคำเจริญ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายบกขี้ยาง ม.11 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04330111005 ป่าคำบอน 23/7/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดโง้งใต้ ม.10 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331704009 ป่าโคกแก้ว 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกแก้ว ม.6 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
04331707002 ป่าโคกชาติ 11/2/255218/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกชาติ ม.7 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
04330424005 ป่าโคกใต้พัฒนา 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกใต้พัฒนา ม.14 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04332102010 ป่าเจริญธรรม 2341วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.3 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330413012 ป่าชำม่วง 29/6/255923/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตชำม่วง ม.5 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
04330409013 ป่าซำตารมย์ 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายซำตารมย์ ม.5 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
04331504003 ป่าดงบก 14/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนหนองสิม ม.5 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง



38หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ศรีสะเกษ

04330320004 ป่าดงลำดวน 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเนียม ม.1 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
04330122012 ป่าดอนจันทร์ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนจันทร์ ม.12 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330406007 ป่าดอนเย็น 31/7/254923/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขื่อง ม.1 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04330207002 ป่าดอนศาลา 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนโก ม.4 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย
04330416006 ป่าดำรงพุทธธรรม 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยพอก ม.11 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
04330202005 ป่าดินดำ 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตดินดำ ม.9 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
04331606004 ป่าดู่ 16/5/254023/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายป่าดู่ ม.3 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04331608004 ป่าแดง 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.6 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
04330604011 ป่าตาโมกข์ 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายตาโมกข์  ม.14 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04330420008 ป่าโตนด 23/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายโตนด ม.2 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04331606009 ป่าใต้พัฒนา 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายป่าใต้ ม.8 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04330802011 ป่าถ้ำผาเพียง 13/7/25591/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนตูมถาวร ม.12 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04331701005 ป่าถ้ำสิงห์คู่ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตลุมพุก ม.11 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
04331608005 ป่าทวีธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าชาติ ม.8 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
04331905003 ป่าท่าคล้อสามัคคีธรรม 12/1/254928/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตไร่เย็นเจริญ ม.9 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04331006012 ป่าเทพนิมิต 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสูง ม.7 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330406012 ป่าเทพพิทักษ์ธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตขยุง ม.4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04330420007 ป่าธรรมวิเวก 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาขนวน ม.12 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04331904009 ป่านาคำไชยมงคล 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตอ ม.4 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
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04332201019 ป่านาดี 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.9 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04331204010 ป่านาทุ่งเหนือ 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนาทุ่ง ม.7 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
04331305005 ป่านาม่อง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาม่อง ม.2 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ
04331101007 ป่าเนรัญชรา 8/8/255621/7/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคูใหญ่ ม.7 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
04330115006 ป่าโนนกุดหล่ม 14/8/255118/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนสังข์ ม.9 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331903008 ป่าโนนจักจั่น 25/9/255520/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนจักจั่น ม.5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์
04330123007 ป่าโนนทราย 10/5/25592482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331304019 ป่าโนนสมบูรณ์ 30/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.18 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04330414015 ป่าโนนสมประสงค์ 25/2/255724/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมประสงค์ ม.13 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330302009 ป่าโนนสัง 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสัง ม.11 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04330415005 ป่าโนนสำราญ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330414009 ป่าโนนแสงธรรม 16/12/255420/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตระโยง ม.5 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04331901018 ป่าโนนใหญ่ 13/7/255931/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนใหญ่ ม.11 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04330305006 ป่าบัวทอง 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
04331011008 ป่าบ้านกลาง 11/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตกลาง ม.9 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331706001 ป่าบ้านกลาง 2/3/255320/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตกลาง ม.5 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์
04331005007 ป่าบ้านแก 3/12/25472408วัดราษฎร์มหานิกายแก ม.2 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330808007 ป่าบ้านด่าน 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตด่าน ม.3 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
04331702003 ป่าบ้านตามอญ 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตตามอญ ม.8 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
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04330909006 ป่าบ้านบาก 16/5/254030/6/2522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04330419006 ป่าบึงบัวทอง 2/7/25515/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเจริยญ ม.10 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
04330402006 ป่าบึงระนาม 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนคูณ ม.14 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04331901002 ป่าเบญจลักษ์ 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายเสียว ม.1 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04330420009 ป่าปทุมทิพย์ 29/6/255928/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตขนุน ม.9 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04331901017 ป่าประชานิมิตร 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าอ้อย ม.9 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04330807010 ป่าประชาสามัคคี 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตขุนหาญ ม.1 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
04331707003 ป่าผลาญเพชร 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกแดง ม.2 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
04331204006 ป่าผักไหมน้อย 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตผักไหมน้อย ม.2 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
04332102002 ป่าไผ่สามัคคี 7/5/255716/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.5 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330911007 ป่าไผ่สามัคคีธรรม 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.9 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล
04331205006 ป่าพงสิม 17/1/255120/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตพงสิม ม.8 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
04331905013 ป่าพรหมณี 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองบักโทน ม.4 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04331607003 ป่าพรหมนิมิต 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาพรม ม.2 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
04330419005 ป่าพระแก้วจอมทอง 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเม็กน้อย ม.11 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
04330408010 ป่าพลานอุดมธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองอุดม ม.5 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04331018008 ป่าพุทธนิมิต 8/8/255615/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัว ม.7 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331301006 ป่าพุทธศิลา 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเท่อเล่อ ม.5 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
04331902004 ป่าเพ็กน้อย 16/12/255430/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเพ็กน้อย ม.8 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์



41หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ศรีสะเกษ

04332102003 ป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ 29/2/255524/11/2546วัดราษฎร์มหานิกายสามขา ม.6 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04331702008 ป่าภูดิน 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วย ม.1 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
04330425004 ป่าภูผาหมอก 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตภูผาหมอก ม.2 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์
04331703002 ป่าภูสิงห์ 31/7/25491/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายตะแบงใต้ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
04330411010 ป่ามหาราช 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายมหาราช ม.10 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330309006 ป่าเมืองน้อย 16/12/25541/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเมืองน้อย ม.6 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์
04330412010 ป่าโมง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายป่าโมง ม.16 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04330416007 ป่าไม้พัฒนา 23/6/255324/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายป่าไม้พัฒนา ม.14 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
04332104006 ป่ายางบอน 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตเดื่อ ม.4 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04332002008 ป่าร่มโพธิ์แก้ว 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตร่องสะอาด ม.14 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์
04330405022 ป่าร่มโพธิ์ธรรม 29/6/255928/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งโพธิ์ ม.3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330202006 ป่าลิ้นฟ้าพัฒนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตลิ้นฟ้า ม.3 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
04331902012 ป่าเลา 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าเลา ม.6 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04330303007 ป่าเลิงแฝก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเลิงแฝก ม.7 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04331904008 ป่าวังทอง 20/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตวังทอง ม.12 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
04330414011 ป่าวิสุทธิธรรม 24/12/255524/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตซำเบ็ง ม.8 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330901005 ป่าเวียงคำ 13/7/25599/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเวียงคำ ม.5 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
04330414006 ป่าศรัทธาธรรม 29/10/255228/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมประสงค์ ม.13 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04332203003 ป่าศรีบัวทอง 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวทอง ม.1 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
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04330303011 ป่าศรีรัตนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตบกขี้ยาง ม.11 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04330412014 ป่าศรีสมบูรณ์ 25/2/255731/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีสมบูรณ์ ม.13 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04330107004 ป่าศรีสำราญ 1/1/25151/7/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331504007 ป่าศรีอรุณ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนไฮ ม.11 ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง
04332201001 ป่าศิลาลาด 2/5/254516/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตสงยาง ม.11 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04330405014 ป่าสังเม็กตะวันตก 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตสังเม็กตะวันตก ม.18 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04331101009 ป่าสันตินิมิต 27/5/255830/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหมากยาง ม.3 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
04331304005 ป่าสันติสุข 22/11/254811/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.7 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04331102002 ป่าสุขวราราม 25/12/25252482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
04331801005 ป่าสุธรรมรังษี 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคนใหญ่ ม.16 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
04330506011 ป่าเสรีธรรม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเนินเสรี ม.18 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04331505006 ป่าแสนสบาย 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตสบาย ม.8 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330306006 ป่าหนองแก้ว 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก้ว ม.1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
04330314008 ป่าหนองแคนรัตนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.10 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04330907009 ป่าหนองซำไฮ 13/7/255931/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองซำไฮ ม.6 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล
04330415004 ป่าหนองติม 9/8/25535/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองติม ม.8 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04330408003 ป่าหนองโปร่งใหญ่ 31/7/254930/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโปร่งใหญ่ ม.8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04331607006 ป่าหนองไผ่ 26/8/255930/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่ ม.4 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
04330505004 ป่าหนองโพธิ์ 27/1/254824/5/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตไพรวรรณพัฒนา ม.8 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
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04331202011 ป่าหนองเมย 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเมย ม.9 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
04330305005 ป่าหนองแวง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
04330911008 ป่าหนองสาลี 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตไผ่ ม.9 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล
04331025004 ป่าหนองหวาย 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโคกจาน ม.10 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
04331206003 ป่าหนองอาคูณ 6/11/25501/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองอาคูณ ม.5 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
04331903010 ป่าหนองฮาง 9/9/255924/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองฮาง ม.3 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
04332005004 ป่าหนองแฮด 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฮด ม.5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์
04331903009 ป่าห้วยเสียว 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยเสียว ม.8 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์
04330401006 ป่าอริยธรรม 11/2/255218/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตลาด ม.9 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330803008 ป่าอารางใหม่พัฒนา 26/8/255930/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตอารางใหม่พัฒนา ม.20 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330604004 ปุดเนียม 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายปุดเนียม ม.7 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04331302006 ผักขย่าน้อย 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายผักขย่าน้อย ม.9 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ
04330202003 ผักขะ 1/1/24802453วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
04330314001 ผักแพว 1/1/24442410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04331204004 ผักไหมใหญ่ 1/1/24982458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
04330424004 ผือเก่าธรรมาราม 17/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายผือเก่า ม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04331407003 ไผ่งามสามัคคี 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายไผ่งาม ม.10 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
04331904005 ไผ่หนองแคน 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายไผ่หนองแคน ม.2 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
04331018005 พงพรต 1/1/24842413วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
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04331707006 พนมสิงหวาส 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายเมืองใหม่ช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
04332001004 พยุห์ 1/1/25002311วัดราษฎร์มหานิกายพยุห์ ม.1 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
04330419009 พรทิพยาราม 18/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายพรทิพย์ ม.6 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
04330914008 พระธาตุกู่แก้ว 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.12 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล
04332104003 พระธาตุศรีโสภณ 10/5/255928/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายผือ ม.1 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330122011 พระธาตุสุพรรณหงส์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหว้าน ม.5 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330414014 พระใหญ่ 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายกระแชงเมืองใหม่ ม.17 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330601011 พรานวนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตพราน ม.7 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04330408006 พลาญจำปา 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโดนเอาว์ใต้ ม.10 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04330409008 พวงพยอม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายพวงพยอม ม.8 ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์
04331203005 พอกนาดี 17/1/25342448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
04330811008 พอกประดิษฐาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายพอก ม.10 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
04330315001 พะแนง 1/1/24172390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
04331205001 พะวร 14/12/25382408วัดราษฎร์มหานิกายพะวร ม.2 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
04330605002 พะแวะ 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง
04330311004 พันลำ 1/1/24532417วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
04330123004 พานทา 31/3/254926/2/2448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330701003 พิมาย 22/6/25372440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่
04330116002 เพียนาม 1/1/25132436วัดราษฎร์มหานิกายเพียนาม ม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
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04330903002 เพียมาตร 4/4/25322395วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
04332204001 โพธาราม 1/1/25232300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด
04330123001 โพธิ์ 1/1/25252363วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330811001 โพธิ์กระสังข์ 1/1/24802361วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์กระสงข์ ม.2 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
04330106001 โพธิ์งาม 1/1/23102310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331704007 โพธิ์เงิน 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เงิน ม.7 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
04331016002 โพธิ์ชัย 9/1/25472385วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย
04331703010 โพธิ์ทองวนาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ทอง ม.2 ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์
04331702009 โพธิ์ไทร 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทร ม.9 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
04330806006 โพธิ์น้อย 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
04332005003 โพธิ์น้อย 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์น้อย ม.5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์
04331402002 โพธิ์พระองค์ 2407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ
04330909008 โพธิพัฒนาราม 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ฮัง ม.9 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04330413010 โพธิ์มูลธรรม 10/6/25252482วัดราษฎร์มหานิกายตามูล ม.4 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
04331904003 โพธิ์ราษฎร์สามัคคี 29/11/253727/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายสร้างเม็ก ม.6 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
04330304004 โพธิ์ลังกา 1/1/24902470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์
04330804002 โพธิ์วงศ์ 10/7/25272469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ
04330306004 โพธิ์ศรี 1/1/25162449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
04330706005 โพธิ์ศรี 22/6/25372527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
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04332004005 โพธิ์ศรี 1/1/25082434วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรี ม.5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์
04331003003 โพธิ์ศรีก้านเหลือง 25/3/25362410วัดราษฎร์มหานิกายบ้านก้านเหลือง ม.1 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331025001 โพธิ์ศรีโคกจาน 1/1/24892405วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.1 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
04330707002 โพธิ์ศรีสมโภช 11/4/25482465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
04331002008 โพธิ์ศรีสุธาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330910003 โพธิ์ศรีหนองกก 1/1/24462420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04331601003 โพธิ์สว่าง 1/1/25002482วัดราษฎร์มหานิกายหนองนารี ม.8 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04330506010 โพธิ์สว่าง 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์สว่าง ม.8 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04330710001 โพธิ์สามัคคี 20/9/254223/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์สามัคคี ม.8 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่
04330111001 โพนข่า 1/1/24702470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330115001 โพนเขวา 1/2/25332383วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330112001 โพนค้อ 1/1/24742366วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330119002 โพนแดง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330312001 โพนทราย 1/1/23852343วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
04331006008 โพนทอง 22/11/25482456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330605001 โพนปลัด 16/5/25402394วัดราษฎร์มหานิกายโพนปลัด ม.ม01 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง
04331008005 โพนเมือง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331608001 โพนยาง 1/1/24782376วัดราษฎร์มหานิกายโพนยาง ม.1 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
04330412015 ไพรงาม วัดราษฎร์มหานิกายไพรงาม ม.5 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
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04330601002 ไพรบึง 22/11/21932160วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04331204007 ไพรพะเนาว์ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายไพรพะเนาว์ ม.15 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน
04331203002 ไพรพะยอม 25/9/25332492วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
04331707001 ไพรพัฒนา 14/8/255128/1/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตไพรพัฒนา ม.3 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
04330412007 ภูคำ 11/4/254815/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายภูคำ ม.10 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04330412005 ภูเงิน 22/11/254828/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04330802015 ภูดินพัฒนา 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายภูดินพัฒนา ม.11 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330419002 ภูมิซรอล 26/6/25242484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
04330517004 ภูมิศาลา 1/1/25172481วัดราษฎร์มหานิกายภูมิศาลา ม.4 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
04331014002 ม่วง 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331101005 ม่วง 1/1/24172412วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
04331304018 ม่วงเป 8/2/24922470วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเป ม.2 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
04330803003 ม่วงแยก 21/11/25322467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330101001 มหาพุทธาราม 1/1/24652395พระอารามหลวงมหานิกายตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330320003 มะกรูด 22/11/25312482วัดราษฎร์มหานิกายมะกรูด ม.3 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
04330601001 มะขาม 1/1/21722170วัดราษฎร์มหานิกายมะขาม ม.5 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04330601006 มะขามภูมิ 17/1/25512473วัดราษฎร์มหานิกายภูมิ ม.14 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04330906005 มะฟัก 6/4/254211/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล
04330903006 มะยาง 25/8/25412476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
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04332201005 มะหลี่ 13/7/25522426วัดราษฎร์มหานิกายมะหลี่ ม.7 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04330703005 มัดกา 1/1/253131/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายมัดกา ม.4 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04332201006 เมืองเก่า 27/12/25262445วัดราษฎร์มหานิกายเมืองเก่า ม.4 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04330901004 เมืองคง 31/7/254917/6/2541วัดราษฎร์มหานิกายหลุบโมก ม.6 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
04330902001 เมืองแคนน้อย 2393วัดราษฎร์มหานิกายเมืองแคน ม.11 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล
04330902002 เมืองแคนใหญ่ 27/12/25262438วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล
04331801002 เมืองจันทร์ 1/1/24232406วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
04330309003 เมืองน้อย 1/1/24752450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์
04331202005 เมืองน้อย 1/1/25302474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
04331202001 เมืองหลวง 17/1/25342453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
04330124001 ยางกุด 1/1/23902386วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330205001 ยางเครือ 24/6/25392477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย
04330201002 ยางชุมน้อย 2271วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย
04330207001 ยางชุมใหญ่ 8/9/25312311วัดราษฎร์มหานิกายยางชุมใหญ่ ม.1 ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย
04330308003 ยางน้อย 1/1/25312440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
04331010003 ยางน้อย 6/11/25502452วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331503003 ยางน้อย 23/1/25422453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330902003 ยางใหญ่ 1/1/25182470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล
04331005003 ยางเอือด 1/1/25202405วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
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04330424006 ร่องธรรมาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายร่อง ม.2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330303013 ร่องน้ำคำ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายร่องน้ำคำ ม.10 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04332002002 ร่องสะอาด 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายร่องสะอาด ม.7 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์
04330701005 ระกา 26/7/254716/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่
04330517002 ระกา 5/1/25522464วัดราษฎร์มหานิกายระกา ม.5 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
04331705002 ระเบาะ 1/1/25102480วัดราษฎร์มหานิกายระเบาะ ม.5 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์
04330414005 ระโยง 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายระโยง ม.5 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330705003 ระหาร 1/2/25332468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
04330806004 ระหาร 1/1/25052468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
04331012003 รังแร้ง 25/3/25412406วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331608002 ราษฏร์ทรงธรรม 27/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเชียง ม.5 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
04330522002 ราษีพัฒนา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายราษีพัฒนา ม.2 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
04331904004 รุ่งแก้ว 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายสร้างเม็ก ม.6 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
04330415007 รุ่งอรุณ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายรุ่งอรุณ ม.7 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์
04331701002 เรือทอง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเรือทอง ม.5 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
04330411006 ไร่เจริญ 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330308001 ละทาย 1/1/25292310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
04331704002 ละลม 1/1/24822452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
04331502001 ละเอาะ 1/1/25312445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
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04330503002 ลำภู 1/1/24332315วัดราษฎร์มหานิกายลำภู ม.4 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์
04330202001 ลิ้นฟ้า 1/1/23502313วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
04330303008 ลือชัย 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายลือชัย ม.6 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04331503004 ลุมพุก 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331701006 ลุมพุกอุดมพนาราม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายลุมพุก ม.2 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์
04331501007 ลุมภู 3/11/255725/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายลุมภู ม.2 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330102002 เลียบบูรพาราม(เลียบบุรพาราม) 2/10/253226/2/2503วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330502007 ไลย์ชัยมงคล 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายไลย์พัฒนา ม.10 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์
04331707004 วนาสวรรค์ 25/2/255730/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายวนาสวรรค์ ม.5 ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์
04330423002 วังชมภู 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายวังชมภู ม.6 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
04330808008 วังวิวัฒน์ 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายจะกุด ม.7 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
04330116006 วังไฮ 22/4/2530วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวังไฮ ม.4 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331607005 วารีศิลาราม 18/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสร้างบาก ม.1 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
04331102001 วิสุทธิโสภณ 1/1/25172317วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโป๊าะ ม.1 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
04330315007 เวฬุวนาราม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายกอไผ่ ม.3 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
04331015006 เวฬุวัน 30/3/25585/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายแข้ ม.1 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04332004007 ศรีกรุง 8/7/252620/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายโนนเพ็ก ม.1 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
04330107007 ศรีเกษตรพัฒนาราม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.6 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331003006 ศรีแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
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04331401001 ศรีแก้ว 2311วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
04330508003 ศรีโกธาราราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโก ม.7 ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์
04330801003 ศรีขุนหาญ 1/1/250919/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
04330416005 ศรีเจริญ 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายศรีเจริญ ม.10 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์
04331401004 ศรีตระกาจ 31/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
04330525004 ศรีตระกูล 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายละเบิก ม.4 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์
04330802012 ศรีตระกูลชัย 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายตระกูลชัย ม.14 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330411002 ศรีตาลอย 31/7/25492473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04330803007 ศรีโนนแฝก 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนแฝก ม.4 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04331102003 ศรีบึงบูรพ์ 9/1/25479/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนสาวสวย ม.4 ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์
04330706004 ศรีประชาสามัคคี 8/11/252629/10/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
04330701004 ศรีปรางค์กู่ 24/2/252622/10/2524วัดราษฎร์มหานิกายเหล็ก ม.1 ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่
04331601001 ศรีโพนดวน 1/1/25242417วัดราษฎร์มหานิกายโพนดวน ม.4 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04330407005 ศรีมงคล 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายสามเส้า ม.2 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์
04332202009 ศรีมงคล(ศรีมงคลบ้านคลีกลิ้ง) 1/11/25342450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
04331025003 ศรีมงคลรัตนาราม 15/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตสิม ม.8 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
04330803009 ศรีมงคลหนองเก่า 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองเก่า ม.8 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330123005 ศรีมิ่งเมือง 8/4/254627/5/2513วัดราษฎร์มหานิกายในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์

อำเภอเมืองศรีสะเกษ
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04331402003 ศรีรัตนาราม 15/1/25242480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ
04330401017 ศรีลำดวน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายศรีลำดวน ม.15 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330204001 ศรีสว่าง 1/1/24452410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
04330528001 ศรีสะอาด 31/3/25492477วัดราษฎร์มหานิกายศรีสะอาด ม.1 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์
04330605006 ศรีสุขสวัสดิ์ 24/2/255824/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายอาลัย ม.7 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง
04330301004 ศรีสุมังคลาราม 1/1/25302398วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
04330910001 ศรีสุมังบัวหุ่ง 1/1/24002333วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04331501015 ศรีหนองบาง 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองบาง ม.4 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331201002 ศรีห้วยทับทัน 14/12/25382529วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทับทัน ม.6 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
04330411007 ศรีอุดม 18/10/254723/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีอุดม ม.8 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04331005006 ศรีอุทุมพร 28/4/252322/10/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330703001 ศาลา 1/1/25182459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04330420006 ศิริโตนด 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายโตนด ม.11 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04331603003 ศิริโภคาราม 8/6/25242480วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.5 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
04330421001 ศิริมงคล 1/1/23952378วัดราษฎร์มหานิกายสายเจริญ ม.7 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330405008 ศิริมงคล 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายสายเจริญ ม.16 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330301005 ศิริราษฎร์ 1/1/24782468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
04330406001 ศิริวราวาส 1/1/25082477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04330703003 ศิริสว่าง 1/1/25152483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
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04330421003 ศิลาวราราม 1/1/25232483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330602003 ศิลาวราราม 24/1/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง
04330801004 ศิวาลัย 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ
04330425003 โศกขามป้อม 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโศกขามป้อม ม.4 ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์
04332201007 สงยาง 1/1/25182464วัดราษฎร์มหานิกายสงยาง ม.5 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด
04330505006 สนามสามัคคี 7/11/255424/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสนามสามัคคี ม.6 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
04330701002 สนาย 1/1/25152414วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่
04330510003 สมบูรณ์ 8/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์
04330912003 ส้มป่อยน้อย 7/3/25442408วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
04331005002 ส้มป่อยน้อย 1/1/23972390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330912001 ส้มป่อยใหญ่ 1/1/25182313วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล
04330705001 สมอ 14/6/25332420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่
04331001001 สระกำแพงใหญ่ 10/7/25272368วัดราษฎร์มหานิกายกำแพง ม.1 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330306003 สระบัว 8/9/25312445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
04330511003 สระบานสนวน 8/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายสวงษ์ ม.12 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์
04331001002 สระภู 14/5/25442440วัดราษฎร์มหานิกายสระภู ม.1 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331403004 สระเยาว์ 10/1/25252484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ
04330307003 สระสิม 1/1/25282432วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์
04330915003 สร้างแก้ว 1/1/25212476วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแก้ว ม.7 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล
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04331002001 สร้างแก้ว 2/10/25322308วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330915001 สร้างปี่ 1/1/24422330วัดราษฎร์มหานิกายสร้างปี่ ม.2 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล
04331001004 สร้างเรือ 1/1/24392416วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331201004 สร้างเรือ 2/10/25322406วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
04330116005 สร้างเรือง 1/1/251929/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายสร้างเรือง ม.3 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330405013 สร้างศาลา 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสร้างศาลา ม.10 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330304003 สร้างเหล่า 25/8/25412470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์
04330605003 สลักใด 31/7/25462472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง
04331403003 สลับ 1/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ
04330421004 สวนกล้วย 26/6/252414/12/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04331503007 สวนกล้วย 17/1/2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330314003 สวนฝ้าย 1/1/25002468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04331005005 สวนฝ้าย 21/2/25392483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330421009 สวนสวรรค์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสวนสวรรค์ ม.10 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์
04330314005 สวนอ้อย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04330405023 สวนอ้อย 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าอ้อย ม.20 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330524002 สวัสดี 21/12/25352482วัดราษฎร์มหานิกายสวัสดี ม.4 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
04330406005 สว่าง 14/6/253319/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์
04330306002 สว่างวราราม 1/6/25262445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์
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04331501016 สว่างวารีรัตนาราม 3/11/255720/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายวารีรัตน์ ม.5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331606001 สว่างศิริสำราญ 18/5/25252438วัดราษฎร์มหานิกายสว่าง ม.6 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04330122004 สว่างอารมณ์ 23/9/25392465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330103005 สว่างอารมณ์ 16/4/25412472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330601004 สวาย 1/1/25202460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง
04330709001 สวาย 1/1/252722/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่
04330906002 สะคาม 1/1/25262477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล
04330811002 สะดำ 1/1/25132465วัดราษฎร์มหานิกายบกสะดำ ม.3 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
04331016004 สะเดา 1/1/24562413วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย
04331501005 สะเต็ง 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายสะเต็ง ม.9 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330906006 สะแบงตาก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสะแบงตาก ม.6 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล
04331501006 สะพุง 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายสะพุง ม.6 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330811007 สะพุง 1/1/25242475วัดราษฎร์มหานิกายสะพุง ม.3 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
04330509007 สะอาง 4/12/25582436วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
04330405001 สังเม็ก 14/12/25382414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330412012 สันติสุข 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.15 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04332003006 สันติสุข 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายกระถุน ม.4 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์
04332204004 สันติสุขธรรมาราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโจดจิก ม.7 ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด
04330407003 สามโคกพัฒนาราม 16/10/25292340วัดราษฎร์มหานิกายตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์
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04330402010 สามแยกพัฒนาราม 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.11 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04330304008 สามัคคิยาราม 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตยาง ม.1 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์
04332104005 สายตะคลอง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายสายตะคลอง ม.6 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330121001 สำโรง 21/11/25322293วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04332002003 สำโรง 1/1/24962471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
04330802010 สำโรงเก่า 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสำโรงเก่า ม.9 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330802002 สำโรงเกียรติ 28/4/25232457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330521001 สำโรงตาเจ็น 1/1/24822476วัดราษฎร์มหานิกายสำโรงตาเจ็น ม.1 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์
04331011003 สำโรงน้อย 11/11/25202408วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331018004 สำโรงน้อย 1/1/24712413วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330707004 สำโรงปราสาท 15/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
04330604001 สำโรงพลัน 1/1/25202373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04331401002 สำโรงระวี 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
04330507001 สำโรงสูง 12/6/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
04331005001 สำโรงใหญ่ 1/1/24822360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330103001 สิมเก่า 1/1/24522341วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330604005 สิเรียมพุทธาราม 5/1/255228/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายสังกัน ม.9 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04330908005 สุขเกษม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล
04330122003 สุขสวาทอารมณ์ 19/3/25502465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
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04331006002 สุทธิเทพวราราม 1/1/24082384วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04331022003 สุเทพนิมิต 18/4/25552553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแปน ม.5 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330803001 สุพรรณรัตน์(พราน) 24/2/25262336วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330301002 สุวรรณาราม 1/1/24012350วัดราษฎร์มหานิกายคำเนียม ม.5 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
04331803005 สุวรรณาราม 2430วัดราษฎร์มหานิกายหนองสาด ม.5 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
04331602016 สุวรรณาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายลิงไอ ม.2 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
04332005001 เสมอใจ 2447วัดราษฎร์มหานิกายเสมอใจ ม.7 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์
04331902002 เสรีพัฒนา 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเสรีพัฒนา ม.แ. 13 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04330517006 เสลา 10/3/25252454วัดราษฎร์มหานิกายเสลา ม.6 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
04330522001 เสลานาก้อก 1/1/25172470วัดราษฎร์มหานิกายเสลา ม.5 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
04330517001 เสลาเหนือ 10/3/25252454วัดราษฎร์มหานิกายเสลา ม.6 ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์
04330419003 เสาธงชัย 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายเสาธงชัย ม.1 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
04331901001 เสียว 1/1/24742445วัดราษฎร์มหานิกายเสียว ม.1 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04331405002 เสื่องข้าว 19/3/25502483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ
04330703009 แสงจันทร์ 4/12/25581/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองเชียงทูน ม.5 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04330305002 แสงใหญ่ 1/2/25332430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
04330122009 แสงอรุณ 13/1/253725/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.11 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330914004 แสนแก้ว 7/12/25492484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล
04331025002 แสนคูณ 2483วัดราษฎร์มหานิกายแสนคูณ ม.6 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย
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04330910007 แสนสุขโนนตุ่น 24/6/254117/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายโนนตุ่น ม.7 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04330505001 โสน 2200วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
04330702007 โสนโพธาราม 22/6/253731/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่
04330501003 โสภณวิหาร 1/1/24752470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์
04330116001 หญ้าปล้อง 15/9/25302369วัดราษฎร์มหานิกายหญ้าปล้อง ม.1 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330304001 หนองกก 1/1/25062380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์
04332101015 หนองกกยูง 26/7/25472325วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04331405006 หนองกระแซง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระแซง ม.9 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ
04330412002 หนองกระทิง 1/1/25182483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04331602005 หนองกันจอ 9/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองกันจอ ม.6 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
04330525001 หนองกาด 6/1/25532481วัดราษฎร์มหานิกายหนองกาด ม.5 ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์
04330107005 หนองกิโล 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองกิโล ม.2 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330121004 หนองแก้ว 1/1/25182394วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330423004 หนองแกศรีมงคล 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแก ม.5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์
04330811006 หนองขนาน 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองขนาน ม.6 ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ
04330402004 หนองขวาง 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04330314010 หนองขอน 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.12 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04330524004 หนองเข็ง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองเข็ง ม.7 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
04330115004 หนองเข็ง(หนองแข็ง) 28/12/25332481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
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04330107002 หนองครก 27/5/25312317วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330505005 หนองคล้า 27/1/254725/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้า ม.3 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
04330505007 หนองคล้าใต้ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้าใต้ ม.14 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
04330411004 หนองคัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
04331905008 หนองคับคา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองคับคา ม.3 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04332004002 หนองค้า 28/12/25332458วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้า ม.1 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์
04330122008 หนองคำ 1/3/255920/3/2523วัดราษฎร์มหานิกายหนองคำ ม.9 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330105003 หนองคู 24/2/25262436วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331101002 หนองคู 1/1/23852380วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
04331605004 หนองคู 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.3 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
04330703007 หนองคูขาม 1/1/254316/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.7 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04330708002 หนองคูอาวอย 18/1/253128/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายหนอวคูอาวอย ม.8 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่
04330903001 หนองแค 1/1/24562351วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
04330104001 หนองแคน 2/2/25384/12/2448วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.5 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331604001 หนองแคน 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน
04330106006 หนองแคน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.4 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330707003 หนองแคน 27/12/25262480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
04331008006 หนองแคน 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331401006 หนองแคน 14/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
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04331205004 หนองแคน 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.4 ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน
04331604002 หนองแคน 4/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน
04331601006 หนองแคน 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.7 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
04331801004 หนองแคนใหญ่ 1/1/25252448วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
04331903005 หนองงูเหลือมใต้ 1/1/24842456วัดราษฎร์มหานิกายหนองงูเหลือมใต้ ม.1 ตำบลหนองงูเหลือม

อำเภอเบญจลักษ์
04331903006 หนองงูเหลือมเหนือ 1/1/24962484วัดราษฎร์มหานิกายหนองงูเหลือมเหนือ ม.2 ตำบลหนองงูเหลือม

อำเภอเบญจลักษ์
04330913003 หนองโง้ง 21/12/25222481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล
04332203002 หนองจอก 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.7 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
04332004001 หนองจิก 1/1/24502418วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.2 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
04332004006 หนองจิก 1/1/25102477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์
04330703002 หนองเชียงทูน 2/2/253811/2/2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองเชียงทูน ม.5 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04331302003 หนองดินดำ 1/1/24782472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ
04331007005 หนองดีปลี 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองดีปลี ม.2 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330303003 หนองดุม 1/1/24922467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04330911005 หนองดุม 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล
04331803004 หนองดุมวนาวาส 27/5/255822/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองดุม ม.4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์
04330403003 หนองเดียงน้อย 23/2/254222/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายหนองเดียงน้อย ม.2 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
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04330412008 หนองตระกาศ 22/10/254324/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์
04330706009 หนองตลาด 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองตลาด ม.8 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่
04330401021 หนองตลาดราษฎร์บำรุง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองตลาด ม.9 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330409002 หนองตอ 2452วัดราษฎร์มหานิกายหนองตอ ม.9 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
04330403014 หนองตอนาเจริญ 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองตอนาเจริญ ม.7 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
04330105006 หนองตะเคียน 2/3/25534/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน ม.9 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330123003 หนองตะมะ 21/3/25202343วัดราษฎร์มหานิกายตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04332002001 หนองเตย 1/1/25132471วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตย ม.2 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์
04331001003 หนองเต่า 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย
04332001005 หนองแต้ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองแต้ ม.7 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
04331004008 หนองแต้ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแต้ ม.5 ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย
04331602003 หนองโตน 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน
04330313001 หนองถ่ม 1/6/24782431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์
04330303004 หนองถ่มธรรมาวาส 1/1/25262476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04332001023 หนองทับทัย 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองทับทัย ม.9 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
04330414010 หนองทา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองทา ม.10 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์
04330320001 หนองทามใหญ่ 22/11/25312479วัดราษฎร์มหานิกายหนองทามใหญ่ ม.6 ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์
04331605003 หนองทุ่ม 21/2/25392526วัดราษฎร์มหานิกายหนองทุ่ม ม.2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน
04332001021 หนองทุ่ม 2/9/255323/5/2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองทุ่ม ม.5 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
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04330106004 หนองเทา 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองเทา ม.5 ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330309002 หนองเทา 1/1/25312440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์
04331903007 หนองนกเขียน 1/1/25242480วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.3 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์
04330707001 หนองนา 15/1/25132480วัดราษฎร์มหานิกายหนองนา ม.9 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
04330707006 หนองนา 15/1/25572527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
04330204006 หนองนางหลง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองอิหลง ม.12 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
04331603004 หนองนาโพธิ์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาโพธิ์ ม.6 ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน
04331501004 หนองนาเวียง 25/9/255525/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาเวียง ม.7 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330309001 หนองน้ำเต้า 9/5/25342424วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์
04330122002 หนองโน 1/1/24672454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330907005 หนองบ่อ 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.2 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล
04330301008 หนองบอน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
04330301001 หนองบอน 13/7/25522450วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.2 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
04331905006 หนองบักโทน 1/1/25232482วัดราษฎร์มหานิกายหนองบักโทน ม.4 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04330312002 หนองบัว 1/1/24782423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์
04330808006 หนองบัว 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ
04331018003 หนองบัว 23/6/25252406วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331401005 หนองบัว 21/2/253916/10/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ
04330302003 หนองบัวไชยวาน 7/2/25322423วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
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04332203001 หนองบัวดง 30/12/25292443วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวคง ม.6 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
04331403002 หนองบัวทอง 1/1/25222479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ
04331403006 หนองบัวใหญ่ 23/7/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวใหญ่ ม.4 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ
04331902006 หนองบัวใหญ่ 1/1/25232476วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวใหญ่ ม.3 ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์
04331901007 หนองปลาซิว 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาซิว ม.3 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04330902006 หนองปลาดุก 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาดุก ม.5 ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล
04330913004 หนองปะอุง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล
04331405004 หนองปิงโปง 24/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองปิงโปง ม.4 ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ
04332104002 หนองแปน 18/6/25362476วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองแปน ม.3 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330420011 หนองผักกรูด 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักกรูด ม.8 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04332102007 หนองผือ 15/1/25572465วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.8 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330505010 หนองผือเทพสถิตย์ 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายโสน ม.1 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
04330127002 หนองไผ่ 1/1/25292471วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331604006 หนองไผ่ 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน
04332203004 หนองพอก 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองพอก ม.4 ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด
04331607004 หนองพะตา 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองพะตา ม.7 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน
04331505003 หนองพะแนง 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองพะแนง ม.5 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330603005 หนองพังสามัคคี 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองพัง ม.4 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
04330118005 หนองม่วง 3/11/25382440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
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04330314007 หนองม่วง 1/1/25192483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์
04330303006 หนองม่วง 1/1/25292482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04330313004 หนองม่วง 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.6 ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์
04332103004 หนองม้า 2423วัดราษฎร์มหานิกายหนองม้า ม.11 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04330309005 หนองมุกข์ 1/1/25312456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์
04332003002 หนองเม็ก 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.5 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์
04330419010 หนองเม็กราษฎร์บำรุง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.4 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
04330911006 หนองยาง 9/9/255924/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.12 ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล
04331008004 หนองยาง 1/1/25292474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331905007 หนองยาว 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาว ม.7 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04330703004 หนองระนาม 15/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่
04330602004 หนองระเยียว 24/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายหนองระเยียว ม.2 ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง
04332001007 หนองรัง 1/1/25302425วัดราษฎร์มหานิกายหนองรัง ม.4 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
04331401007 หนองรุง 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายหนองรุง ม.2 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ
04330308006 หนองเรือ 1/11/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
04331010002 หนองลุง 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331901003 หนองเลิง 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองเลิง ม.6 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์
04331505004 หนองแลง 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองแลง ม.9 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง
04331506001 หนองแวง 28/4/25232467วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.5 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง
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04330311005 หนองแวง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
04330305001 หนองแวง 1/1/25222333วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
04330115003 หนองแวง 2/2/253815/2/2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.7 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331501003 หนองแวง 16/10/252831/10/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง
04330118006 หนองแวง 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.12 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330708005 หนองแวง 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.6 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่
04330401004 หนองศาลา 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองศาลา ม.8 ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04330915002 หนองศาลา 6/4/25422471วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล
04330915004 หนองสรวง 12/6/254629/10/2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองสรวง ม.6 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล
04330107001 หนองสองห้อง 1/1/24352215วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331202002 หนองสะมอน 1/1/25242483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
04331605001 หนองสังข์ 15/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองสังข์ ม.7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน
04330107003 หนองสาด 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331301008 หนองสามขา 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองสามขา ม.6 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
04331301007 หนองสำราญ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสำราญ ม.8 ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ
04331201007 หนองสิมน้อย 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองสิมน้อย ม.6 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
04331201006 หนองสิมใหญ่ 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสิมใหญ่ ม.2 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
04332002007 หนองโสน 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.6 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์
04332101002 หนองหงอก 20/9/25502424วัดราษฎร์มหานิกายหนองหงอก ม.4 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
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04331018001 หนองหญ้าปล้อง 1/1/24162393วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330416004 หนองหญ้าลาด 15/8/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหญ้าลาด ม.2 ตำบลหนองหญ้าลาด

อำเภอกันทรลักษ์
04331606006 หนองหมากแซว 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมากแซว ม.13 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน
04330914001 หนองหมี 1/1/25162393วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล
04331014004 หนองหยอด 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหยอด ม.3 ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331011002 หนองหว้า 1/1/23962368วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04332001001 หนองหว้า 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.2 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
04330121011 หนองหว้า 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.1 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330302004 หนองหวาย 1/1/25142445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04330204002 หนองหอย 16/10/25282422วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย
04330303001 หนองหัวช้าง 1/1/25172460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04330420010 หนองหัวช้าง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวช้าง ม.6 ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์
04330124006 หนองหัวลิง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวลิง ม.2 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331022005 หนองหัวหมู 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวหมู ม.7 ตำบลสระกำแพงใหญ่

อำเภออุทุมพรพิสัย
04331018002 หนองห้าง 25/12/25392406วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330708003 หนองหิน 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.2 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่
04331304017 หนองหิน 4/12/255829/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.6 ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ
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04332101001 หนองเหล็ก 1/1/24842467วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล็ก ม.11 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04331003007 หนองเหล็ก 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331002011 หนองเหล็ก 31/7/254619/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล็ก ม.7 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04332101007 หนองเหล็ก 1/1/24632438วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
04332101008 หนองเหล็ก 10/2/25352438วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331006010 หนองใหญ่ศิลาราม 17/1/25512410วัดราษฎร์มหานิกายโนนแตน ม.8 ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย
04330602002 หนองอารีย์ 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง
04330605004 หนองอิไทย 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองอิไทย ม.4 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง
04330408008 หนองอุดมวนาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองอุดม ม.5 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04330302005 หนองโอง 21/11/25332482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04331904001 หนองฮาง 1/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮาง ม.1 ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
04330119001 หนองไฮ 1/1/25142323วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330310001 หนองไฮ 2403วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์
04330124004 หมากเขียบ 3/11/25382449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04331101006 หมากยาง 13/7/25522528วัดราษฎร์มหานิกายหมากยาง ม.3 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์
04330102003 หลวงสุมังคลาราม 1/1/24862328พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330907002 หลักด่าน 1/1/23502343วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล
04330802005 หลักหิน 22/8/25572483วัดราษฎร์มหานิกายหลักหิน ม.2 ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ
04330806008 ห้วยชัยมงคล 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วย ม.8 ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ
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04331702001 ห้วยตามอญ 30/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกหลัก ม.6 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์
04330408009 ห้วยทิพย์ธรรมวิเวก 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทิพย์ ม.6 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์
04331905014 ห้วยน้ำทิพย์ 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำทิพย์ ม.11 ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์
04330419007 ห้วยน้ำใส 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำใส ม.8 ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
04331202006 ห้วยยาง 16/6/254930/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.13 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
04330511004 ห้วยสระภูมิ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วย ม.3 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์
04330303009 หว้าพัฒนา 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหว้าพัฒนา ม.8 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์
04331206002 หว้าระหุ่ง 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายระหุ่ง ม.10 ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
04330910004 หัวขัว 27/12/25262432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04331011001 หัวช้าง 21/12/25352367วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหัวช้าง ม.1 ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
04330914005 หัวดง 30/3/255815/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวดง ม.2 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล
04330122010 หัวนา 23/2/254227/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330302006 หัวสะพาน 23/4/25292527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์
04330403006 หัวสะพานทางโค้ง 28/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหัวสะพานทางโค้ง ม.8 ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์
04330511002 หัวเสือ 1/1/24302425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์
04331302004 หัวเหล่า 8/7/25262476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบก อำเภอโนนคูณ
04330118004 หางว่าว 1/1/24962364วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330402011 หินกองพันธรังษี 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหินกอง ม.5 ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์
04330914003 เห็ดผึ่งหนองก่าม 27/12/25262480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล
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04331608003 เห็นอ้ม 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายเห็นอ้ม ม.2 ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน
04330205003 เหมือดแอ่ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.6 ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย
04330115002 เหล่าแค 2483วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าแค ม.5 ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330903008 เหล่าโดน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าโดน ม.10 ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล
04330105001 เหล่ายอด 28/12/25332410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330401018 ใหม่บึงมะลู 16/10/25292388วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์
04331305004 ใหม่บูรพา 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสนมใต้ ม.11 ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ
04330405009 ไหล่ดุม 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายไหล่ดุม ม.2 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์
04330805002 อรุณสว่าง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ
04331003004 อ้อมแก้ว 16/5/25402443วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
04331015002 อะลาง 1/1/25282409วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย
04330413002 อัมพวนาราม 25/12/25398/3/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตชำม่วง ม.5 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์
04331704008 อัมพวันธราราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายละลม ม.1 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์
04330803011 อารางสุทธาวาส 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายอาราง ม.1 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
04330315006 อาลัย 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์
04330505003 อาวอย 1/1/25082480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์
04330602005 อาหวดประชาสามัคคี 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายอาหวด ม.9 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง
04330521005 อำนาจเจริญ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายอำนาจเจริญ ม.11 ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์
04330403002 อินทาราม 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์
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04332220005 อีเซ 2413วัดราษฎร์มหานิกายอีเซ ม.5 อำเภอศิลาลาด
04330910006 อีหนา 1/1/25182463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล
04331002004 อี่หล่ำ 1/1/25312385วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย
04331406003 อุภัยคาม 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวลิง ม.7 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ
04330909003 ฮ่องข่า 1/1/25302351วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล
04330105007 ฮ่องขาดพัฒนาราม 27/5/255819/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายฮ่องขาด ม.6 ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
04330524003 ฮ่องธาตุ 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายฮ่องธาตุ ม.8 ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์
04330604010 ฮ่องสามัคคี 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายฮ่องสามัคคี ม.11 ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง
04331203003 ไฮใหญ่ 23/2/25422408วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน

รวมทั้งสิ้น วัด1,310
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05900202002 กระดังงา 17/8/25302152วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ
05900202003 กลาง 1/1/24892424วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ
05901003003 กอบกุลรัตนาราม 1/1/24782475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา
05900301002 กาญจนาวาส 1/1/25022465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ
05900802001 กาหรำ 1/1/24982300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์
05900703002 เกษตรชลธี 1/1/24522446วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด
05900303001 เกษมรัตน์ 1/1/21842159วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ
05901102004 เกาะ 3/11/25237/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
05900102001 เกาะถ้ำ 1/1/24512357วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
05900904004 เกาะบกรัตนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายเกาะบก ม.2 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
05900409001 เกาะไม้ใหญ่ 16/12/25542392วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี
05900801002 เกาะใหญ่ 1/1/24002396วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
05900703003 แกล้วทรงธรรม 1/1/25099/6/2504วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด
05901105003 แก้วสว่างวนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายท่าไทร ม.1 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
05901505001 ขนุน 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร
05900308001 ขุนตัดหวาย 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ
05900310002 ขุนทอง 1/1/23602310วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ
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05900406001 เขตตาราม 1/1/24712400วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี
05901113004 เขากลอย 1/1/24672449วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
05900102004 เขาเก้าแสน 24/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตออกเขา ม.3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
05900102002 เขาแก้ว 1/1/25197/10/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
05900507002 เขาแก้ว 2520วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา
05900901001 เขาตกน้ำ 4/1/25292310วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
05901509002 เขาน้อย 1/1/23502320วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
05900106004 เขาบ่อ 1/1/24932477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
05901009002 เขามีเกียรติ 19/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายท่าโต้ ม.4 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา
05900901003 เขารักเกียรติ 24/10/252129/11/2222วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
05900105005 เขาราม 1/1/24652463วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
05901007003 เขารูปช้าง 17/1/254118/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายเขารูปช้าง ม.6 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
05901201004 เขาล้อม 1/1/25183/12/2508วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม
05901402002 คงคาเลียบ 17/9/251922/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
05901511007 คงคาเลี้ยว 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายม่วงงาม ม.7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
05900909005 คงคาเลี้ยว 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าควนดินสอ ม.5 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
05901301003 คงคาวดี 1/1/24552440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
05900507001 คงคาสวัสดิ์ 1/1/25042470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะกอม อำเภอเทพา
05900909004 คลองเขาล้อน 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองเขาล้อน ม.8 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
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05900305002 คลองคล้า 2406วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
05900704005 คลองเป็ด 1/1/24502442วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
05901104004 คลองเปล 2/10/253227/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
05901116009 คลองพระยา 17/7/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองยา ม.9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05900506002 คลองยอ 1/1/24782450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา
05900206001 คลองรี 1/1/25012200วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ
05901104001 คลองเรียน 24/6/25412210วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
05901105001 คลองแห 1/1/24502260วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
05900903006 ควนขัน 26/9/25442/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
05900103002 ควนเจดีย์ 1/1/25042478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา
05900305004 ควนนาหว้า วัดราษฎร์มหานิกายควนขี้แรด ม.9 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
05901002003 ควนนิมิต 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายควนเสม็ด ม.10 ตำบลปริก อำเภอสะเดา
05901118001 ควนเนียง 21/3/25412316วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่
05901301001 ควนเนียง 1/1/23862260วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
05901301005 ควนเนียงใน 24/6/25392528วัดราษฎร์มหานิกายควนเนียงใน ม.13 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
05900313001 ควนมิตร 1/1/24302365วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ
05900305003 ควนไม้ไผ่ 13/5/25282430วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
05901102002 ควนลัง 1/1/24502386วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
05901302001 ควนโส 1/1/23152210วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
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05900506003 ควนหมาก 1/1/251930/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา
05900903005 ควนหวาด 4/3/252922/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายควนหวาด ม.11 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
05900207004 คูขุด 1/1/23202310วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
05901403001 คูเต่า 1/1/24332299วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ
05900312001 คูนายสังข์ 14/2/253723/6/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลแค อำเภอจะนะ
05900711003 คูวา 1/1/249831/3/2495วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด
05900606001 คูหา 1/1/23252300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย
05900904001 คูหานอก 18/1/25312466วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
05900903002 คูหาใน 13/7/25522101วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
05900505004 โคกกอ 21/6/255618/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา
05901604001 โคกกอ 1/1/25172310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง
05900310001 โคกทราย 1/1/22812161วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ
05900505001 โคกนา 3/7/25232521วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา
05901104005 โคกนาว 3/11/25382478วัดราษฎร์มหานิกายคลองเรียน ม.5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
05900106003 โคกเปี้ยว 1/1/24522425วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
05900503004 โคกพยอมวนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกพยอม ม.5 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา
05901202003 โคกพยอมสุการาม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกพยอม ม.3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม
05900206004 โคกโพธิ์ 15/1/25572400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ
05901603001 โคกม่วง 24/2/25582415วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
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05901304005 โคกเมือง 4/1/25292525วัดราษฎร์มหานิกายยางทัก ม.12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
05901101001 โคกสมานคุณ 1/1/24752466พระอารามหลวงมหานิกายตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
05901113005 โคกสูง 30/12/25242523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
05901603003 โคกเหรียง 9/1/25472444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
05900201001 จะทิ้งพระ 1/1/24741482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
05900903001 จังโหลน 1/1/24822100วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
05900209001 จันทร์ 18/12/25441673วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ
05900701002 จาก 1/1/24802460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลระโนด อำเภอระโนด
05900903003 เจริญภูผา 1/1/24822390วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
05901108001 เจริญราษฎร์ 1/1/25202475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่
05901509005 เจ้านคร 27/12/254517/6/2541วัดราษฎร์มหานิกายเจ้านคร ม.6 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
05900101005 แจ้ง 1/1/23892320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900709006 แจ้ง 1/1/24392430วัดราษฎร์มหานิกายระวะ ม.7 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
05901101004 ฉื่อฉาง 2479วัดราษฎร์จีนนิกายตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
05900701007 เฉียงพง 13/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลระโนด อำเภอระโนด
05901103003 ชลธารประสิทธิ์ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่
05900205005 ชลธาร์วาส 21/4/25302440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
05901401003 ชลธาราวาส 1/1/24772442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ
05900313002 ช่องเขา 1/1/24732465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ
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05900902004 ช่องเขารัตนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายช่องเขา ม.9 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
05900204002 ชะแม 1/1/25132242วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
05900204003 ชะลอน 19/4/25565/8/2542วัดราษฎร์มหานิกายชะลอน ม.3 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
05901506001 ชะแล้ 1/1/24971999วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
05901102006 ชัยชนะสงคราม 13/1/25372531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
05900101008 ชัยมงคล 15/1/25242320พระอารามหลวงมหานิกายม.5 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900309001 ช้างคลอด 1/1/24712319วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ
05901116005 ชินวงศ์ประดิษฐ์ 3/7/25239/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05900205003 ชุมพล 1/1/24821910วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
05901603004 ชูนวลรัตนาราม 4/1/252926/10/2509วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
05900302003 เชิงคีรี 21/1/255426/5/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ
05900803003 เชิงแสกลาง 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
05900803002 เชิงแสใต้ 1/1/23152300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
05900102003 แช่มอุทิศ 8/6/252424/12/2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
05900708005 ดอกสร้อย 1/1/23602360วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด
05901103002 ดอน 1/1/24232210วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่
05900207001 ดอนคัน 1/1/22612210วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
05900203005 ดอนเค็ด 12/11/255329/8/2549วัดราษฎร์มหานิกายดอนเค็ด ม.4 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ
05900101002 ดอนแย้ 1/1/22132203วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
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05900101018 ดอนรัก 1/1/23952391วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05901402005 ดินลาน 6/1/255324/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
05900204001 ดีหลวง 1/1/24282370วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
05901501009 ดีหลวงนอก 1/1/24602447วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05901501001 ดีหลวงใน 1/1/23002220วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05901007002 ต้นพยอม 26/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหมอ ม.1 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
05900707002 ตะพังหม้อ 1/1/24672425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด
05901503003 ตางหน 4/1/25292400วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร
05900505003 ตาแปด 27/5/253128/4/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตตาแปด ม.8 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา
05900603001 ตำแย 1/1/23952375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย
05900101007 ตีนเมรุศรีสุดาราม 1/1/23302320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900801003 โตนดด้วน 1/1/24402417วัดราษฎร์มหานิกายโตนดด้วน ม.2 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
05900404003 โต้นนทาราม 16/5/25403/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายโต้นนท์ ม.7 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี
05901101005 ถาวรวรารามหาดใหญ่ 26/8/250030/1/2499วัดราษฎร์อนัมนิกายม.3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
05900909002 ถ้ำเขาพระ 25/9/25332521วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
05900607001 ถ้ำตลอด 1/1/22752200วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย
05900709003 เถรแก้ว 1/1/24892304วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
05900105001 ทรายขาว 16/10/25282310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
05900408003 ทับช้าง 5/11/25232521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี
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05901113001 ท่าข้าม 1/1/22852200วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
05901304001 ท่าข้าม 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลึก ม.1 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง
05900206002 ท่าคุระ 1/1/24012200วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ
05901102005 ท่าเคียน 17/7/253028/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
05901402001 ท่าช้าง 1/1/24492374วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
05901107001 ท่าแซ 1/1/24932325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่
05900504003 ท่าไทร 17/1/254131/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายท่าไทร ม.7 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา
05901114002 ท่านางหอม 1/1/23232210วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
05900704001 ท่าบอน 10/2/25212383วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
05900406002 ท่าประดู่ 1/1/24352423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี
05900402004 ท่าพรุ 22/5/2551วัดราษฎร์มหานิกายคอกช้าง ม.6 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี
05901301002 ท่าม่วง 1/1/24952406วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
05901401001 ท่าเมรุ 1/1/24782360วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ
05900106001 ท้ายยอ 1/1/24402311วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
05901303001 ท่าหยี 21/3/25202445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง
05900208002 ท่าหิน 1/1/24852310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ
05901503004 ทำนบ 4/5/25212414วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร
05900601004 ทำเนียบธรรมาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายทำเนียบ ม.6 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
05901201002 ทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 1/8/25332300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม
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05901111002 ทุ่งงาย 1/1/25092471วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
05901201001 ทุ่งโตนด 1/1/24522251วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม
05900313003 ทุ่งแนะ 3/11/25572469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ
05900801001 ทุ่งบัว 25/2/25572323วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์
05901118003 ทุ่งปรือ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งปรือ ม.7 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่
05900302001 ทุ่งพระ 1/1/24642176วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ
05900504004 ทุ่งโพธิ์ 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโพธิ์ ม.5 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา
05900607002 ทุ่งไพล 1/1/25042440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย
05900603003 ทุ่งเภา 1/1/24752455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย
05900903007 ทุ่งมะขาม 25/9/255514/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมะขาม ม.10 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
05901118002 ทุ่งลุง 1/1/25032479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่
05900712001 ทุ่งสงวน 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสงวน ม.1 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด
05900105004 ทุ่งหวังนอก 1/1/25032442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
05900105003 ทุ่งหวังใน 12/9/25292370วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
05901116001 เทพชุมนุม 1/1/24582346วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05900101011 ไทรงาม 24/2/25262320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05901503005 ไทรทอง 1/1/25132450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร
05900506004 ไทรประดิษฐ์ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโหล๊ะบอน ม.7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา
05900904002 ไทรใหญ่ 1/1/24802467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
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05901502001 ธรรมโฆษณ์ 1/1/24002285วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
05900207005 ธรรมประดิษฐ์ 1/1/25012448วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
05900901005 ธรรมาวาส 8/9/255410/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายควนรู ม.6 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
05900205004 นางเหล้า 1/1/24492225วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
05900306001 นาเจริญ 1/1/22302227วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ
05900401001 นาทวี 30/3/25582360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี
05900410001 นาปรังประชาราม 1/1/251921/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี
05900104005 นาป๋องเจริญธรรม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาป๋อง ม.7 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
05900604002 นาม่วง 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายนาม่วง ม.4 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย
05901403002 นารังนก 1/1/23872310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ
05900909001 นาสีทอง 1/1/24732400วัดราษฎร์มหานิกายนาสีทอง ม.1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
05901201003 นาหม่อม 1/1/25432340วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม
05900403001 นาหมอศรี 1/1/24402438วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี
05900402002 นาหว้า 1/1/24502290วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี
05900104002 น้ำกระจาย 1/1/23202300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
05900307002 น้ำขาวนอก 29/11/25402430วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ
05900307001 น้ำขาวใน 1/1/25022357วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ
05901114004 น้ำน้อยนอก 27/8/25272448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
05901114001 น้ำน้อยใน 1/1/25022211วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
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05900505002 นิคมเทพา 18/2/252423/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา
05900503001 นิคมประสาท 1/1/24552368วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา
05901202001 เนินพิจิตร 1/1/24762358วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม
05901402003 เนินพิชัย 10/2/252130/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายโคกเมา ม.14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
05901114005 เนินไศล 30/8/25202475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
05900909003 เนินสุวรรณ 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายนาสีทอง ม.1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
05900401002 ในวัง 1/1/25202439พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี
05901005002 บ่อเกตุ 1/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายพญา ม.5 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา
05900210002 บ่อแดง 1/1/24732437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ
05901509003 บ่อทรัพย์ 1/1/24002360วัดราษฎร์มหานิกายม.ม3 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
05901507002 บ่อทราย 1/1/251821/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร
05901501008 บ่อทอง 18/1/25312445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05900601005 บ่อทอง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทอง ม.4 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
05901301006 บ่อบัวแก้ว 3/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายบ่อบัวแก้ว ม.9 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
05900209002 บ่อประดู่ 1/1/24852420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ
05901501006 บ่อป่า 2350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05901502005 บ่อปาบ 10/3/24952298วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
05900104001 บ่อระกำ 22/1/25502220วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
05901501007 บ่อสระ 1/1/23802360วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
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05901302002 บ่อหว้า 1/1/24052364วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
05901510001 บางเขียด 30/12/25292189วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร
05900104003 บางดาน 1/1/24262403วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
05901304003 บางทีง 1/1/24442323วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
05901116002 บางธน 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05901602001 บางศาลา 27/2/25472375วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง
05901401002 บางหยี 1/1/24772429วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ
05900702002 บางหลอด(บางหรอด) 1/1/24812444วัดราษฎร์ธรรมยุตบางหรอด ม.3 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด
05901304002 บางเหรียง 1/1/24492310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
05901103004 บางโหนด 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่
05901301007 บ้านกรอบ 8/8/255614/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายกรอบ ม.5 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
05900603002 บ้านเก่า 1/1/24502400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย
05900711002 บ้านขาว 3/2/25402465วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด
05900302002 บ้านไร่ 1/1/24592436วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ
05901116007 บ้านไร่ 27/10/25386/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05900408001 บ้านลุ่ม 1/1/23852340วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี
05900604001 บ้านโหนด (โตนด) 1/1/24722410วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย
05900705002 บ้านใหม่ 1/1/24702430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด
05901002002 บ้านใหม่ 1/1/24782472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปริก อำเภอสะเดา
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05900608001 บาโหย 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย
05901112003 บุญมณีวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่าหมอไชย ม.8 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่
05901002004 บุญศิริประชาชื่น 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งหลุมนก ม.11 ตำบลปริก อำเภอสะเดา
05900307003 บูรณาราม 1/1/252526/5/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.11 ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ
05900709002 เบิก 1/1/24502304วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
05900903008 ปฐมยาตราธรรมาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายพรุพ้อ ม.2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
05901116004 ปทุมธาราวาส 12/6/25402480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05900305001 ประจ่า 1/1/24692360วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ
05900203003 ประเจียก 13/1/25372465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ
05900203004 ประดิษฐ์สโมสร 1/1/24922469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ
05900706003 ประดู่ 1/1/24002350วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด
05900402003 ประดู่หมู่ 1/4/25322430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี
05900206003 ประดู่หอม 2225วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ
05901511005 ประตูเขียน 1/1/25192405วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
05901501003 ประตูไชย 1/1/23202300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05901005003 ประทุมทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายควนดินเหนียว ม.6 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา
05901602002 ปรางแก้ว 20/9/25422429วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง
05900504001 ปริก 1/1/24702360วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา
05901603002 ปลักคล้า 1/1/24422429วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง
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05900402001 ปลักชะเมา 28/4/25232265วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลฉาง อำเภอนาทวี
05900405001 ปลักหนู 1/1/22782160วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี
05900405002 ปลักหนูใต้ 1/1/24702408วัดราษฎร์มหานิกายโคกแค ม.3 ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี
05901511003 ปะโอ 1/1/24922360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
05901001001 ปัจจันตาราม 1/1/24792465วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลสะเดา อำเภอสะเดา
05901302003 ปากจ่า 1/1/24342375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
05900707001 ปากแตระ 1/1/24812370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด
05901201005 ป่ากอสุวรรณาราม 16/4/254124/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายชายนา ม.7 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม
05901304006 ป่ากันตพงษ์ 20/9/255022/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเกาะใหญ่ ม.8 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
05901504001 ป่าขวาง 1/1/24512439วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร
05901508001 ป่าขาด 1/1/22502200วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร
05900310003 ป่าแจ้งแก้ว 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองขาว ม.8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ
05901116010 ป่าดวงตะวันธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตไร่ ม.10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05901007001 ปาดัง 15/2/252030/6/2519วัดราษฎร์มหานิกายตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
05901301004 ปานศึกษาธิการาม 1/1/250221/9/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
05900502001 ป่าปากบางเทพาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายปากบาง ม.4 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา
05901402006 ป่ายาง 17/1/255110/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายป่ายาง ม.9 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
05901301010 ป่ารัตภูมิ 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายต้นตอ ม.7 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง
05900201003 ป่าลัฏฐิวัน 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวถนนศรีไชย ม.7 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
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05901203003 ป่าสัก 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งโพธิ์ ม.7 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม
05901503001 ป่าสามัคคีธรรมาราม 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเสือ ม.2 ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร
05901116008 ป่าแสงธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตพรุ ม.9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05901501011 เปรมศรัทธา 12/6/254028/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05900705004 ผักกูด 1/1/24752450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด
05900211002 ผาสุกกาวาส 1/1/24502443วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ
05901202002 พรหมประดิษฐ์ 1/1/25092440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม
05900706001 พระเจดีย์งาม 1/1/14001400วัดราษฎร์มหานิกายเจดีย์งาม ม.2 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด
05901511008 พระชี 25/7/2557วัดราษฎร์มหานิกายม่วงงามล่าง ม.6 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
05901116003 พระบาท 1/1/24762469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05900709007 พร้าว 2/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายวัดพร้าว ม.3 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
05901112002 พรุชะบา 13/1/253825/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายพรุชะบา ม.7 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่
05900503003 พรุตู 25/2/255725/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายพรุตู ม.6 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา
05901111001 พรุเตาะ 1/1/23702160วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
05900205001 พะโคะ 1/1/840587วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
05900203001 พังกก 1/1/22302225วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ
05900709004 พังตรี 1/1/23202310วัดราษฎร์มหานิกายพังตรี ม.7 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
05900202001 พังเถียะ 16/4/25411620วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ
05900708001 พังยาง 1/1/25011380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด
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05901003001 พังลา 1/1/24822405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา
05900210001 พิกุล 1/1/24971773วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ
05900501002 พิกุลบุญญาราม 4/3/252926/5/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา
05900601003 พุทธฤทธิ์วนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.5 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
05901104003 พุทธิการาม 1/1/250521/9/2502วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
05900601002 เพ็งยา 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายบ่อคุย ม.9 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
05900101010 เพชรมงคล 1/1/23302320วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05901304007 แพรกสุวรรณ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายแพรกสุวรรณ ม.11 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
05901203001 โพธาราม 1/1/24812475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม
05901601001 โพธิ์ 12/6/25402320วัดราษฎร์มหานิกายหน้าวัด ม.2 ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง
05900208003 โพธิ์กลาง 1/1/24852461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ
05901302004 โพธิธรรมาราม 1/1/24742442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง
05900101001 โพธิ์ปฐมาวาส 1/1/22102200พระอารามหลวงมหานิกายม.12 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900309002 โพรงงู 1/3/255913/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโพรงงู ม.3 ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ
05900105006 ภูเขาหลง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.6 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
05901506002 ภูตบรรพต 16/10/25282471วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
05901509004 ภูผาเบิก 1/1/24002370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
05901101002 มงคลเทพาราม 1/1/251311/3/2511วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
05900704006 มงคลนิมิต 1/1/251823/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
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05901203002 มงคลพิพัฒน์สมาธิ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายปรักพ้อ ม.6 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม
05901003002 ม่วงก้อง 1/1/24502420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา
05901102001 ม่วงค่อม 1/1/23602315วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
05901511004 ม่วงงาม 1/1/24002385วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
05900901006 ม่วงทอง 12/11/25532/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.13 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
05901403003 ม่วงหอม 2450วัดราษฎร์มหานิกายบางกล่ำ ม.1 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ
05901102003 มหัตตมังคลาราม 1/1/249824/9/2490วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
05900701001 มหาการ 1/1/25082238วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลระโนด อำเภอระโนด
05901511001 มะขามคลาน 1/1/22002161วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
05900701004 มะขามเฒ่า 1/1/24942384วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลระโนด อำเภอระโนด
05901502002 มะม่วงหมู่ 1/1/24402299วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
05900311001 มัชฌมเขต 1/1/24502410วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคู อำเภอจะนะ
05900101012 มัชฌิมาวาส 1/1/23502330พระอารามหลวงธรรมยุตม.11 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05901113003 แม่เตย 1/1/23272301วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
05901204001 แม่เปียะ 1/1/23402330วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม
05901503002 แม่ลาด 1/1/24002389วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร
05900101016 ยางทอง 31/3/25492370วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05901005001 ยางทอง 22/8/25572430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา
05901402004 ยูงทอง 27/5/25312526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ
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05900701003 ระโนด 1/1/23872380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด
05900902001 รัตนวราราม 24/10/252124/6/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
05900503002 รัตนาราม 4/5/252130/6/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา
05900803004 รัตนาราม 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายรัดปูน ม.2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์
05900901004 รัตภูมิธรรมาวาส 12/7/253118/11/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
05900404004 ราชมานิตสถิตมหาธาตุเจดีย์ศรีทักษิณ 26/6/25385/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายราชมานิต ม.2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี
05900701006 ราษฎร์บำรุง 1/1/24822461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลระโนด อำเภอระโนด
05900802002 โรง 1/1/23702300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์
05900101006 โรงวาส 1/1/23302320วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900301001 โรจนาราม 1/1/24752460วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ
05900404002 ลำชิง 30/12/252914/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี
05900404001 ลำพดจินดาราม 14/10/252526/5/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี
05900504002 ลำไพล 1/1/25012388วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา
05900101009 เลียบ 1/1/25242320วัดราษฎร์มหานิกายบ่อยาง ม.7 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05901501004 เลียบ 1/1/24712300วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05901604002 เลียบ 1/1/24822433วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง
05901502003 โลการาม 2/5/25452315วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
05900401003 วังโต้ 16/5/254030/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายวังโต้ ม.14 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี
05900408002 วังไทร 16/10/25292445วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี



19หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สงขลา

05901009001 วังปริง 1/1/24702438วัดราษฎร์มหานิกายวังปริง ม.2 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา
05900401004 วังใหญ่ 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายวังใหญ่ ม.10 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี
05900506001 วังใหญ่ 1/1/24002345วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา
05900703001 วารีปาโมกข์ 1/1/25022329วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด
05900210003 วาส 2473วัดราษฎร์มหานิกายบ่อแดง ม.2 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ
05901505003 วาส 1/1/24912459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร
05901116006 วิมลคุณากร 14/10/25252524วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
05900207003 ศรีไชย 1/1/24502250วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
05901008001 ศรีวิเทศสังฆาราม 1/1/251822/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา
05901114003 ศรีษะคีรี 1/1/24732457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่
05901101003 ศรีสว่างวงศ์ 5/9/25216/8/2513วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
05900705001 ศาลาธรรม์ 1/1/20702070วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด
05901404001 ศาลาโพธิ์ 1/1/24762450วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ
05900704003 ศาลาหลวงบน 1/1/24722432วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
05900704004 ศาลาหลวงล่าง 1/1/24532442วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
05900101003 ศาลาหัวยาง 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900205002 ศิลาลอย 1/1/24981000วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
05901502004 สถิตย์ชลธาร 16/4/25412429วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร
05900710002 สนธิ์ 1/1/24302420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด
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05900203002 สนามชัย 16/5/25402300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ
05900101014 สระเกษ 1/1/24602350วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05901501002 สลักป่าเก่า 1/1/23002277วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05901501005 สลักป่าใหม่ 1/1/24522303วัดราษฎร์มหานิกายทรายขาว ม.3 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05901508002 สว่างอารมณ์ 1/1/24932466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร
05901006001 สองพี่น้อง 1/1/24782320วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา
05900304001 สะกอม 1/1/25022369วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ
05900407001 สะท้อน 1/1/24692360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี
05900601001 สะบ้าย้อย 6/2/25562472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย
05900303002 สะพานไม้แก่น 1/1/25132472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ
05901008002 สันติวรคุณ 25/9/255530/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสำนักขาม ม.1 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา
05900103001 สามกอง 1/1/24532449วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา
05900710001 สามบ่อ 1/3/25312300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดสน อำเภอระโนด
05900708004 สามี 1/1/24782400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด
05901009003 สำนักหว้า 18/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตสำนักหว้า ม.3 ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา
05900702003 สิกขาราม 1/1/24872479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด
05900706002 สีหยัง 1/1/23202310วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด
05901003004 สืบสุข 1/1/252020/8/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา
05900501001 สุริยาราม 1/1/24802473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา
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05901509001 สุวรรณคีรี 1/1/23202318วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
05900902002 สุวรรณวนาราม 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตะเคียน ม.6 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
05900211003 สุวรรณาราม 24/12/25552443วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ
05900902003 เสรีสามัคคีธรรม 1/3/255914/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ม.7 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
05901511002 เสื้อเมือง 1/1/22302199วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
05901304004 แสงอรุณ 22/2/25032478วัดราษฎร์มหานิกายคลองตล้า ม.1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง
05901501010 โสภณคุณาราม 19/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายชิงโคท่าออก ม.2 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
05900904003 ไสท้อน 20/9/254231/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ
05901104002 หงษ์ประดิษฐาราม 1/1/24922479วัดราษฎร์มหานิกายตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่
05901505002 หนองหอย 1/1/24452420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร
05900901008 หนองอ้น 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้น ม.4 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
05900708003 หน้าเมือง 1/1/23002192วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด
05900407002 หลวงปู่อิ่ม 8/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี
05901008003 หลักเขต 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายไทย-จังโหลน ม.7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา
05900104004 ห้วยขันประชาราม 18/7/2549วัดราษฎร์มหานิกายห้วยขัน ม.4 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
05901004001 ห้วยคู 1/1/25022400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา
05901504002 ห้วยพุด 1/1/24782453วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร
05900208001 ห้วยลาด 1/1/18151813วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ
05900903004 ห้วยหลาด 1/1/24782470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ



22หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สงขลา

05900702001 หัวคุ้ง 7/11/25542434วัดราษฎร์มหานิกายหัวคุ้ง ม.5 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
05900701005 หัวเค็ด 21/4/25302399วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลระโนด อำเภอระโนด
05901002001 หัวถนน 23/1/25422466วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลปริก อำเภอสะเดา
05900708002 หัวถิน 1/1/24001380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพังยาง อำเภอระโนด
05900101013 หัวป้อมนอก 22/1/25502340วัดราษฎร์มหานิกายบ่อยาง ม.14 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900101004 หัวป้อมใน 1/1/23252315วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900711001 หัวป่า 1/1/24422417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด
05900709005 หัวระวะ 1/1/23152315วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
05900705003 หัววัง 1/1/24752450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด
05901102007 หาดใหญ่สิตาราม 2/5/254514/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายกิโลเมตรที่ 3 ม.1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
05901113002 หินเกลี้ยง 1/1/24782300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
05901112001 หูแร่ 1/1/24732445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่
05901507001 แหลมจาก 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร
05900101015 แหลมทราย 1/1/24842356วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900801006 แหลมบ่อท่อ 2484วัดราษฎร์มหานิกายแหลมบ่อท่อ ม.4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
05900106002 แหลมพ้อ 1/1/24312360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
05900207002 แหลมวัง 1/1/24732225วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ
05900801005 แหลมหาด 25/3/253629/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแหลมหาด ม.6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
05900709001 ใหญ่ 13/3/25282200วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลระวะ อำเภอระโนด
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05900211001 ใหม่ 1/1/24252310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ
05900901002 ใหม่ทุ่งคา 1/1/24952469วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
05901001002 อมฤตวราราม 1/1/251822/10/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตแคหลังใต้ ม.2 ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา
05901511006 อรุณดาราราม(ชายทะเล) 1/1/24912468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
05901105002 อัมพวัน 23/6/252514/10/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่
05900105002 อ่างทอง 1/1/24352319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา
05900801004 อ่าวบัว 1/1/24902482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์
05900804001 อินทราวาส 1/1/25042482วัดราษฎร์มหานิกายคลองไหน ม.4 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์
05900101017 อุทัย 2390วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
05900704002 อู่ตะเภา 1/1/25172416วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
05901103001 อู่ตะเภา 12/2/25452010วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่
05900803001 เอก 12/6/25422520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์

รวมทั้งสิ้น วัด428
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03640408001 กกแรต 8/11/25262463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
03640401001 กงไกรลาศ 1/1/24812334วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
03640703001 กรงทอง 1/1/19051900วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก
03640107004 กระชงคาราม 10/10/252314/12/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย
03640904001 กลางดง 1/1/25052470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640106001 กำแพงงาม 1/1/24302125วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640411001 เกตุวนาราม 7/5/25572443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
03640405005 เกาะ 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
03640608001 เกาะ 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง
03640711003 เกาะ 15/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตไม้งาม ม.5 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
03640506003 เกาะน้อยตะวันตก 31/7/25462470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640506004 เกาะน้อยตะวันออก 23/9/25392479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640602003 เกาะไม้แดง 30/12/25292479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง
03640503006 เกาะระเบียง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640610002 เกาะวงษ์เกียรติ์ 12/1/25492420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง
03640713001 เกาะหินตั้ง 1/1/24202400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
03640402002 ขวาง 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่หนองเงิน ม.3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ
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03640713007 ขอนซุง 2/9/25182480วัดราษฎร์มหานิกายขอนซุง ม.4 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
03640409002 ข่อมตาล 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายข่อมตาล ม.4 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
03640108004 ขุนช้าง 28/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายขุนช้าง ม.2 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640613001 ขุนตาลด 30/3/255815/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่ามักกะสัง ม.6 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง
03640307003 ขุนนาวัง 23/1/25422532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
03640901001 เขาแก้วชัยมงคล 1/1/25052282วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640606009 เขาดินไพรวัน 26/8/255813/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาดินไพรวัน ม.4 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
03640606006 เขานกยูง 29/1/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตลุตะแบก ม.9 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
03640903012 เขาแร่ 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายเขาแร่ ม.12 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640305002 เขาลานพระวนาราม 4/8/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาตาพรม ม.7 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ
03640507005 เขาอินทร์ 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ม.1 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
03640109001 คงคามาลัย 1/1/24672396วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย
03640703002 คลองกระจง 1/1/24212400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก
03640607002 คลองเขนง 14/8/25512215วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง
03640206003 คลองเจริญ 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองเจริญ ม.8 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640408004 คลองตะเข้ 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายคลองตะเข้ ม.5 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
03640102005 คลองตะเคียน 1/11/25342529วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
03640708006 คลองปู 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายคลองปู ม.1 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก
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03640603001 คลองโป่ง 1/1/21042082วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
03640205007 คลองไผ่งาม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังโตก ม.5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640702005 คลองพระรอด 2529วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
03640110006 คลองยอ 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายคลองยอ ม.3 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย
03640708003 คลองยาง 1/1/25132482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก
03640708004 คลองวังทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก
03640902001 คลองสำราญ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640713002 คลองแห้ง 1/1/25052420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
03640403001 คุ้งยาง 1/1/24442352วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
03640712001 คุ้งยาง 10/10/25232385วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก
03640102001 คุ้งยางใหญ่ 1/1/19201920วัดราษฎร์มหานิกายสวน ม.3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
03640706001 คุ้งวารี 1/1/25002396วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก
03640101001 คูหาสุวรรณ 1/1/19201920วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
03640609003 โคกกระทือ 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง
03640901006 โค้งเจริญ 2/2/253830/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายโค้งเจริญ ม.11 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640505003 จอมแจ้ง 1/1/24412425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
03640109003 จอมสังข์ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายจอมสังข์ ม.3 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย
03640705002 จันทโรภาส 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายจันทโรภาส ม.3 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก
03640802002 จันวนาประชากร 10/8/25192484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร
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03640702002 เจ็ดธรรมาสน์ 14/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
03640601002 ฉิมพลี 12/7/25312380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
03640102008 ฉุน 26/9/254415/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองด่าน ม.5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
03640507001 ชัยสิทธาราม 1/1/250227/8/2501วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
03640904009 ชัยอุดม 7/2/253230/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640201002 เชิงคีรี 1/1/24992484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640508003 เชิงคีรี 3/7/25352100วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย
03640307001 เชิงคีรี 23/1/25421880วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
03640904007 เชิงผา 1/1/252829/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640103007 โซกเป็ด 15/5/253931/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายโซกเป็ด ม.8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640606008 โซกเปือย 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายโซกเปือย ม.7 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
03640903010 โซกม่วงวนาราม วัดราษฎร์มหานิกายโซกม่วง ม.12 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640509002 ดงคู่ 18/1/25312484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640406002 ดงเดือย 1/1/23902367วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ
03640507003 ดงพริกแจว 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายดงพริกแจว ม.9 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
03640406003 ดงยาง 22/6/25372425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ
03640506008 ดงยาง 26/8/255931/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.7 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640403003 ดอนแค 20/5/254830/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
03640609004 ดอนจันทร์ 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง
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03640404003 ดอนประดู่ 28/4/2553วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.2 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ
03640503001 ดอนระเบียง 2278วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640404001 ดอนสัก 1830วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ
03640502005 ดอยไก่แก้ว 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640502006 ดอยรัตนมณี 21/2/25392532วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพล้อ ม.6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640302003 ดุสิตดาราม 1/1/23702368วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
03640702004 เด่นกระต่าย 19/4/255618/5/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
03640903007 เด่นดีหมี 24/12/255523/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตเด่นดีหมี ม.7 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640505001 ต้นสนโพธาราม 31/7/25462400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
03640103001 ตระพังทอง 1/1/18301826วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640405007 ตระพังละมุด 24/8/2547วัดราษฎร์มหานิกายเสาเถียรใต้ ม.11 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
03640205001 ตลิ่งชัน 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640508002 ตลิ่งชัน 1/1/18301824วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย
03640503004 ตอสัก 8/9/25542468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640108001 ตาลเตี้ย 1/1/21302100วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640610001 เตว็ดกลาง(เตว็ดนอก) 1/1/25022369วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง
03640612002 เตว็ดใน 22/10/25432470วัดราษฎร์มหานิกายตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง
03640407002 เต่าทอง 26/8/25592475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
03640503007 ถาวรโพธิการาม 16/10/254918/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายแม่สำ ม.1 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
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03640606004 ถ้ำระฆัง 23/6/255314/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายวังตามน ม.6 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
03640506002 ทะเลลอย 10/7/25502463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640610003 ทับผึ้ง 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง
03640712002 ท่าเกย 1/1/24462434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก
03640709002 ท่าเกษม 1/1/25162399วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก
03640409001 ท่าฉนวน 21/2/25392221วัดราษฎร์มหานิกายท่าฉนวน ม.1 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
03640706004 ท่าช้าง 1/1/25132475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก
03640903003 ท่าชุม 21/11/25322474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640902002 ท่าต้นธงชัย 7/2/253225/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640401005 ท่าทราย 20/10/2554วัดราษฎร์มหานิกายท่าทราย ม.3 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
03640709003 ท่าทอง 1/1/24512420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก
03640503003 ท่าโพธิ์ 7/2/25322412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640901004 ท่าวิเศษ 9/1/254730/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640607003 ทุ่ง 27/8/25272268วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง
03640407001 ทุ่งเนินพยอม 1/1/18061804วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
03640502004 ทุ่งพล้อ 1/1/24722412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640804004 ทุ่งมหาชัย 1/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมหาชัย ม.3 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
03640310001 ทุ่งยั้งเมือง 13/1/25382520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ
03640903001 ทุ่งเสลี่ยม 1/1/24822461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
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03640903004 เทพนม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640101003 ไทยชุมพล 1/1/23822376วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
03640713006 ไทรงาม 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายนากลาง ม.7 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
03640706002 ไทรย้อย 1/1/25052400วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก
03640301003 ธรรมปัญญาราม 21/12/253521/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ
03640503005 ธรรมิการาม 2/6/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640902006 ธารชะอม 25/2/25578/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายธารชะอม ม.6 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640307002 นากาหลง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
03640606003 นาขุนไกร 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายนาขุนไกร ม.1 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
03640505002 นาต้นจั่น 9/1/25472400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
03640303002 นาไผ่ล้อม 26/8/25592478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ
03640106006 นาโพธิ์ทอง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.8 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640303004 นาสระลอย 20/5/252717/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ
03640803001 น้ำขุม 1/1/24772352วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร
03640309001 น้ำพุ 8/9/25542479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
03640409006 น้ำเรื่อง 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเรื่อง ม.12 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
03640603003 นิคมศรีสำโรง 24/6/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
03640407005 เนินกระชาย 21/2/253930/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายดงม่วง ม.5 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
03640303003 เนินยาง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ
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03640401003 เนินหว้า 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเนินหว้า ม.7 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
03640801003 บ่อทองอุดมธรรม 1/1/25122484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร
03640702007 บ่อแปดร้อย 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายบ่อแปดร้อย ม.10 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
03640104001 บางคลอง 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย
03640709004 บางยมอุดมธรรม 7/3/254430/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก
03640402001 บ้านกร่าง 1/1/24042399วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ
03640603005 บ้านกรุ 31/3/25022431วัดราษฎร์มหานิกายกรุ ม.4 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
03640510001 บ้านแก่ง 28/4/25232408วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย
03640106003 บ้านขวาง 1/1/24482443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640803002 บ้านคลอง 7/11/25222475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร
03640503008 บานชื่น 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายบานชื่น ม.12 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640611001 บ้านซ่าน 1/1/20202010วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
03640106002 บ้านนา 1/1/24852440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640303001 บ้านป้อม 1/1/25022440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ
03640609002 บ้านไร่ 1/1/24242260วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง
03640801002 บ้านเหมือง 21/2/25392465วัดราษฎร์มหานิกายเหมือง ม.2 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร
03640501004 บ้านใหม่ 4/3/25312391วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640102007 บึง 17/1/254128/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายวัดบึง ม.4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
03640302001 บึง 1/1/25021885วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
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03640411004 บึงครอบศรัทธาราม 24/12/255530/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายบึงครอบ ม.1 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
03640904002 บึงบอน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640302004 บึงภูเต่า 23/1/254216/9/2539วัดราษฎร์มหานิกายนอกทุ่งหลวง ม.3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
03640306005 บึงสนมเสนาราม 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายนิคมพัฒนา ม.10 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ
03640802003 บึงสวย 24/2/25582526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร
03640511002 โบราณหลวง 16/10/25282447วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย
03640403002 โบสถ์ 14/10/25252423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
03640713005 โบสถ์ 31/10/2550วัดราษฎร์มหานิกายวัดโบสถ์ ม.5 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
03640707002 โบสถ์โพธิ์ 23/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
03640501001 โบสถ์มณีราม 1/1/18631863วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640205009 ปทุมคีรี 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายปทุมคีรี ม.3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640409004 ปทุมวนาราม 2/9/25532430วัดราษฎร์มหานิกายไหล่ปอแดง ม.11 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
03640405003 ประกาย 2/3/252730/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
03640408006 ปรักรัก 2433วัดราษฎร์มหานิกายปรักรัก ม.2 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
03640505004 ปลายนา 1/1/24372426วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
03640802001 ปัจจันตคารามวาสี 2/7/25512450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร
03640103005 ปากคลอง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640713003 ปากคลองช้าง 25/12/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
03640611002 ปากคลองแดน 5/1/255220/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายปากคลองแดน ม.8 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง
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03640203002 ปากคลองร่วมศรัทธาธรรม 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายปากคลองร่วม ม.6 ตำบลวังตะคร้อ
อำเภอบ้านด่านลานหอย

03640510002 ปากคะยาง 1/1/25042472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย
03640711001 ปากน้ำ 1/1/24502215วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
03640705001 ป่าข่อย 1/1/25132397วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก
03640903009 ป่าเขาน้อย 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตภูแก้ว ม.13 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640205008 ป่าเขาระเนียม 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาระเนียม ม.4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640502002 ป่างิ้ว 1/1/24612410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640714002 ป่าถ่อน 21/2/25232465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก
03640712005 ป่าธัมมานุสรณ์ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตคุ้งยาง ม.5 ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก
03640106007 ป่านาบุญ 26/8/255829/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองยาง ม.6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640201003 ป่าบนเนิน 20/9/255030/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตบนเนิน ม.10 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640510004 ป่าบ้านลำโชค 5/1/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตลำโชค ม.7 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย
03640405001 ป่ามะม่วง 1/1/24671837วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
03640506006 ป่ายาง 3/11/255718/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายป่ายาง ม.1 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640408003 ป่ารัง 26/8/255912/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
03640405006 ป่ารัง 21/1/255412/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
03640102006 ป่าเรไร 25/3/254112/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
03640201006 ป่าวิปัสสนา 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายวังโคนเปือย ม.7 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
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03640904006 โป่งฝาง 29/10/25522482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640708001 โป่งมะขาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก
03640504008 โป่งวัว 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโป่งวัว ม.16 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640504007 ผาคำ 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640708005 ไผ่ตะล่อม 2/9/25532483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก
03640706003 ไผ่ล้อม 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก
03640902004 ฝั่งหมิ่น 13/7/255930/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640504004 พงเสลียง 16/10/25282477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640504009 พระธาตุผาเวียง 9/9/255929/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายผาเวียง ม.3 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640103003 พระพายหลวง 24/6/25391900วัดราษฎร์มหานิกายเมืองเก่า ม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640508001 พระศรีรัตนมหาธาตุ 1/1/11431143พระอารามหลวงมหานิกายม.6 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย
03640106005 พลายชุมพล 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหางคลอง ม.5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640903005 พิพัฒน์มงคล 28/6/254817/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640601001 โพธาราม 1/1/20162010วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
03640712003 โพธิ์งาม 25/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก
03640509007 โพธิ์ดู่ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยดู่ ม.7 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640707001 โพธิ์ทอง 1/1/24502400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
03640511004 โพธิยาราม 28/4/252326/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย
03640406001 โพธิ์หอม 2232วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ
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03640308001 ภาวนาราม 30/6/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ
03640501005 ภูธาตุเจดีย์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายหาดสูง ม.3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640707004 มงคลนิมิตร 28/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายถนนพระร่วง ม.5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
03640103008 มนต์คีรี 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายมนต์คีรี ม.6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640505005 ม่อนแก้ว 8/8/25322470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
03640904008 ม่อนจำศีล 10/5/255930/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640905001 ม่อนศรีสมบุรณาราม 1/1/25052485วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640903011 ม่อนหินขาว วัดราษฎร์มหานิกายม่อนหินขาว ม.5 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640711002 มาบป่าเลา 11/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก
03640306001 มุจลินทาราม 25/4/25522475วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.1 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ
03640902003 แม่ทุเลา 21/6/253430/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640504006 แม่เทินใต้ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640504002 แม่เทินเหนือ 24/6/25392468วัดราษฎร์มหานิกายแม่เทินเหนือ ม.8 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640609007 แม่น้ำ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายแม่น้ำ ม.6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง
03640702006 แม่น้ำเก่า 3/11/25572532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
03640904005 แม่บ่อทอง 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640502001 แม่ราก 23/3/25332345วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640503002 แม่สำเหนือ 2375วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640504005 แม่ฮู้ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
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03640105001 ยางซ้าย 21/12/25222420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640504010 ยางตอย 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายยางตอย ม.22 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640108002 ยางเอน 24/6/25392480วัดราษฎร์มหานิกายยางเอน ม.3 ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640101002 ราชธานี 21/1/25541920วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
03640107001 ราชพฤกษ์ 25/3/25411920วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย
03640606002 ราวต้นจันทน์ 12/11/255325/10/2527วัดราษฎร์มหานิกายราวต้นจันทร์ ม.4 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง
03640612003 ราษฎร์บำรุง 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง
03640104002 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 25/3/25412459วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย
03640801001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 1/1/247311/5/2462พระอารามหลวงมหานิกายม.9 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร
03640506005 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640714003 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 23/6/25532522วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก
03640610004 ราษฎร์ศรัทธาราม 1/1/251720/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง
03640102003 ฤทธิ์ศิริราษฎร์เจริญธรรม 1/1/24742439วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
03640109002 ลัดทรายมูล 13/7/25362469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย
03640205005 ลานกระบือ 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตาปูน ม.4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640201001 ลานหอย 1/1/24992475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640309005 ลานเอื้อง 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายลานเอื้อง ม.6 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
03640302002 ลาย 1/1/24811885วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ
03640607001 วงฆ้อง 2000วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง
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03640304002 วังกร่าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ
03640502003 วังค่า 18/12/25572411วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640309002 วังเงิน 28/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพุใต้ ม.7 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
03640107003 วังแดง 14/3/25311920วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย
03640202002 วังแดด 25/3/255419/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังแดด ม.5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640103004 วังตะคร้อ 1/1/25132457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640206002 วังตะคร้อ 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิกกี ม.4 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640708002 วังถ้ำคูหาสวรรค์ 20/5/25272481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก
03640605001 วังทอง 5/6/25522435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง
03640110002 วังทองแดง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย
03640205006 วังไทรย้อยพัฒนาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังไทรย้อย ม.10 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640903006 วังธาร 21/12/253530/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640204001 วังน้ำขาว 16/6/254926/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640606001 วังไฟไหม้ 1/1/25022475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
03640205002 วังลึก 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640602002 วังลึก 4/3/25292400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง
03640606005 วังสมบูรณ์ 30/3/255818/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายวังสมบูรณ์ ม.5 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
03640105002 วังสวรรค์ 1/1/25002472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย
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03640712004 วังหว้า 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายวังหว้า ม.8 ตำบลป่ากุ่มเกาะ อำเภอสวรรคโลก
03640205003 วังหาด 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640612001 วังใหญ่ 1/1/24422437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง
03640301001 วาลุการาม 1/1/22602250วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ
03640103006 วิเวกวนาราม 2521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640901005 วิเศษสมบูรณ์ 12/6/254030/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640706005 เวฬุวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก
03640713004 ศรีคงคาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายน้ำด้วน ม.6 ตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก
03640305001 ศรีคีรีสุวรรณาราม 23/8/25452477วัดราษฎร์มหานิกายโนนประดู่ ม.2 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ
03640103002 ศรีชุม 1/1/19001900วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย
03640505006 ศรีเชลียง 12/6/254625/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองสูง ม.1 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
03640601005 ศรีนิโครธาราม 1/1/24592430วัดราษฎร์มหานิกายคลองตาล ม.5 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
03640106004 ศรีโพธิ์งาม 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายคลองแค ม.1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
03640107002 ศรีมหาโพธิ์ 1920วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย
03640404002 ศรีเมือง 1/1/24992451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ
03640510003 ศรีสวรรค์ 3/9/25352481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย
03640804002 ศรีสหกรณ์ 22/1/25502482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
03640610007 ศรีสังวร 1/1/24962483วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.6 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง
03640507002 ศรีสัชนาลัย 21/2/253912/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายแก่งหลวง ม.1 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
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03640604001 ศรีสำราญ 2315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีสำโรง
03640101004 ศรีเสวตวนาราม 16/10/25292450วัดราษฎร์มหานิกายตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
03640507004 ศาลาไก่ฟุบ 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายศาลาไก่ฟุบ ม.7 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
03640804003 ศิริบูรณาราม 30/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
03640401002 สงฆาราม 4/12/25582455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ
03640701003 สวรรคาราม 1/1/24342429วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก
03640701002 สวัสติการาม 1/1/24002376วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก
03640701001 สว่างอารมณ์ 1/1/23302382พระอารามหลวงมหานิกายตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก
03640503010 สะพานยาว 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายสะพานยาว ม.10 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640202001 สังฆาราม 1/1/19281923วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640606007 สันติสุข 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง
03640503009 สันหีบ 30/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายสันหีบ ม.8 ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640304001 สามพวง 1/1/24952375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ
03640901003 สามหลัง 30/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640511001 สารจิตร 1/1/24682382วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย
03640110003 สำนัก 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย
03640408002 สิงห์ทอง 3/12/254730/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายปรักทอง ม.1 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ
03640508004 สิริเขตคีรี 22/11/254822/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายเขานาร้อง ม.3 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย
03640613002 สิริมานนท์ 12/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตนาหลุก ม.7 ตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง
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03640504001 สุเม่น 1/1/25022424วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640405004 เสาหิน 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
03640409007 เสาหิน 22/9/2557วัดราษฎร์มหานิกายหางตลาด ม.8 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
03640901007 แสงสว่าง 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายแสงสว่าง ม.3 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640511003 แสนตอ 29/11/25402473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย
03640603002 โสภาราม 1/1/23702360วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง
03640110004 ไสยาศน์ 12/6/254612/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายไสยาศน์ ม.2 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย
03640301002 หนองกก 1/1/25022460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ
03640607004 หนองกระดี่ 1/1/25012273วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง
03640714001 หนองกลับ 1/1/24052400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก
03640206001 หนองจิกตีนเนิน 12/6/254230/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640710002 หนองชุมแสง 12/6/25462481วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมแสง ม.5 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก
03640201004 หนองเฒ่า 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองเฒ่า ม.5 ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640110001 หนองตาโชติ 1/1/24972460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย
03640901008 หนองตาเพ็ง 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาเพ็ง ม.7 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล

อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640410001 หนองตูม 1/1/25082304วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ
03640102004 หนองทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
03640405002 หนองบัว 1/1/24842404วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ
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03640804001 หนองบัว 16/10/25292471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร
03640409003 หนองบัว 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.2 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
03640710001 หนองป่าตอสามัคคีธรรม 2/7/25512482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก
03640904003 หนองผักบุ้ง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640608003 หนองฝาด 1/1/25152460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง
03640203001 หนองไม้กอง 26/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640602001 หนองรั้งใต้ 7/2/25322350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังลึก อำเภอศรีสำโรง
03640601003 หนองรั้งเหนือ 1/1/24142400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง
03640609001 หนองเรียง 1/1/22192210วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอศรีสำโรง
03640702001 หนองเรียง 2/6/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
03640704002 หนองวังวน 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองวังวน ม.1 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก
03640709001 หนองโว้ง 31/3/25522242พระอารามหลวงมหานิกายม.1 ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก
03640306004 หนองสะแกทอง 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายนิคมพัฒนา ม.6 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ
03640206004 หนองหญ้าปล้อง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าปล้อง ม.5 ตำบลหนองหญ้าปล้อง

อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640902005 หนองหมื่นชัย 30/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640608002 หนองแหน 1/1/25172445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง
03640304003 หนองแหวน 14/4/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ
03640506001 หนองอ้อ 1/1/25012461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย
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03640307004 หมอสามัคคีธรรม 16/9/2539วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำลาด ม.8 ตำบลนาเชิงคีรี อำเภอคีรีมาศ
03640204002 ห้วยไคร้ 27/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายภูทอง ม.9 ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640509001 ห้วยไคร้ 6/11/25392482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640904011 ห้วยเจริญ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเจริญ ม.12 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640509003 ห้วยติ่ง 19/4/255627/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยติ่ง ม.4 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย
03640504003 ห้วยโป้ 8/8/25562475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย
03640708007 หัวเขา 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขา ม.9 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก
03640102002 หัวฝาย 1/1/24382430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย
03640205004 หัวฝาย 28/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย
03640904004 หัวฝาย 1/1/24952475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640409005 หางตลาด 2/9/25012450วัดราษฎร์มหานิกายหางตลาด ม.3 ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ
03640501002 หาดสูง 1/1/24682361วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640501003 หาดเสี้ยว 16/10/25292384วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย
03640903002 เหมืองนา 1/1/25042463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640901002 ใหญ่ชัยมงคล 2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640803003 ใหม่คลองต่าง 4/12/255830/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองต่าง ม.1 ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร
03640702003 ใหม่คลองหอม 25/12/25252525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก
03640204003 ใหม่คลองอุดม 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายใหม่คลองอุดม ม.7 ตำบลวังน้ำขาว

อำเภอบ้านด่านลานหอย
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03640306002 ใหม่เจริญผล 9/7/254524/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ
03640904010 ใหม่ดอนสว่าง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ดอนสว่าง ม.15 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
03640407004 ใหม่ไทยบำรุง 16/6/25492483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
03640411003 ใหม่โพธิ์ทอง 1/2/253326/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
03640309004 ใหม่โพธิ์ทอง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายใหม่โพธิ์ทอง ม.5 ตำบลบ้านน้ำพุ อำเภอคีรีมาศ
03640714004 ใหม่ศรีสมบูรณ์ 26/5/255115/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก
03640306003 ใหม่สามัคคีธรรม 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายนิคมพัฒนา ม.8 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ
03640411002 ใหม่สุขเกษม 21/12/253529/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ
03640505007 ใหม่แสงทอง 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายแสงทอง ม.9 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย
03640704001 อัมพวนาราม 1/1/24552450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก
03640407003 อินทรีศรีสังวร 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ
03640306006 อู่สำเภาทอง 19/4/25563/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายนิคมพัฒนา ม.5 ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ

รวมทั้งสิ้น วัด365
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02720303007 กกซาง 22/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายกกซาง ม.8 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720303001 กกตาด 16/6/25492429วัดราษฎร์มหานิกายกกตาด ม.9 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720303003 กกเต็น 20/9/25502446วัดราษฎร์มหานิกายกกเต็น ม.8 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720402003 กกม่วง 27/8/25262354วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720910003 กกม่วง 4/7/25292324วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720102004 กงจักร 17/9/25192204วัดราษฎร์มหานิกายกงจักร ม.3 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720408003 กระทุ่มทอง 1/1/25082464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า
02720807001 กระเสียว 1/1/25242366วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
02720206003 กร่างสามยอด 31/7/25492479วัดราษฎร์มหานิกายกร่างสามยอด ม.6 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
02720401008 กลาง 4/12/25582430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720904003 กลางบ้านดอน 17/1/25512453วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
02721006004 กองเงินเชตะวัน 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวหาย ม.3 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ
02721004005 ก้อนแก้วสามัคคีธรรม 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายก้อนแก้ว ม.6 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02721001007 กาญจนาราม 26/7/254710/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนสำโรง ม.4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720204001 กาบบัว 1/1/25182474วัดราษฎร์มหานิกายกาบบัว ม.6 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช
02720117003 การ้อง 17/9/25192457วัดราษฎร์มหานิกายการ้อง ม.1 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720201002 กำมะเชียร 4/4/25322355วัดราษฎร์มหานิกายกำมะเชียร ม.6 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
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02720102006 กุฎีทอง 1/1/22712271วัดราษฎร์มหานิกายกุฎีทอง ม.3 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720206002 กุ่มโคก 4/12/25582473วัดราษฎร์มหานิกายกุ่มโคก ม.5 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
02720507001 เกาะ 1/1/24962358วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์
02720706004 เกาะแก้ว 12/7/25312484วัดราษฎร์มหานิกายบ้านใหม่ ม.8 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
02720103004 แก้ว 1/1/24952415วัดราษฎร์มหานิกายทับตีเหล็ก ม.2 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720403002 แก้วตะเคียนทอง (ตะฆ่า) 1/1/24722452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า
02720509002 ไก่เตี้ย 1/1/24952428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
02720116006 ขรัวตาหนู 24/4/2549วัดราษฎร์มหานิกายบึงกระเทียม ม.4 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720401006 ขวาง 1/1/24222409วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720116005 ขวาง 2/9/255320/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายศาลาขาว ม.4 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720212002 ขวางเวฬุวัน 25/8/25412474วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งก้านเหลือง ม.5 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
02720402004 ขุนไกร 1/1/23692369วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720910005 เขากระจิว 1/1/251312/12/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720908004 เขากำแพง 23/8/25452430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
02720909006 เขากุฏิ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720910008 เขาไกรลาศ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายจะร้าใหม่ ม.2 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720302012 เขาช่องคับ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาช่องคับ ม.14 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720204003 เขาดิน 31/3/25522521วัดราษฎร์มหานิกายเขาดิน ม.1 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช
02720908002 เขาดีสลัก 4/4/25322470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
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02720303011 เขาตะเภาทอง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยขมิ้น ม.14 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720907009 เขาถ้ำโกปิดทอง 23/8/25452482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตายัง ม.13 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02720903005 เขาถ้ำเสือ 1/2/253326/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
02720301005 เขาถ้ำหมี 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเขาถ้ำหมี ม.12 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720901005 เขาทำเทียม 1/1/24712460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
02720201006 เขาน้อย 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายเขาพระ ม.2 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720301006 เขานางงาม 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขานางงาม ม.9 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720203001 เขานางบวช 18/5/25252390วัดราษฎร์มหานิกายเกาะคู ม.7 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
02720201003 เขาพระ 1/1/24802410วัดราษฎร์มหานิกายเขาพระ ม.2 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720901003 เขาพระศรีสรรเพชญาราม 24/6/25222481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
02720301009 เขาพุข่อย 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายพุข่อย ม.2 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720714009 เขาแมงมุม 2/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขาแมงมุม ม.14 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02720909008 เขาวงศ์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720301007 เขาสวรรค์ 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายขนส่งพัฒนา ม.18 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720203005 เขาแสงสว่าง 26/8/2525วัดราษฎร์มหานิกายท่านางเริง ม.6 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
02720201004 เขาใหญ่ 1/1/25032460วัดราษฎร์มหานิกายท่าม่วง ม.7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720304005 เขาใหญ่ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขาใหญ่ ม.8 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง
02720907002 คณฑี 7/11/25542470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02720803003 คลองขอม 28/4/25232300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
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02720413004 คลองขุด 23/3/25332467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
02720507003 คลองชะโด 1/1/25152485วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์
02720506002 คลองชะอม 1/1/252118/2/2503วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์
02720902002 คลองตัน 1/1/25152428วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง
02720408002 คลองโมง 1/1/24612453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า
02720601005 คลองสิบหก 4/9/253425/2/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
02720304009 คอกช้าง 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายคอกช้าง ม.5 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง
02720907003 คอกวัว 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02720104005 คันทด 1/1/25172451วัดราษฎร์มหานิกายคันทด ม.4 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720909007 คีรีเจริญผล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720908006 คีรีรัตนาราม 4/3/25292470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
02720414005 คูบัว 1/1/24812468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
02720102003 แค 1/1/24922034วัดราษฎร์มหานิกายค่ายเก่า ม.1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720106001 โคกโคเฒ่า 1/1/24762455วัดราษฎร์มหานิกายโคกโคเฒ่า ม.1 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720710002 โคกงูเห่า 30/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายโคกงูเห่า ม.5 ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง
02720703006 โคกเจ็ดลูก 22/11/253122/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจ็ดลูก ม.10 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
02721004002 โคกพระ 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายโคกพระ ม.2 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720405003 โคกโพธิ์ 19/3/25502419วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า
02720901002 โคกยายเกตุ 1/1/25012440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
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02720907001 โคกสำโรง 1/1/25162467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02720807002 โคกหม้อ 1/1/25182445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
02720602004 โคกหม้อสุวรรณประทีป 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
02721006002 โค้งบ่อแร่ 21/2/253923/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายโค้งบ่อแร่ ม.9 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ
02720501004 จรรย์ 1/1/24552455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
02720701002 จันทรังษีฉิมาวาส 31/7/25492442วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
02720913003 จันทราวาส 9/5/25342436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง
02720910001 จำปา 10/2/24982468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720114005 จำปา 25/12/253926/12/2529วัดราษฎร์มหานิกายจำปา ม.1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720120001 จำปี 27/10/25382445วัดราษฎร์มหานิกายท่าหว้าเหนือ ม.2 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720603003 จิกรากข่า 1/1/25042476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
02720403003 เจ้าขาว 22/12/25312353วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า
02720109006 เจ้าพระยาธรรมาราม 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายดอนจันทร์ ม.2 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02721004001 แจงงาม 2531วัดราษฎร์มหานิกายแจงงาม ม.4 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720208004 ฉวาก 2475วัดราษฎร์มหานิกายฉวาก ม.7 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720302007 ชลประชาเทพนิมิตร 10/7/255015/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายชลประทาน ม.11 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720407001 ช่องลม 1/1/25032417วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
02720802006 ช่องสะเดา 29/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดอนสันชัย ม.6 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
02720908010 ชัฏดงคำ 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายชัฏดงคำ ม.12 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
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02720909005 ชัยเภรีย์ 12/2/25452338วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720912003 ชัยมงคล 1/1/251627/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง
02720806006 ชายคลอง ๘ 2/6/253212/7/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
02720104004 ชายทุ่ง (ทุ่ง) 1/1/24612378วัดราษฎร์มหานิกายโคกหม้อ ม.5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720603001 ชีธาราม 1/1/25082433วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
02720403005 ชีปะขาว 1/1/24972425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า
02720109003 ชีสุขเกษม 10/2/25212324วัดราษฎร์มหานิกายธรรมกุล ม.3 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720101003 ไชนาวาส 1/1/19201890วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนย่อยวัดไชนาวาส ตำบลท่าพี่เลี้ยง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720703002 ไชยนาราษฎร์ 18/12/25572368วัดราษฎร์มหานิกายบางปลาร้า ม.4 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
02721001012 ไซหนองกวาง 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกวาง ม.9 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720603005 ดงกะเชา 2/10/253216/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
02720507002 ดงขี้เหล็ก 1/1/24992438วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์
02721004003 ดงเชือกพันเจริญ 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายดงเชือก ม.7 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720707001 ดงตาล 1/1/25102442วัดราษฎร์มหานิกายท่าจัด ม.1 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง
02720302010 ดงปอ 25/3/25541/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายดงปอ (กม.4) ม.10 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720213002 ดงพิกุล 24/2/25262462วัดราษฎร์มหานิกายดงพิกุล ม.7 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช
02720305006 ดงรัง 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดงรัง ม.4 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง
02720304002 ดงเสลา 13/7/25592484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง
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02720301004 ดงอู่ทอง 1/3/255914/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายดงอู่ทอง ม.15 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720401004 ดอกบัว 3/11/25382379วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720404004 ดอนกระเบื้อง 1/1/24982460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า
02720114006 ดอนกระรอก 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720105002 ดอนกลาง 1/1/24742439วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.1 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720604006 ดอนกลาง 24/6/25392532วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02720110006 ดอนกุ่มทิพย์ 12/9/252930/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720210003 ดอนเก้า 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720413006 ดอนขาด 4/9/25342474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
02720108002 ดอนเจดีย์ 1/1/24792457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720601007 ดอนเจดีย์ 1/1/25022495วัดราษฎร์มหานิกายดอนเจดีย์ ม.5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
02720414003 ดอนตาจีน 1/1/24822461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
02720107001 ดอนตาล 1/1/25172415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720209003 ดอนตาล 4/4/25322480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720413008 ดอนทอง 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
02720502003 ดอนบุบผาราม 1/1/24982341วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
02720302005 ดอนประดู่ 7/2/25322480วัดราษฎร์มหานิกายดอนประดู่ ม.5 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720111003 ดอนโพธิ์ทอง 1/1/24912481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720908007 ดอนไฟไหม้ 4/7/25292465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
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02720212003 ดอนมะเกลือ 10/3/25252475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
02720906001 ดอนมะเกลือ 25/12/25252452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง
02720715001 ดอนมะนาว 20/6/25552470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง
02720412001 ดอนยอ 4/9/25342429วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
02720301011 ดอนแย้ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนแย้ ม.11 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720806003 ดอนไร่ 1/1/25102456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
02720706005 ดอนสงวน 1/1/25112484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
02721001002 ดอนสำโรง 16/10/25282469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720912004 ดอนสุโข 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนสุโข ม.5 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง
02720505002 ดอนสุทธาวาส 27/8/25272482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์
02720905002 ดอนหอคอย 1/1/24792428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง
02720302001 ด่านช้าง 18/1/25312428วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720403004 ดารา 1/3/25592423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า
02720414004 ดาว 1/1/24772466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
02720202001 เดิมบาง 1/1/24312425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช
02720411001 ตปะโยคาราม 13/1/253810/3/2424วัดราษฎร์มหานิกายสะแกย่างหมู ม.5 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
02720208006 ตรอกตาโพธิ์ 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายตรอกตาโพธิ์ ม.12 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720604009 ตรีวิสุทธิธรรม 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตผักพริก ม.1 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02720411005 ตะลุ่ม 1/1/25182465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
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02720111004 ไตรรัตนาราม 29/11/25372482วัดราษฎร์มหานิกายสามเหลี่ยม ม.4 ตำบลดอนโพธิ์ทอง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

02720501002 ถั่ว 1/1/25132410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
02720910009 ถ้ำเขาน้อย 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.2 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720118005 ถ้ำสุทธาวาส 6/9/252219/4/2489วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720508003 เถรพลาย 21/6/25342423วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์
02720406004 ทรงกระเทียม 1/1/24972468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า
02720401009 ทวิชาตาราม 1/1/25082482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720407004 ทองขาหย่าง 22/1/255013/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
02720702001 ทองประดิษฐ์ 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง
02720605001 ทะเลบก 21/6/25562520วัดราษฎร์มหานิกายทะเลบก ม.2 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
02721005007 ทะเลเพลาะ 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายทะเลเพลาะ ม.3 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720714002 ทับกระดาน 1/1/25082476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02720306005 ทับกระดาษ 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทับกระดาษ ม.1 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
02720305002 ทับผึ้ง 27/5/25262468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง
02720305004 ทับละคร 2528วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง
02721006006 ทัพตาแทน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทัพตาแทน ม.4 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ
02721006007 ทัพหลวง 15/1/255719/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทัพหลวง ม.2 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ
02720602002 ท่ากุ่ม 1/1/25162467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
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02720703004 ท่าข้าม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
02720104002 ท่าโขลง 1/1/24542325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720707002 ท่าจัด 1/1/24872484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง
02720702003 ท่าเจดีย์ 9/9/255917/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายเสาร์หิน ม.5 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง
02720404003 ท่าเจริญ 1/1/25042451วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า
02720201001 ท่าช้าง 3/2/25212309วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720706001 ท่าไชย 1/1/25142445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
02720303004 ท่าเดื่อ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.3 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720413001 ท่าตลาด 1/1/25222422วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
02720202002 ท่าเตียน 1/1/25172461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช
02720205002 ท่าทอง 1/1/25052479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720203004 ท่านางเริง 1/1/24932475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
02720802005 ท่าประชาสรรค์ 7/11/25548/9/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
02720901007 ท่าพระยาจักร์ 10/11/25152453วัดราษฎร์มหานิกายท่าพระ ม.6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
02720802004 ท่าพิกุลทอง 12/7/253122/6/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
02720203006 ท่าฟืน 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายท่าฟืน ม.6 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
02720807003 ท่ามะกรูด 1/1/25082472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
02720213001 ท่ามะนาว 1/1/25262290วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะนาว ม.5 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช
02720210002 ทุ่งกฐิน 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช
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02720906002 ทุ่งกระเจ็ด 1/1/25082479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง
02720712002 ทุ่งเข็น 10/2/25352450วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
02720712001 ทุ่งคอก 1/1/25082400วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งคอก ม.10 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
02720302011 ทุ่งดินดำ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งดินดำ ม.17 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720910006 ทุ่งดินดำ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งดินดำ ม.4 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720907006 ทุ่งตลิ่งชัน 28/12/25332460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02720302004 ทุ่งนาตาปิ่น 16/10/25282475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนาตาปิ่น ม.3 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720802003 ทุ่งแฝก 29/8/25262470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
02720304001 ทุ่งมะกอก 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง
02720804006 ทุ่งสามัคคีธรรม 1/1/253015/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก
02721006001 ทุ่งหนองแก้ว 22/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ
02720402009 ทุ่งอุทุมพร 1/1/24852443วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720903002 เทพคีรีวงศ์ (เทพคีรีวงศาราม) 1/1/251323/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
02720712004 เทพพิทักษ์ 1/1/251923/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
02720503004 เทพสุธาวาส 14/6/25332427วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
02720108003 ไทรงามธรรมธราราม 17/7/25302526วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720101006 ไทรย์ 1/1/25142400วัดราษฎร์มหานิกายวัดไทรย์ ม.5 ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720208001 ไทรย์ 8/8/25562401วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720105003 ธรรมมงคล 14/6/253319/1/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
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02720603004 ธัญญวารี 1/1/24852477วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
02720601004 นเรศสุวรรณาราม 24/6/252220/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
02720401001 น้อย 1/1/24172334วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720502002 น้อยชมภู่ 1/1/24812340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
02720902005 นันทวัน 1/1/251810/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง
02720203002 นางบวช 1/1/24972400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
02720802001 นางพิมพ์ 1/1/25182473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
02720208003 น้ำพุ 1/1/25152470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720110002 นิเวศน์ธรรมาราม 26/5/25512425วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720119003 นิเวศน์ปวราราม 21/12/25352484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720411003 เนินเกษม (โคกโก) 1/1/24742440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
02720708002 เนินพระปรางค์ 30/8/252027/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายเนินพระปรางค์ ม.4 ตำบลเนินพระปรางค์

อำเภอสองพี่น้อง
02720806005 เนินมหาเชษฐ์ 19/5/25472480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
02720909009 โนนหนองแปน 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนองแปน ม.2 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720509003 บรรไดทอง 1/1/25182483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
02720302006 บรรหารแจ่มใส 24/6/25222521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720713003 บวรศิริธรรม 9/9/25596/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองบวบหอม ม.2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง
02720210001 บ่อกรุ 4/9/25342416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช
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02720902006 บ่อคู่ 16/6/254910/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง
02720605002 บ่อสำราญ 21/6/253416/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
02720714005 บ่อสุพรรณ 21/12/253526/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02721001006 บ่อหว้า 13/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
02721001003 บัลลังก์ 29/11/25372475วัดราษฎร์มหานิกายบัลลังก์ ม.1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720115002 บางกุ้ง 21/11/253231/10/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720801003 บางขวาก 1/1/25052473วัดราษฎร์มหานิกายปากคลอง ม.6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก
02720413003 บางจิก 1/1/25092463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
02720704001 บางซอ 25/9/25552442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง
02720706002 บางบอน 1/1/24852449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
02720110003 บางปลาหมอ 5/2/25002442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720404001 บางแม่หม้าย 1/1/24922300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า
02720403001 บางยี่หน 1/1/25242350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า
02720405002 บางเลน 1/1/25082405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า
02720705002 บางสะแก 1/1/25042424วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง
02720704002 บางสาม 1/1/25062444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง
02720404002 บางใหญ่ 1/1/24812356วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า
02720303009 บ้านกกจาน 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายกกจาน ม.3 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720602001 บ้านกรวด 15/1/25242465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
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02720502005 บ้านกร่าง 30/12/25292410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
02720307001 บ้านกล้วย 28/9/2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง
02720502004 บ้านกล้วย 1/1/24812365วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
02720913001 บ้านกล้วย 15/9/25302524วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง
02720402008 บ้านเก่า 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720910007 บ้านดงน้อย 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายดง-บ้านน้อย ม.10 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720402006 บ้านด่าน 30/8/25202385วัดราษฎร์มหานิกายบ้านด่าน ม.4 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720803001 บ้านทึง 1/1/24602020วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
02720303008 บ้านทุ่ง 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.4 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720303006 บ้านน้อยป่าแฝก 22/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายน้อยป่าแฝก ม.6 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720705001 บ้านโพธิ์ 6/11/25392400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง
02720112001 บ้านโพธิ์ตะวันตก 1/1/25022400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720112003 บ้านโพธิ์ตะวันออก 1/1/24792446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720602007 บ้านลวดสามัคคีธรรม(บ้านลวด) 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
02720210004 บ้านลาด 2521วัดราษฎร์มหานิกายลาด ม.4 ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720805002 บ้านสระ 1/1/25052403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
02720414006 บ้านสันดอน 28/12/253310/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
02720402002 บ้านสูตร 21/6/25562337วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720805006 บ้านหนองหิน 12/3/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
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02720402007 บ้านหมี่ 1/1/25062389วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720103005 บำรุงราษฎร์ 1/1/25022479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720406005 บึงคา 17/9/25192478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า
02720411002 โบสถ์ 1/1/24692439วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
02720703001 โบสถ์ดอนลำแพน 2200วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
02720905004 โบสถ์วิทยาคาร 2445วัดราษฎร์มหานิกายยุ้งทะลาย ม.1 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง
02720909003 ปฐมเจดีย์ 1/1/25112484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720903004 ปทุมวนาราม 23/9/25392415วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
02720901006 ปทุมสราวาส 1/1/24542395วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
02720902001 ปทุมสูตยาราม 13/2/252210/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง
02720112004 ประชุมชน 1/1/24702461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720205003 ประชุมสงฆ์ 3/9/25252481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720101004 ประตูสาร 1/1/22802223วัดราษฎร์มหานิกายวัดประตูสาร ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720103001 ประสพสุข 1/1/24952220วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720101007 ปราสาททอง 1/1/24932423วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720508001 ปลายนา 1/1/23302220วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์
02720506005 ปลายนาป่ามะม่วง 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกระทะ ม.6 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์
02720912002 ปัญจมิตรชลิตาราม 1/1/25136/10/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง
02720208005 ปากดง 22/11/254829/3/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช
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02720204002 ปากดงท่าศาล 1/1/25152483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช
02720205001 ปากน้ำ 1/1/25052439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720911001 ปากแสก 1/1/254310/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายปากแสก ม.5 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง
02720303005 ป่าขี 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายป่าขี ม.7 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720506001 ป่าพระเจ้า 8/8/25322469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์
02720410002 ป่าพฤกษ์ 1/1/25102351วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า
02720102001 ป่าเลไลยก์(ป่าเลไลย์) 1/1/24611369พระอารามหลวงมหานิกายรั้วใหญ่ ม.2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720212001 ป่าสะแก 1/1/25092435วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
02720502006 ปู่เจ้า 25/12/25252442วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
02720118004 ปู่บัว 1/1/24892476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720302009 โป่งคอม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโป่งคอม ม.7 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720804002 โป่งแดง 2/3/25272427วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก
02720908001 โป่งพรานอินทร์ 24/10/25219/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
02720120003 ผดุงศรัทธาราษฎร์ 10/2/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720107002 ไผ่เกาะโพธิ์งาม 1/1/24782440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720105001 ไผ่ขวาง 1/1/25002343วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720711003 ไผ่ขาด 26/11/25342470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง
02720413005 ไผ่เดี่ยว 1/1/25142468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
02720505006 ไผ่พันมือ 8/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์
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02720412002 ไผ่มุ้ง 27/8/25262451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
02720703005 ไผ่โรงวัว 15/1/25572469วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
02720117002 ไผ่ลูกนก 1/1/24902456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720911002 ไผ่แอกสามัคคีธรรม 24/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายไผ่แอก ม.6 ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง
02720209007 ฝาโถ 1/1/25302310วัดราษฎร์มหานิกายท่าข้าม ม.2 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720501001 พยัคฆาราม 1/1/25092270วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
02720713001 พรสวรรค์ 1/1/251629/10/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง
02720116002 พระธาตุ 23/3/25332467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720903007 พระธาตุโพธิ์ทอง 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ทอง ม.12 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
02720306002 พระธาตุมหาพรหม 13/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม.3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
02720109002 พระนอน 21/2/25232122วัดราษฎร์มหานิกายพลูหลวง ม.5 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720101002 พระรูป 1/1/25121800วัดราษฎร์มหานิกายพระรูป ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720102007 พระลอย 1/1/25242350วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720102002 พระศรีรัตนมหาธาตุ 1/1/25191886วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720119001 พร้าว 1/1/22552240วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720909004 พลับพลาไชย 29/11/253726/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายพลับพลาไชย ม.6 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720508002 พังม่วง 1/1/24972370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์
02720110004 พันตำลึง 1/1/24822452วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720413007 พิพัฒนาราม 1/1/251818/5/2492วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
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02720109001 พิหารแดง 1/1/20001880วัดราษฎร์มหานิกายพระนอน ม.5 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720113004 พุทธมงคล 4/9/253418/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720302003 พุน้ำร้อน 18/3/25302445วัดราษฎร์มหานิกายพุน้ำร้อน ม.4 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720301010 พุบ่อง 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายพุบ่อง ม.5 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720504001 โพธาราม 1/1/24872345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์
02720903001 โพธาราม 1/1/25092319วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
02720910002 โพธิ์เขียว 1/1/24992484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720101001 โพธิ์คลาน 23/3/25191780วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720104003 โพธิ์คอย 3/2/25212363วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720903003 โพธิ์เงิน 1/1/251726/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
02720118002 โพธิ์เจริญ 1/1/24822257วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720414001 โพธิ์ตะควน 1/1/24742334วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
02720211001 โพธิ์ทอง 1/1/24932317วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช
02720909001 โพธิ์ทองเจริญ 1/1/24802447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720112002 โพธิ์ท่าทราย 14/12/25382423วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ท่าทราย ม.1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720505003 โพธิ์นฤมิตร 3/7/25282483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์
02720104001 โพธิ์นางเทรา 1/1/25102300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720402012 โพธิ์ลังกา 30/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720402001 โพธิ์ศรี 1/1/24692335วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
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02720502007 โพธิ์ศรีเจริญ 1/1/24842478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
02720206001 โพธิ์ศรีสำราญ 4/1/25292463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
02720805003 โพธิ์สุวรรณ 26/5/25512470วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
02720701001 โพธิ์อ้น 15/1/25572418วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
02720113002 ภูเขาดิน 28/12/25332468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720908003 โภคาราม 1/1/25092444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
02720401002 มณีวรรณ 1/1/23402338วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720117004 ม่วง 14/11/25102463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720307004 ม่วงฆะ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายม่วงฆะ ม.7 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง
02720501006 ม่วงเจริญผล 9/8/25532482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
02720104006 มเหยงคณ์ 1/1/24772468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720209002 มะขามเฒ่า 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720103003 มะนาว 1/1/25082341วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02721002001 มาบพระยอม 27/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ
02720501003 ยาง 1/1/25182438วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
02720904001 ยางไทยเจริญผล 29/9/25392385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
02720213003 ยางนอน 3/9/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช
02720913002 ยางยี่แส 1/1/24992435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง
02720904002 ยางสว่างอารมณ์ 1/1/25052466วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
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02720711004 ร่มโพธิ์ทอง 1/1/25002484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง
02720402011 รอเจริญ 12/1/25492460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720711005 รางกร่าง 30/12/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง
02720714008 รางเข็มทอง 23/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายรางเข็มทอง ม.3 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02720712005 รางเทียน 15/9/253028/6/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
02720413002 รางบัว 1/1/24712446วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า
02720705004 รางบัวทอง 1/1/25102484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง
02720702004 รางสะแกสูง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายรางสะแกสูง ม.1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง
02720601001 ราษฎรบำรุง 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
02720407002 ราษฎร์บำรุง 1/1/24712459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
02721005006 ราษฎร์บำรุง 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำจันทร์ ม.7 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720405004 ราษฎร์บูรณะ 1/1/25152457วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า
02720116001 ราษฎร์ศรัทธาธรรม 31/10/25482438วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720103002 ราษฎร์สามัคคี 18/3/25302223วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720116003 โรงช้าง 1/1/24902473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720603007 ไร่รถ 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายช่องพิกุล ม.5 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
02720407003 ฤกษ์บุญมี 1/1/25112470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
02720307005 ละว้าวังควาย 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายละว้าวังควาย ม.4 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง
02720502001 ละหาร 24/6/25222300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
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02720116004 ลาดกระจับ 7/12/254917/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720406003 ลาดน้ำขาว 1/1/24812464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า
02720709001 ลาดบัวหอม(ลาดบัว) 1/1/24862460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง
02720709003 ลาดประทุมทอง 21/12/25352471วัดราษฎร์มหานิกายบ้านช้าง ม.5 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง
02720501005 ลาดปลาเค้า 21/6/25342478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์
02720805001 ลาดสิงห์ 1/1/24972009วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
02720401007 ลาดหอย 1/1/24712420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720401003 ลานคา 1/1/24622365วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720118003 ลาวทอง 10/1/25282440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720409003 ลำบัว 18/1/253124/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า
02720801004 ลำพระยา 22/11/253115/11/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก
02721003001 ลำพันบอง 7/2/25322398วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720112006 ลุ่มบัว 14/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720502008 โลกา 11/1/2556วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.1 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์
02720119002 วรจันทร์ 1/1/24522337วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720506003 วสันตาราม 10/1/252822/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์
02720303002 วังกุ่ม 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02720201005 วังกุลา 29/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช
02720305001 วังคัน 21/2/25392448วัดราษฎร์มหานิกายวังคัน ม.1 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง
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02720304004 วังจรเข้ 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายวังจรเข้ ม.6 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง
02720802002 วังจิก 16/4/25472470วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
02720711001 วังตะกู 1/1/25022458วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง
02720412003 วังน้ำเย็น 11/2/25522481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า
02720110001 วังพระนอน 1/1/24192373วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720503005 วังพลับใต้ 23/6/25202450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
02720503002 วังพลับเหนือ 23/2/25422420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
02720307002 วังยาว 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายวังยาว ม.3 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง
02720203003 วังสำเภาล่ม 1/1/25052440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช
02720306001 วังหน่อไม้ 27/12/254518/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายวังหน่อไม้ ม.5 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
02720801002 วังหว้า 29/11/25372463วัดราษฎร์มหานิกายวังหว้า ม.2 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก
02720801001 วังหิน 21/2/25392434วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.5 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก
02720901008 วิปัสสนาดงเย็น 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.10 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
02720803004 วิมลโภคาราม 20/9/25507/7/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
02720206006 วุ้งสุทธาวาส 1/1/251821/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
02720304008 เวฬุวันคีรีวงศ์ 21/1/25542480วัดราษฎร์มหานิกายสำนักไผ่ ม.2 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง
02720405001 ศพเพลิง 1/1/24732401วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า
02720503003 ศรีจันต์ 1/1/24992423วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
02720803009 ศรีจันทร์ภาวนาราม 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนบ้านประตูน้ำ ม.3 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
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02720715002 ศรีเฉลิมเขต 3/7/252822/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง
02720206005 ศรีทรงธรรม 8/11/253624/1/2515วัดราษฎร์มหานิกายคลองยอ ม.8 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
02721004004 ศรีทองคำ 29/5/255019/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายศรีทองคำ ม.4 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720302020 ศรีนวลประชาราม 23/3/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งแสม ม.3 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720102005 ศรีบัวบาน 1/1/25112224วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720706006 ศรีประทุนทอง 1/1/252529/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
02720905001 ศรีพร 3/9/25352521วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง
02720112005 ศรีษะเกษ 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720117006 ศรีสันต์มณฑาราม(ไผ่แปลกแม่) 16/4/25412527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720409002 ศาลาท่าทราย 1/1/25092468วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า
02720907007 ศิริวรรณาราม 7/2/25325/3/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02720410003 ศุขเกษม 1/1/24622459วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า
02720120002 สกุณปักษี 5/11/25232455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720120005 สมอลม 27/10/25388/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720604001 สระกระโจม 1/1/25032475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02720908005 สระกร่างเจริญธรรม 3/9/253527/6/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
02720209005 สระดอนรี 12/11/255319/12/2549วัดราษฎร์มหานิกายสระดอนรี ม.3 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720602003 สระด่าน 5/11/25232498วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
02721004006 สระเตย 17/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสระเตย ม.1 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ
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02720301001 สระบัวก่ำ 1/3/25312483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720910004 สระบัวทอง 1/1/251321/5/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง
02720114003 สระประทุม 1/1/25112477วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720603002 สระพระยา 1/1/25082475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
02720912001 สระพังลาน 1/1/25112415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง
02720212004 สระเมืองท้าว 8/12/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช
02720902003 สระยายโสม 1/1/25022424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง
02720601003 สระศรีเจริญ 1/1/25082481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
02720605004 สระหลวง 9/5/253431/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
02720117001 สวนแตง 15/1/25132403วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720601009 สวนไทรวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนเจดีย์ ม.5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
02720402005 สวนหงส์ 1/1/24082379วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720109004 สว่างอารมณ์ 1/1/24792370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720705003 สว่างอารมณ์ราษฎร์ 1/1/24732462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง
02720120006 สองเขต 4/1/252927/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720108001 สองเขตสามัคคี (ลาดตาล) 27/5/25312413วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720710001 สองพี่น้อง 1/1/24702212พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง
02720711006 สะพังกร่าง 23/3/253312/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง
02720117005 สังฆจายเถร 1/1/24822464วัดราษฎร์มหานิกายสังฆจายเถร ม.8 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
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02720120004 สังฆมงคล 1/1/251919/1/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720414002 สังโฆสิตาราม (สังโฆ) 25/3/25412446วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า
02720509001 สัปรสเทศ 1/1/24992412วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
02720505001 สามจุ่น 1/1/24632439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์
02720803002 สามชุก 1/1/24812300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก
02720114001 สามทอง 1/1/24802407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720207001 สามเอก 30/12/25182449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช
02720113003 สามัคคีธรรม 1/1/24872480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720913004 สามัคคีธรรม 25/9/25332478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง
02721003004 สามัคคีธรรม 20/12/25422484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720113001 สารภี 1/1/24972353วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720102008 สารภี 1/1/24612431วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720406001 สาลี 1/1/24652396วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า
02720118001 สำปะซิว 1/1/18601857วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720704003 สำเภาทอง 1/1/24792470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง
02720411004 สุขเกษม 1/1/25122461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
02720114009 สุทัศนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแต้ ม.4 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02721002006 สุวรรณเจริญธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองราชวัตร ม.4 ตำบลหนองราชวัตร

อำเภอหนองหญ้าไซ
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02720806004 สุวรรณตะไล 7/12/25492473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
02720114002 สุวรรณนาคี (ปากคลองงูเหลือม) 1/1/24612431วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720101005 สุวรรณภูมิ 1/1/25232374วัดราษฎร์มหานิกายตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720409001 สูงสุมารมหันตาราม 2421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า
02720402010 เสาธง 1/1/24812445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า
02720406002 เสาธงทอง 1/1/24812460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า
02720503001 เสาธงทอง 2370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
02720909002 โสภาวราราม 8/8/25323/12/2508วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720207004 หนองกรดสิริวัฒน 7/5/25572478วัดราษฎร์มหานิกายหนองกรด ม.6 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช
02720908008 หนองกระโซ่ 19/4/25562534วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
02720714004 หนองกระดี่ 1/1/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02721006003 หนองกระถิน 20/5/254823/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระถิน ม.3 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ
02720907004 หนองกระทิง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02721005003 หนองกระทิงทอง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทิงทอง ม.1 ตำบลหนองขาม

อำเภอหนองหญ้าไซ
02720214001 หนองกระทุ่ม 1/1/25082484วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.4 ตำบลหนองกระทุ่ม

อำเภอเดิมบางนางบวช
02720806001 หนองกระทุ่ม 22/10/25432348วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
02720713002 หนองกระทู้ 19/4/255621/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง
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02721006005 หนองกระอิฐ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระอิฐ ม.6 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ
02720805005 หนองกรับ 12/6/25402481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
02720601006 หนองกะดวง 24/6/254122/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
02720604005 หนองกะมาน 20/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองกะมาน ม.4 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02721001004 หนองโก 27/8/252714/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720604008 หนองโกสูง 21/2/253926/9/2534วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02721005001 หนองขาม 18/3/253013/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720602006 หนองขุม 6/2/25562520วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
02720301014 หนองแขนปอก 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขนปอก ม.3 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720204004 หนองแขม 21/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช
02720714007 หนองแขม 17/1/253422/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02720605005 หนองแขมพัฒนา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขมพัฒนา ม.11 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
02721003003 หนองจิกยาว 20/5/254822/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720301012 หนองแจ้ง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองแจ้ง ม.4 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720301008 หนองโดน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.17 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720207002 หนองตาแก้ว 15/1/255724/4/2549วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาแก้ว ม.4 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช
02720909010 หนองตาลัย 17/1/25512/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาลัย ม.2 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง
02720901001 หนองตาสาม 1/1/25052455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
02721002004 หนองเต่าทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่าทอง ม.1 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้า
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ไซ
02721002002 หนองทราย 1/1/25082475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ
02720603006 หนองน้ำแดง(ศรีดำรงธรรม) 11/2/255222/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์
02720207003 หนองบอน 23/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.5 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช
02720903006 หนองบัว 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.1 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง
02720807004 หนองบัวทอง 24/6/252218/9/2511วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
02720605006 หนองบุญเกิด 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองบุญเกิด ม.5 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
02721003005 หนองปล้อง 2532วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720505005 หนองปล้อง 5/1/25522521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์
02720306003 หนองปลากระดี่ 2/7/25511/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลากระดี่ ม.2 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
02720804001 หนองผักนาก 1/1/25082375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก
02720302008 หนองผือ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.6 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720804003 หนองไผ่ 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก
02720714003 หนองเฝ้า 15/9/253022/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02721004007 หนองพงษ์เจริญสุข 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองพงษ์ ม.4 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720714006 หนองพันเทา 2/6/25322520วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02720504002 หนองเพียร 10/1/252818/2/2503วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์
02721003002 หนองโพธิ์ 28/12/25332430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720306004 หนองม่วง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.1 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง
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02720301003 หนองมะค่าโมง 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720902004 หนองยายทรัพย์ 1/1/251510/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง
02720303010 หนองยาว 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาว ม.2 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
02721002003 หนองราชวัตร 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ
02720804004 หนองโรงรัตนาราม 1/1/25112473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก
02720712003 หนองวัลย์เปรียง 23/6/25209/4/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง
02720506004 หนองสรวง 25/8/25412/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์
02720604004 หนองสลักได 4/9/253427/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02720806002 หนองสะเดา 13/1/25382350วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะเดา ม.4 ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก
02720804005 หนองสังข์ทอง 30/12/25292486วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก
02720605003 หนองสานแตร 3/7/252827/5/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
02720602010 หนองสาหร่าย 7/11/25222500วัดราษฎร์มหานิกายหนองสาหร่าย ม.7 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
02721001005 หนองสำโรง 28/8/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720604002 หนองเสาธง 1/1/252427/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02720120007 หนองโสน 30/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02721001001 หนองหลวง 25/12/25252305วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
02720601002 หนองหลอด 1/1/25222478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
02720907005 หนองหลุม 1/1/25102477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02721005004 หนองห้าง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้าง ม.8 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
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02720214002 หนองหิน 2533วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.8 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช
02721005005 หนองแหน 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองแหน ม.2 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720305003 หนองอีเงิน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง
02720302002 หนองอีเปาะ 25/3/25362433วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองอีเปาะ ม.2 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง
02720301002 หนองอุโลก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720109005 หน่อพุทธางกูร 1/1/25032391วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720106002 หน่อสุวรรณ 24/3/25122504วัดราษฎร์มหานิกายสามหน่อ ม.3 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720905005 หลวง 11/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายลาดพร้าว ม.6 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง
02720908009 ห้วยคู้ 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
02720508004 ห้วยเจริญ 25/3/253631/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยเจริญ ม.4 ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์
02720907008 ห้วยมงคล 7/2/253220/7/2527วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสุข ม.8 ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง
02720602005 ห้วยม้าลอย 2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์
02720604007 ห้วยวันดี 2534วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02720505004 ห้วยสุวรรณวนาราม 1/1/25132484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์
02720714001 หัวกลับ 1/1/25162449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง
02720208002 หัวเขา 2405วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720604003 หัวเขา 13/3/252830/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์
02720209001 หัวนา 1/1/25162395วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720706003 หัวโพธิ์ 29/9/25412459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
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02720104007 ใหม่ 19/9/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720206004 ใหม่คูเมือง 1/1/24972482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช
02720301013 ใหม่ฉายหิรัญ 26/8/255824/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายกิโล 8 ม.10 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง
02720709002 ใหม่ชัยมงคล 18/12/25572465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง
02721005002 ใหม่เทพนิมิต 13/7/255230/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองเสือเต้น ม.10 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
02720708001 ใหม่นพรัตน์ 30/8/25202448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง
02720703003 ใหม่บำรุงธรรม 1/1/25132458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง
02720410001 ใหม่พิณสุวรรณ 1/1/25092450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า
02720702002 ใหม่พิบูลย์ผล 17/1/25412482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง
02720711002 ใหม่เพชรรัตน์ 1/1/24902470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง
02720111002 ใหม่รัตนเจดีย์ 1/1/24872439วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720805004 ใหม่สระพลอย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก
02720905003 ใหม่สิทธาวาส 1/1/24902464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง
02720214003 ใหม่หนองนา 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสุขตาจีด ม.6 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช
02720304003 องค์พระ 3/2/254024/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายเขาธง ม.9 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง
02720408001 องครักษ์ 1/1/24722429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า
02720715003 อนัมนิกายเฉลิมพระชนมพรรษากาล 27/1/254828/1/2542วัดราษฎร์อนัมนิกายหัวทราย ม.1 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง
02720605007 อรุณธรรมเจดีย์ 8/8/255624/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายทับยายดาบ ม.4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์
02720115001 อัมพวนาราม 14/3/25102483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
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02720701003 อัมพวัน 2457วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
02720114004 อินทร์เกษม 1/1/25092483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720404005 อินทราวาส 1/1/25142511วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า
02720111001 อุทุมพราราม 1/1/25112423วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
02720209004 อู่ตะเภา 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช
02720401005 อู่ทอง 1/1/25172401วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
02720901004 อู่ทอง 7/11/25222522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง
02720110005 อู่ยา 7/11/252227/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

รวมทั้งสิ้น วัด588
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05840206003 กงตาก 23/4/25292468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840203005 กรวด 25/2/255722/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองสวน ม.8 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840101001 กลาง 1/1/23482320วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840102005 กลางใหม่ 23/12/25112497วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทราย ม.2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841211001 กันตาราม 18/6/25362455วัดราษฎร์มหานิกายกอบแกบ ม.5 ตำบลเพิ่มพูลทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร
05841602001 กันหลา 1/1/24802459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง
05841504002 กัลปนาราม 1/1/24942404วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
05840203004 กาญจนาราม 4/3/25292450วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840703003 กาฬสินธุ์ 28/12/25332328วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ
05841701008 กุศลศรัทธาราม 22/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05841505002 เกษตรสามัคคี 25/3/255424/6/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ
05840807001 เกษตราราม 1/1/23742324วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม
05841709001 เกษมบำรุง 1/1/23882375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน
05841711003 เกาะกลาง 23/4/25292521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน
05840503001 เกาะเจริญสันติธรรม 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายแม่หาด ม.2 ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน
05841701012 เกาะธรรมประทีป 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหุงแกง ม.3 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05840806001 โกศาวาส 2164วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
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05840904002 ไกรสร 20/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน
05840705003 ขจรบำรุง 25/9/25332479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ
05840706001 เขากอม 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายเขากอบ ม.1 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ
05840210002 เขากุมแป 1/1/24782465วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840204002 เขาแก้ว 1/1/24252378วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840204003 เขาชานาราม 10/2/25352471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840502002 เขาถ้ำ 2/7/25515/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายหน้าทับ ม.1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน
05840211002 เขาถ้ำธรรมอุทัย 11/2/25522376วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840206005 เขาถ้ำพระ 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายคลองฮาย ม.9 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840205001 เขานางเภา 27/5/25582244วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841505001 เขานิพันธ์ 1/1/251610/4/2515วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ
05840606003 เขาพนมแบก 1/1/24972225วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา
05841603002 เขาพระ 9/8/2555วัดราษฎร์มหานิกายหมาก ม.6 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง
05840202001 เขาพระนิ่ม 10/3/25252347วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841710002 เขาพระอานนท์ 1/1/19011890วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
05840304003 เขาพระอินทร์ 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาพระอินทร์ ม.4 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
05840904001 เขาพัง 1/1/24802438วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน
05841710001 เขาศรีวิชัย 1/1/11371125วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
05840301003 เขาสุวรรณประดิษฐ์ 1/1/24962460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
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05840401002 คงคาราม 1/1/24352403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
05840213001 คงคาล้อม 2378วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841703004 คลองกอ 18/12/255728/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองกอ ม.7 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน
05841203002 คลองขนุน 17/1/253416/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร
05840304004 คลองครามประชาสรรค์ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายคลองคราม ม.11 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
05841503001 คลองฉนวน 16/10/25282465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ
05841006004 คลองชะอุ่น 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคลองชะอุ่น ม.1 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม
05841501002 คลองตาล 1/1/24732324วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
05841208001 คลองปราบกัลยาราม 1/1/25162484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร
05840605005 ควนเจดีย์ 9/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายควน ม.7 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา
05840903002 ควนทอง 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายควนทอง ม.9 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน
05841303001 ควนท่าแร่ 2431วัดราษฎร์มหานิกายควนท่าแร่ ม.1 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม
05841602002 ควนนิยมราษฎร์รังสฤษฏ์ 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายควนนิยม ม.8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง
05841303002 ควนพระ 10/8/25192477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม
05840104003 ควนยูง 23/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841206001 ควนศรี 20/9/25422435วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร
05841402001 ควนสามัคคี 3/11/255730/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายควนสามัคคี ม.1 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา
05841207001 ควนสุบรรณ 1/1/25112475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร
05840304002 คอกช้าง 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคอกช้าง ม.5 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
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05841403001 คีรีธรรมาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาตอก ม.3 ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา
05841001002 คีรีไพรสณฑ์ 22/8/255716/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายเชี่ยวหมอน ม.8 ตำบลพนม อำเภอพนม
05840403004 คีรีมาส 1/1/24802451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
05840403001 คีรีวงการาม 1/1/24972240วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
05840304001 คีรีวงศ์ 8/8/25322100วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
05840404002 คุณาราม 12/2/254515/8/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
05840210001 คูหา 1/1/25142200วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841605002 โคกตะไคร้ 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง
05841603003 จันทนาราม 30/1/25142480วัดราษฎร์มหานิกายเกาะน้อย ม.1 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง
05841705001 จันทร์ประดิษฐาราม 1/1/24562452วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน
05841101001 จันทาราม 1/1/19551925วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
05840202004 จันทาวาส 1/1/24982375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840605002 จำปา 23/6/25531600วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา
05841405002 เจริญประชาธรรม 21/1/255412/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายในปราบ ม.5 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา
05840401003 แจ้ง 1/1/24482418วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
05841204001 โฉลกศิลาราม 1/1/24041800วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร
05840501005 โฉลกหลำ 23/6/252014/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
05840605004 ชมพูพนัส 1/1/23992374วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา
05840601001 ชยาราม 1/1/18051320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา



5หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

05840302002 ชลคราม 2/11/25302100วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก
05840108001 ชลธาร 1/1/24992397วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841304001 ชโลตมาราม 2/11/25302409วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม
05840701001 ชัยธาราวาส 1/1/24982323วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ
05841205002 ชัยศรีรัตนธรรมาราม 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตำเสา ม.6 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
05840109001 โชติการาม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840104002 ซอยสิบ 16/12/255413/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840808002 ฑีฆาราม 1/1/24852464วัดราษฎร์มหานิกายปากยัน ม.4 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม
05841701002 ดอนกะถิน 1/1/25172224วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05840607003 ดอนทราย 29/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายฝ่ายพรุ ม.1 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา
05841401001 ดอนพยอม 25/3/25412434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
05841701007 ดอนมะลิ 22/11/25311/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05840203003 ดอนยา 13/7/25522244วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840202002 ดอนยาง 1/1/24652355วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840202005 ดอนสน 3/2/254614/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายดอนสน ม.8 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840301001 ดอนสัก 2/3/25532050วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
05840807002 ดิตถาราม 1/1/24822444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม
05840606001 เดิมเจ้า 4/1/25292025วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา
05841006001 ต้นยวน 7/5/25577/4/2547วัดราษฎร์มหานิกายบางเตย ม.7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม
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05841701006 ตรณาราม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05840602005 ตระพังจิก 30/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
05841703003 ตรีธาราราม 1/1/24132409วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน
05840607002 ตะกรบ 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา
05840901001 ตาขุน 9/7/25452460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน
05840101006 ไตรธรรมาราม 1/1/25052445พระอารามหลวงมหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840605003 ไตรรัตนากร 1/1/24952300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา
05840203001 ถนนสุวรรณประดิษฐ์ 1/1/22402220วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841208002 ถ้ำขรม 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำขรม ม.1 ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร
05841006002 ถ้ำพระสีสุก 11/2/255227/11/2550วัดราษฎร์มหานิกายบางเตย ม.7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม
05841003003 ถ้ำพันธุรัตน์ 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายศก ม.6 ตำบลคลองศก อำเภอพนม
05841003002 ถ้ำวราราม 25/3/25542448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคลองศก อำเภอพนม
05840705004 ถ้ำศิลาเตียบ 30/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ
05840807003 ถ้ำสมิงพราย 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาใหม่ ม.8 ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม
05840809001 ถ้ำสิงขร 2371วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม
05841804002 ถ้ำหอมธรรมาราม 25/3/255431/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำหอม ม.4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี
05840705002 ถ้ำใหญ่ 1/1/23542334วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ
05841301003 ทองประธาน 1/1/24822472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม
05840301002 ท้องอ่าว 7/11/25222420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
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05841405001 ทับใหม่พัฒนา 25/2/255712/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายทับใหม่ ม.4 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา
05841701003 ท่าข้าม 1/1/24052398วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05841205001 ท่าเจริญ 1/1/24822294วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
05841102003 ท่าแซะ 2/3/255325/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายท่าแซะ ม.10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง
05841701005 ท่าตลิ่งชัน 1/1/24942452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05840110001 ท่าทองใหม่ 1/1/24752458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840201001 ท่าไทร 22/9/25462200วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841714001 ท่าพลา 1/1/24912304วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน
05840601002 ท่าโพธิ์ 1/1/15751425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา
05841706004 ท่าโรงช้าง 23/4/252922/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
05841702001 ท่าสท้อน 14/12/25381905วัดราษฎร์มหานิกายท่าสะท้อน ม.3 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน
05841105003 ท่าเสวียด 1/1/25142325วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง
05840104001 ท่าอู่ 1/1/24922445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840204001 ทุ่งกง 2271วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841706002 ทุ่งเชียด 1/1/25122410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
05841701010 ทุ่งโพธิ์ 21/6/253423/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน
05841504001 ทุ่งหลวง 1/1/24712324วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
05841006005 เทพธาราราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายบางหิน ม.5 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม
05840810002 เทพนิมิตวนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายเคี่ยมงาม ม.9 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม
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05840101004 ไทร 1/1/24672435วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840101007 ธรรมบูชา 23/6/25252447พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841004001 ธัญญาราม 25/3/25542448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม
05840603004 ธารน้ำไหล(สวนโมกข์) 1/1/25152475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา
05840107002 ธาราวดี 1/1/24732455วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840302003 นทีวัฒนาราม 1/1/24931425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก
05840303001 นอก 3/7/25352150วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก
05841102002 นันทาราม 1/1/25112424วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง
05841706001 นาคาวาส 22/9/25462350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
05840301005 นางกำ 21/11/25322476วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
05840210004 นางห้า 2/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายนางห้า ม.1 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840301006 นาตาดี 13/7/253625/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายนาตาดี ม.1 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
05840402002 นาราเจริญสุข 1/1/24562446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย
05841201001 นาสาร 1/1/24722455วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
05840401004 น้ำตกหินลาด 19/4/255619/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายลิปะใหญ่ ม.2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
05841101004 น้ำพุ 4/4/25322000วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
05841711001 น้ำรอบ 1/1/19011890วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน
05840803001 น้ำหัก 1/1/24252400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม
05840209003 นิกรประสาท 1/1/25102484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
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05841802001 นิคมคณาราม 1/1/25112455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี
05840102002 นิคมธรรมาราม 25/2/25572522วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840802002 นิลาราม 1/1/24382405วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม
05840302001 เนาวรัตนาราม 1/1/20902050วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก
05841606003 เนินสุวรรณ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายเนินสุวรรณ ม.1 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง
05840406003 บ่อพุทธาราม 1/1/25052475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
05841101002 บ่อมะปริง 3/7/25231932วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
05840108002 บางกล้วย 1/1/24562456วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841605001 บางกำยาน 18/1/25312436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง
05840106001 บางขยาราม 1/1/24732380วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841106001 บางคราม 25/8/25412275วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง
05841707001 บางงอน 12/2/25452234วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน
05841101005 บางน้ำจืด 1/1/23602310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
05840105001 บางใบไม้ 1/1/25102325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841102004 บางปอธรรมาราม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายบางปอ ม.9 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง
05841703002 บางพลา 2/5/25452404วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน
05841606001 บางภาวนาราม 25/2/25572470วัดราษฎร์มหานิกายบางพา ม.4 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง
05841704001 บางมะเดื่อ 1/1/25032420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน
05840406005 บางรักษ์ 18/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายบางรักษ์ ม.4 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
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05841603001 บางสวรรค์ 1/1/24652456วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง
05840901002 บางสาว 13/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายบางสาว ม.2 ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน
05841601002 บางหยด 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบางหยด ม.3 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง
05841803001 บางหอย 20/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายบางหอย ม.2 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี
05841703001 บางใหญ่ 1/1/24571450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน
05841207002 บ้านไทร 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร
05841301001 บ้านนา 1/1/24282353วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม
05840211003 บ้านใน 1/1/25302375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841502001 บ้านส้อง 1/1/24912432วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ
05841601003 บ้านไสขรบ 2475วัดราษฎร์มหานิกายไสขรบ ม.5 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง
05840103001 บ้านใหม่ 10/3/25252318วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840107001 บุญบันเทิง 1/1/24692378วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840406004 บุณฑริการาม 1/1/250326/10/2502วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
05841707003 ประชาวงศาราม 1/1/251422/10/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน
05840404001 ประเดิม 1/1/23462225วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
05841105001 ประตูใหญ่ 1/1/23252019วัดราษฎร์มหานิกายชายวัด ม.2 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง
05840202003 ประสพ 2375วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840106002 ประสิทธาราม 1/1/24992470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840801001 ปราการ 12/6/25422354วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม
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05841302001 ปัฎนาราม 1/1/24302425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม
05840206002 ปากคู 25/12/25392460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841002001 ปากตรัง(ปากน้ำ) 1/1/23522300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม
05841002003 ปากเตลิด 11/2/255227/11/2550วัดราษฎร์มหานิกายน้ำตก ม.10 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม
05841002002 ป่าเคียนพิง 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเคียนพิง ม.9 ตำบลต้นยวน อำเภอพนม
05840706002 ป่าท่าไท 20/6/255531/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าไท ม.7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ
05840211005 ป่าธรรมาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกุฏิ ม.3 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840603003 ปาลิไลยก์ 1/1/15301525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา
05840501007 ป่าแสงธรรม 5/10/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตโฉลกหลำ ม.7 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
05841001001 พนม 1/1/24312420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพนม อำเภอพนม
05840404004 พระเจดีย์แหลมสอ 2451วัดราษฎร์มหานิกายแหลมสอ ม.4 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย
05840604001 พระบรมธาตุไชยา 1/1/15301525พระอารามหลวงมหานิกายม.3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา
05840605001 พระประสพ 1/1/12151210วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา
05841102001 พระพรหม 1/1/23252300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง
05840211004 พระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ 31/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840806002 พระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร 27/2/25472414วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
05840101002 พระโยค 7/12/25492321วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840903001 พรุศรี 25/3/25542424วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน
05840809002 พฤกษาธรรมาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนสมานมิตร ม.7 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม
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05840207001 พ่วง 29/9/25412244วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840902001 พะแสง 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน
05841005001 พังกาญจน์ 2/11/25309/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม
05841204003 พัฒนารมย์ 20/9/24982440วัดราษฎร์มหานิกายปลายน้ำ ม.5 ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร
05840101005 พัฒนาราม 1/1/24442439พระอารามหลวงมหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840102007 พุทธบูชา 24/11/2546วัดราษฎร์มหานิกายคลองบางปลิง ม.7 ตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841701001 พุนพินใต้ 1/1/19951989วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05840602003 พุมเรียง 1/1/23912390วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
05841401002 เพ็งประดิษฐาราม 14/6/25332463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา
05840602001 โพธาราม 1/1/18351830วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
05840101003 โพธาวาส 1/1/23372330วัดราษฎร์มหานิกายตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840502001 โพธิ์ 1/1/23242184วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน
05841901001 โพธิ์น้อย 1/1/25012395วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี
05840110002 โพธิ์นิมิต 22/10/25432473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840103005 โพธิ์ปักษ์ 2/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายบางด้วน ม.6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840110003 โพหวาย 18/1/253126/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840407001 ภูเขาทอง 1/1/24952315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
05840501009 ภูเขาน้อย 17/7/2556วัดราษฎร์มหานิกายวกตุ่ม ม.4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
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05840104005 ภูธรอุทิศสิทธาราม 2/9/255311/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายนิคม ซอย 1 ม.- ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840501001 มธุวราราม 1/1/22392149วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
05840703002 มหาถูปาราม 21/11/25322328วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ
05840103003 มะปริง 7/12/25492435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841712001 มะลิวัน 22/11/25312330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน
05840703001 มัชฌิมาราม 1/1/25172326วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ
05841101007 มูลเหล็ก 1/1/24372420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
05841605003 เมธาวนาราม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง
05840104008 โมกขธรรมาราม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเกลี้ยง ม.3 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841713003 ยางงาม 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายยางงาม ม.3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน
05840206001 ยางหมู่ 3/11/25572244วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841601001 ย่านดินแดง 22/10/25432472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง
05841701009 รัตนธรรมาราม 3/2/252122/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05840603002 รัตนาราม 1/1/24911525วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา
05841709002 รัษฎาราม 1/1/24122385วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน
05840405003 ราชธรรมาราม 26/8/25582415วัดราษฎร์มหานิกายหัวถนน ม.1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
05840501004 ราษฎร์เจริญ 1/1/24932426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
05841606002 ราษฎร์ธรรมาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์พัฒนา ม.6 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง
05841716001 ราษฎร์บำรุง 1/1/25132473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน
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05840405002 ละไม 1/1/24342425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
05840601004 โลการาม 2312วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา
05840209001 วชิรประดิษฐ์ 1/1/24522276วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840604002 วชิราราม 1/1/15301525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเวียง อำเภอไชยา
05840802001 วนาราม 1/1/23642349วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม
05840208001 วังไทร 21/1/25542448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841209001 วารีวงก์ 1/1/25172481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
05841502002 วิกรมประชาราม 16/10/252819/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ
05840701002 วิชิตดิตถาราม 2/9/25532346วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ
05840607001 วิชิตธาราราม 1/1/25012460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา
05840102006 วิภาวดีกาญจนา 20/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนนก ม.5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841502003 วิภาวดีรังสิต 29/10/255220/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายเหนือคลอง ม.7 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ
05841902002 วิภาวดีวนาราม 4/12/25582/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี
05840609001 วิโรจนาราม 1/1/24722395วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
05841203001 วิเวการาม 1/1/25132445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร
05840704005 วิเวกาวาส 13/7/25592482วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะโก ม.4 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ
05840301004 วิสุทธิชลาราม 21/6/25342460วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
05841711002 วิหาร 1/1/24392425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน
05840606002 เววน 1/1/24932025วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา
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05840601003 เวียง 1/1/24991525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา
05841501001 เวียงสระ 900วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
05841604003 ศรัทธาวนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายนิคมสร้างตนเอง ม.5 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง
05840401001 ศรีทวีป 1/1/24082398วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย
05840501006 ศรีธนู 3/11/255710/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
05841105002 ศรีน้อย 1/1/21502100วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง
05840703004 ศรีพนมพลาราม 4/12/255823/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายศรีพนม ม.4 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ
05840604003 ศรีเวียง 23/6/25202325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียง อำเภอไชยา
05840702001 ศรีสุวรรณ 1/1/24562446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ
05840407003 ศรีสุวรรณาราม 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายใต้ ม.5 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
05840602002 ศักดิ์คุณาราม 1/1/23892387วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
05840104004 ศานติไมตรี 21/5/2534วัดราษฎร์มหานิกายบ้านซอยแปด ม.4 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841701004 สถลธรรมาราม 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน
05840808001 สถิตย์คีรีรมย์ 24/1/25012480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม
05840203002 สนธิ์ 2220วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840103004 สมหวัง 14/2/253717/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายสมหวัง ม.8 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840501002 สมัยคงคา 1/1/25172175วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
05841801001 สมัยสุวรรณ 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี
05840402001 สมุทราราม 1/1/23122299วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย
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05840602004 สมุหนิมิต 1/1/23922392วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา
05840603001 สโมสร 1/1/14201225วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา
05840403002 สระเกศ 1/1/23702250วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
05841708001 สระพัง 1/1/24822380วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน
05841301004 สวยศรีพุทธาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายสวยศรี ม.6 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม
05841201002 สว่างประชารมณ์ 1/1/24702455วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
05840406002 สว่างอารมณ์ 30/3/25582437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
05841003001 สองพี่น้อง 1/1/24952324วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคลองศก อำเภอพนม
05841804001 สองแพรก 1/1/24782464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี
05840704001 สังขประดิษฐ์ 1/1/24522448วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ
05841701011 สันติคีรีรมย์ 2455วัดราษฎร์มหานิกายเขาหัวควาย ม.2 ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน
05841101003 สันติธรรมาราม 29/9/25411941วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
05840403003 สันติวราราม 1/1/24932448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย
05841712004 สัมพันธวราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายไผ่พระ ม.7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน
05841604001 สามพัน 1/1/24642300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง
05841710003 สามัคคีธรรม 30/12/251819/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน
05841503003 สามัคคีธรรมาราม 24/2/255830/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายควนสูง ม.3 ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ
05840102004 สามัคคีผดุงพันธ์ 25/3/254131/10/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840704002 สามัคคีวัฒนาราม 1/1/25082479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ
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05840102003 สารวนาราม 26/11/25342489วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840205002 สำนักไฟ 2244วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840405001 สำเร็จ 1/1/24232340วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย
05840303002 สุคนธาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก
05841202001 สุคนธาวาส 12/7/25312482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร
05840608001 สุทธาวาส 1/1/25002408วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา
05840103002 สุนทรนิวาส 1/1/23402325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05840701003 สุมังคลาราม 1/1/24982454วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ
05841706003 สุวรรณโกฎ 1/1/25112482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน
05840802003 เสริมนิมิต 10/3/25252495วัดราษฎร์มหานิกายปากหาร ม.2 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม
05840209002 แสงประดิษฐ์ 21/11/25322475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841604002 แสงสะท้อน 2481วัดราษฎร์มหานิกายไสท้อน ม.6 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง
05840810001 แสงอรุณศรัทธาราม 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายแสงอรุณ ม.6 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม
05841006003 แสนสุขสามัคคี 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.2 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม
05841504003 โสภณประชาราม 24/2/252624/6/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
05841210001 ไสดงวิสุทธิรังสิต 29/12/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตไสดงใน ม.8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร
05841714002 หนองไทร 31/10/25482319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน
05840407002 หน้าพระลาน 2330วัดราษฎร์มหานิกายดอนทราย ม.4 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย
05840102001 หน้าเมือง 1/1/234230/7/2327วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี



18หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

05841712003 ห้วยกรวด 3/7/253522/2/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน
05840609002 ห้วยตาหมิง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยตาหมิง ม.6 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
05841301002 ห้วยใหญ่ 1/1/25132365วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม
05841713002 หัวเตย 1/1/23712340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน
05841713001 หัวสวน 8/11/25362330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน
05840210003 หัวหมาก 16/5/25409/7/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์
05841704002 หาดน้อย 2/3/25532450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน
05840111001 แหลมทอง 1/1/24992460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
05841712002 แหลมไผ่ 1/1/25052452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน
05840406001 แหลมสุวรรณาราม 27/8/25452423วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย
05840601005 ใหม่ลานทะเล 5/9/2541วัดราษฎร์มหานิกายลานทะเล ม.3 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา
05841201004 อนุสรณ์สังฆาราม 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยมุด ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
05841201003 อภัยเขตตาราม 9/10/25242483วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
05841404001 อรัญคามวารี 1/1/24522442วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา
05841902001 อรัญญาราม 1/1/25012355วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี
05840501003 อัมพวัน 1/1/23132300วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน
05841103001 อัมพาราม 3/2/25212425วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง
05840705001 อัมพาวาส 1/1/23452325วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ
05841101006 อินทาราม 1/1/23452325วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง
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05841707002 อุดมศรัทธาราม 1/1/25142483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน
05840211001 อุทยาราม 7/2/25322345วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์
05840207004 อุภัยชนาราม 12/4/25112483วัดราษฎร์มหานิกายปากกะแดะ ม.6 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์

รวมทั้งสิ้น วัด342
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04320706013 กกข่าวนาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายกกข่า ม.9 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04321012004 กระชาย 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายกระชาย ม.3 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04320910005 กระโดนค้อ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04320206004 กระทะ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
04320206009 กระทุ่มสุทธาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายกระทุ่ม ม.8 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
04320507005 กระวันหินโคน 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตกระวัน ม.7 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
04321010012 กลองตุงพัฒนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายกลองตุง ม.11 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04320101001 กลาง 1/1/25082340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320701005 กลาง 1/1/25012386วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04320201001 กลางชุมพลบุรี 12/1/25222445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04321301002 กลางบัวเชด 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสังข์ ม.10 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด
04321501001 กลางศรีณรงค์ 21/12/25352462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์
04320310005 กลางสว่างอารมณ์ 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเรียงพนม ม.10 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม
04321001001 กลางสังขะ 1/1/23002299วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ
04320404010 กลางหนองขอนใหญ่ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอนใหญ่ ม.6 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ
04320407003 กอกคำแสงธรรมาราม 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตกอก ม.2 ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ
04320118003 กะทมวนาราม 1/1/251428/12/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
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04321603003 กะพุ่มรัตน์ 1/1/24742435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
04321304002 กะเพอโร 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายกะเพอโร ม.3 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด
04320904007 กะลัน 1/1/24962484วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ
04320904008 กะลัน 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายกะลัน ม.15 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ
04321012012 กัทลีสันติธรรม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายกล้วย ม.10 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04320516001 กันทราราม 1/1/25172423วัดราษฎร์มหานิกายกันตวจระมวล ม.1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท
04320110002 กัลยาณโกมุท 1/1/24842458วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320902005 กาเกาะ(กาเจาะ) 1/1/25182467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ
04320901004 กางของ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04320509010 กาบกระบือ 19/12/2555วัดราษฎร์จีนนิกายกาบกระบือ ม.7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
04320806003 กาพระคุณาราม 19/3/25502474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม
04320304004 กุดมะโน 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายกุดมะโน ม.7 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม
04320103011 กู่ศรัทธาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายกู่ ม.6 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04321201001 เกตุวราราม 1/1/25082300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ
04320605001 เกษตรถาวร 27/5/25584/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรถาวร ม.5 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
04321204007 เก่าหลวงอาสน์ 21/1/255421/6/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองผำ ม.8 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ
04321206001 เกาะแก้ว 26/5/25515/3/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
04320207006 เกาะแก้วยานนาวา 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายม่วงน้อย ม.3 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี
04321204009 เก่่าหลวงอาสน์ 21/6/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองผำ ม.8 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ
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04320803002 แก้วกุญชร 1/1/24902485วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม
04320601011 แก้วมณี 4/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายบักจรัง ม.2 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
04320403001 ขมิ้น 1/1/25062463วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ
04320912002 ขวาวใหญ่ 1/1/25162420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ
04321503007 ขาคีมพัฒนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายขาคีม ม.10 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์
04321001004 ขามน้อย 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตขามน้อย ม.2 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ
04320203007 ขุนไชยทอง 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายขุนไชยทอง ม.8 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี
04320208002 ขุนหาร 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายขุนหาร ม.7 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี
04321601004 เขวาสินรินทร์ 31/10/25485/1/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเขวาสินรินทร์ ม.2 ตำบลเขวาสินรินทร์

อำเภอเขวาสินรินทร์
04321601003 เขวาสินรินทร์ (โพธิ์รินทร์วิเวก) 1/1/24812470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์
04321303002 เขาศาลาอตุลฐานะจาโร 29/9/25412/10/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด
04321202004 คงคาราม 1/1/24922484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04320106003 คฤห์ 1/1/24902474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์
04320508002 คฤห์ภูมิกาวาส 18/6/25362466วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกะดาด ม.10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
04321203008 คลายกังวล 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาทุ่ง ม.6 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ
04320202002 คันธรารมย์นิวาส 1/1/24932443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี
04321013007 คันธวนาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกระเปาว์ ม.11 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
04320907002 คาละแมะ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ
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04320704004 คำศรี 2445วัดราษฎร์มหานิกายบึง ม.1 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04320101010 คุ้มเหนือ 16/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320804005 คูณนิวาส 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนานวน อำเภอสนม
04320201013 แคนดำ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายแคนดำ ม.11 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04321403004 โคกกรม 16/4/254725/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกกรม ม.2 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04320102004 โคกกรวด 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกกรวด ม.4 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์
04321402001 โคกกลาง 27/3/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
04320601002 โคกกลางสามัคคี 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลางสามัคคี ม.5 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
04320706012 โคกก่อง 10/2/24892436วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.10 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04321101003 โคกกะดวด 20/9/255014/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกกะดวด ม.10 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน
04320302006 โคกกุง 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกุง ม.17 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
04321206007 โคกเจริญ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
04320509005 โคกแดง 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกแดง ม.12 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
04320607001 โคกตะเคียน 20/12/254210/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายโคกคะเคียน ม.3 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง
04320508003 โคกทมบรมจินดา 1/1/24892474วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกทม ม.9 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
04320101009 โคกบัวราย 4/3/252916/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320114002 โคกบัวไรย์ 1/1/24892446วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320509003 โคกเบง 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกเบง ม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
04321402002 โคกโบสถ์ 31/10/254814/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายโคกโบสถ์ ม.3 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
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04321002004 โคกปรือ 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายโคกปรือ ม.6 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04320606007 โคกพยุง 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกพยุง ม.6 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320104003 โคกพระ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
04320401005 โคกเพร็ด 29/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพร็ด ม.11 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
04321009005 โคกรัมย์พัฒนา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกรัมย์พัฒนา ม.12 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ
04320503004 โคกลาว 3/11/25382522วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกลาว ม.6 ตำบลไพล อำเภอปราสาท
04320908005 โคกลำดวน 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ
04320606008 โคกสง่าวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสง่า ม.3 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320509004 โคกสะอาด 12/11/255315/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
04320120002 โคกสำโรง 3/10/25432457วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320910010 โคกอาโพนสวาย 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกอาโพน ม.10 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04320103004 โคกอารักษ์ 1/1/24902475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04321505001 โคกอำนวยสามัคคี 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกอำนวย ม.7 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
04321303001 จรัสสามัคคีธรรม 4/4/25322482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด
04320401003 จอมพระ 1/1/251829/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
04320116004 จอมรัตนาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเฉนียง ม.8 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320908004 จอมรำหอก 20/6/25552482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ
04320119001 จอมสุทธาวาส 1/1/24512400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์
04320110004 จอมสุรินทร์ 14/4/2524วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์
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04321001010 จันทธรรมาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนตะแบก ม.11 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ
04320114009 จันทราราม 18/4/255525/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกจ๊ะ ม.8 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320903001 จารพัต 1/1/24712425วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ
04320101008 จำปา 10/3/25252484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320802003 จำปา 1/1/25082414วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนโก อำเภอสนม
04320705002 จำปา 26/8/25592459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี
04321001002 จำปาธาราราม 1/1/23172315วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ
04320711001 จำปามณี 25/3/25362386วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04320301006 จำปาราม 1/1/25232433วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
04320304001 จำปาสะเอิง 3/7/25232433วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม
04321205002 จำปาสาละวัน 2466วัดราษฎร์มหานิกายขาม ม.5 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
04320307005 จำปาหนองบัว 1/1/24992484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
04321505002 จินดาราม 13/7/25362477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
04320101003 จุมพลสุทธาวาส 1/1/24802394วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320703001 แจ้ง 1/1/24902334วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี
04321705001 แจ้ง 21/2/25392416วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04320804003 แจ้งนานวน 1/1/24892466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนานวน อำเภอสนม
04320802004 แจ้งบัวแดง 1/1/24922460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพนโก อำเภอสนม
04320409001 แจ้งบูรพา 1/1/24932368วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ
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04320201002 แจ้งศรีโพธิ์ทอง 23/2/25422471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04320503001 แจ้งสง่างาม 1/1/24602218วัดราษฎร์มหานิกายไพล ม.1 ตำบลไพล อำเภอปราสาท
04320906003 แจ้งสมรเทศ(บ้านหนองจิก) 1/1/24942474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
04321704015 แจ้งสว่าง 4/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.1 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
04320302002 แจ้งสว่าง(ตากลาง) 1/1/25092399วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
04320805003 แจ้งหนองหว้า 1/1/25182466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแคน อำเภอสนม
04320804001 แจ้งหัวนา 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม
04320107003 แจรนสัมพันธ์ 19/3/255024/12/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321503002 ฉลีกมงคล 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายฉลีก ม.5 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์
04321603002 ฉันเพล 4/12/25582480วัดราษฎร์มหานิกายฉันเพล ม.1 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์
04320112005 ฉางข้าว 18/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตฉางข้าว ม.6 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์
04320103002 ชัยบุรี 1/1/24892408วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320106002 ชัยประโคม 1/1/24842450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์
04320504008 ชัยพรหมคุณ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายจันก็วล ม.8 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท
04321704004 ชัยมงคล 1/1/24872416วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
04321009007 ชัยมงคล 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายชัยมงคล ม.13 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ
04321013001 ชัยมงคลวนาราม 28/6/254823/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกชัย ม.10 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
04320704006 ชัยศรีสะอาด 1/1/24892469วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04320406003 ชัยศิลานิมิต 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายจบก ม.3 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ
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04320910004 ช่างปี่ 24/10/25212484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04320303004 ชายทุ่ง 7/11/255424/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายชายทุ่ง ม.7 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม
04321204003 ชุมพลบุรี 3/11/25572484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ
04320904001 ชูประศาสนาราม 18/12/25442325วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ
04320512002 เชื้อเพลิง 20/6/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตเชื้อเพลิง ม.1 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
04321303004 โชคศรีพนมรุ้ง 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายโชค ม.5 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด
04320911001 ดงถาวร 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ
04320112003 ดงมัน 22/10/254330/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์
04320716004 ดอกจานรัตนาราม 1/1/24892470วัดราษฎร์มหานิกายจาน ม.6 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี
04320504001 ดอกบัวทอง 1/1/25092472วัดราษฎร์มหานิกายบักดอก ม.3 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท
04320303003 ดอนทายิการาม 2484วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.3 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม
04320104006 ดอนวิเวก 12/6/25462468วัดราษฎร์มหานิกายประทัดบุ ม.5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
04320605009 ด่านโคกเจริญ 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.9 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
04321009009 ด่านโนนเจริญราษฎร์ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.8 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ
04321011001 ดาราธิวาส 1/1/24892466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ
04321603004 ดาวรุ่ง 1/1/24822442วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
04320307006 ตลาดไทร 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายตลาดไทร ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
04320515003 ตะเคียน 22/12/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตตะเคียน ม.6 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท
04321201002 ตะเคียน (โพธิ์สิตาราม) 1/1/24862484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ
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04321103001 ตะเคียนบวรรัตน์ 23/6/25531/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายบวรรัตน์ ม.11 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน
04320511002 ตะเพรา (กิตติพัฒน์วนาราม) 7/5/255730/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายตะเพรา ม.8 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
04320407001 ตากวน 7/2/25322481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ
04321013004 ตาคงศรีบูรพาราม 1/2/2553วัดราษฎร์มหานิกายตาคง ม.4 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
04320113006 ตาตอม 7/2/25322531วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์
04320110005 ตาเตน 23/1/254230/1/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320514004 ตานีกนิษฐาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายตานี ม.1 ตำบลตานี อำเภอปราสาท
04320506002 ตาเบา 13/1/253725/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายตาเบา ม.2 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท
04320501003 ตาลวก 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายตาลวก ม.16 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04321403003 ตาลวก 16/10/25497/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายตาลวก ม.5 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04320509002 ตาวรตาเมาะ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายตาวร ม.4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
04320104005 ตำปูง 20/5/254822/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตตำปูง ม.9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
04320120004 ตุงคนิวาส 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายตุง ม.3 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04321010001 เต่าทอง 1/1/24892300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04321002003 โตงน้อย 13/7/25362526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04320701004 ใต้บูรพาราม 1/1/25152356วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04320807004 ไตรประชาสามัคคี 8/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายโนนเชียง ม.4 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม
04320408004 ไตรมิตร 13/7/255920/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายถนน ม.4 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
04320111002 ไตรรัตนาราม 1/1/251726/3/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
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04321010002 ทรายขาว 1/1/24922397วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04321101001 ทักษิณวารี (ทักษิณวารีสิริสุข) 1/1/24542442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน
04320109001 ทับกระบือ 1/1/25062434วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320801008 ทัพไทย 22/1/255015/12/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตทัพไทย ม.10 ตำบลสนม อำเภอสนม
04321505012 ท่าพระ 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่าพระ ม.10 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
04320204007 ท่าลาด 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายท่าลาด ม.3 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี
04320305006 ท่าวังหิน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายท่าวังหิน ม.17 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม
04320714002 ท่าอัมพวัน 4/6/25432463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
04320202004 ทิพย์นวดวราราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทิพย์นวด ม.5 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี
04320715003 ทุ่งไทรขะยูง 10/9/25592483วัดราษฎร์มหานิกายขะยูง ม.7 ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี
04321010003 ทุ่งนาศรีธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04320105007 ทุ่งโพธิ์ 25/2/255728/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโพธิ์ ม.2 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321007006 ทุ่งโพธิ์ทอง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์พัฒนา ม.16 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04320116001 ทุ่งสว่าง 1/1/24932391วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320716003 ทุ่งสว่าง 1/1/24902467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี
04320206002 ทุ่งสว่าง 23/1/25422466วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
04320203004 ทุ่งสว่าง 1/1/24982465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี
04320204001 ทุ่งสว่าง 1/1/24982431วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี
04320913002 ทุ่งสว่างนารุ่ง(บ้านนารุ่ง) 1/1/24892484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ
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04321010006 ทุ่งสว่างศรีวราราม 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองกรวด ม.9 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04320704008 ทุ่งสว่างศรีอารมณ์ 1/1/25092474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04320704010 ทุ่งสว่างสีจำปา 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายนางเภา ม.10 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04320905006 ทุ่งสว่างหนองคู 2475วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
04320103005 ทุ่งสว่างอารมณ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320704002 ทุ่งสะอาด 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04320702004 ทุ่งสามัคคี 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าม่วง ม.11 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี
04320203009 ทุ่งสำราญ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายตาเฮอ ม.5 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี
04320119005 เทพจตุรทิศ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองกัว ม.9 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์
04320404004 เทพไตรมิตรวนาราม 1/1/24922471วัดราษฎร์มหานิกายอาแวะ ม.9 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ
04320122003 เทพนิมิตร 2483วัดราษฎร์มหานิกายตระแสง ม.1 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321203001 เทพนิมิตร 1/1/23252325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ
04320711007 เทพบัวลอย 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.9 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04321017004 เทพประทาน 16/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทับทิมสยาม 04 ม.10 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ
04321502001 เทพมงคล 28/4/25232469วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์
04321017002 เทพรักษาวนาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายชำเบง ม.5 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ
04321705002 เทพรัตนาราม(บ้านหนองเทพ) 1/1/24812426วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04321202002 เทพวิสุทธาราม 1/1/25142416วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04321006002 เทพศิริอุดม(เทพศิริ) 1/1/24892478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดม อำเภอสังขะ
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04321305001 เทพอรุโณทัย 29/9/255820/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายอาโพน ม.1 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด
04320804002 แท่นศิลา 16/10/25282460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนานวน อำเภอสนม
04321306002 ไทยเดิมโพธิธรรม 30/3/25582476วัดราษฎร์มหานิกายไทยเดิม ม.3 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด
04320206003 ไทรงาม(ไพรงาม) 7/2/25322478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
04321204004 ธรรมขันธ์ 20/12/25422468วัดราษฎร์มหานิกายขอนแก่น ม.4 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ
04321007012 ธรรมรัตน์โพธาราม 19/4/255628/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.2 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04321010004 ธรรมราช 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายธรรมราช ม.2 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04321704002 ธรรมวงศา 4/9/25342426วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
04320801005 ธรรมโสกแดง 1/1/24932469วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสนม อำเภอสนม
04320702003 ธรรมาวาส 24/6/25392478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี
04320902008 ธรรมาวุธวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายอาวุธ ม.8 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ
04320801002 ธาตุ 1/1/24792425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสนม อำเภอสนม
04321602004 ธาตุศิลา 8/4/25462452วัดราษฎร์มหานิกายตาโหมก ม.3 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์
04320703009 ธาราราม 13/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโจ้ก ม.4 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี
04321013006 นครพนาวาส 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.3 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
04321404008 นนทสามัคคี 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายพนมดิน ม.4 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
04321702002 นาแก่น 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนาแก่น ม.8 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์
04320303006 นาดีพัฒนา 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายนาดีพัฒนา ม.21 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม
04320905010 นาท่ม 22/10/25432461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
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04320118001 นาบัว 1/1/24862420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
04321601005 นาโพธิ์ 4/12/255810/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.7 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์
04320113002 นารายณ์บุรินทร์ 1/1/24672438วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์
04320605010 นาเรืองธรรมาราม 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาเรือง ม.8 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
04321303003 นาสนวนพัฒนา วัดราษฎร์มหานิกายนาสนวนพัฒนา ม.9 ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด
04320114003 นาสม 1/1/24802474วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320118002 นาสาม 1/1/24432440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
04320909001 นาฮัง 2454วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04321209001 น้ำท่วม 3/11/25572481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ
04320514001 นิคมเขต 1/11/25342367วัดราษฎร์มหานิกายตานี ม.1 ตำบลตานี อำเภอปราสาท
04320504003 นิคมพัฒนาราม 4/5/25214/11/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคม ม.5 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท
04321401006 นิคมสุนทราราม 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายสกอร์ ม.12 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
04320308004 นิโครธาราม 1/1/24932470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04321105006 นิมิตรรัตนาราม 3/11/255728/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.6 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน
04321503003 นิมิตราษฎร์บำรุง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.3 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์
04321601001 นิลาเทเวศน์ 1/1/24752457วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์
04321103003 นิเวศาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเมืองทอง ม.10 ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน
04320606002 แนงมุด 9/7/254515/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายแนงมุด ม.1 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320905005 โนนแคน 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
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04320205004 โนนจาน 2/5/254510/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายโนนจาน ม.6 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี
04321012006 โนนเจริญสุข 20/5/254823/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.5 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04321012001 โนนเจิรญสุข 23/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.5 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04321702003 โนนดู่สุวรรณาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.2 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์
04320904005 โนนแดง 16/10/25492484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ
04320803003 โนนธาตุ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนธาตุ ม.5 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม
04321704005 โนนน้อย 26/7/254712/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนน้อย ม.6 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
04320306001 โนนรังราษฎร์ศิริ(โนนสูง) 1/1/25092320วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม
04321202006 โนนลี(อัมพวันศิลาราม) 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04321009003 โนนสบาย 20/9/254214/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายโนนสบาย ม.9 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ
04321402003 โนนสมบูรณ์ 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
04321007002 โนนสวรรค์ 31/7/254924/11/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.14 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04321206006 โนนสวรรค์ 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
04321011005 โนนสว่างวนาราม 21/1/255428/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.6 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ
04320205003 โนนสะอาดอุดมพันธ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี
04321009006 โนนสำราญ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.11 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ
04320205002 โนนสูง 14/2/25372479วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี
04321602001 บรมธาตุ 1/1/24442425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์
04320204003 บรมนิเวศน์ 27/5/25582474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี
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04320120001 บรมสุข 1/1/24972469วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320909002 บรมหรรษา 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04320504005 บวรมงคล 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายปรือ ม.1 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท
04320515002 บัลลังก์(บัลลังก์ศิลาอาสน์) 1/1/251410/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายบัลลังก์ ม.4 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท
04320308006 บัวโคก 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายบัวโคก ม.1 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04321301005 บัวราษฏร์บำรุง วัดราษฎร์มหานิกายบัวเชค ม.1 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด
04320906004 บัวโละ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
04320904004 บัวหวาย 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ
04320114007 บ้านกรอน 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายกรอน ม.9 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320201005 บ้านกระเบื้อง 2489วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04320601001 บ้านกาบเชิง 22/8/255728/12/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
04321201008 บ้านกุง 18/4/25552484วัดราษฎร์มหานิกายตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ
04321201003 บ้านกุ้ง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ
04321502003 บ้านเกาะ 6/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายเกาะ ม.3 ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์
04320910008 บ้านข่า 18/12/25572480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04320706003 บ้านขาม 1/1/24902469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04320205007 บ้านขี้เหล็ก 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.7 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี
04320601007 บ้านเขื่อนแก้ว 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเขื่อนแก้ว ม.13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
04320201008 บ้านแคนเกิด 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายแคนเกิด ม.14 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
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04320207005 บ้านแคนบน วัดราษฎร์มหานิกายแคนบน ม.6 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี
04321008002 บ้านโคกไทร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกไทร ม.8 ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ
04320518001 บ้านจบก 1/1/254324/5/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตจบก ม.16 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท
04320601003 บ้านจบก 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายจบก ม.4 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
04320107004 บ้านจันรม 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตจันรม ม.4 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320908003 บ้านจารย์ 31/7/25462474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ
04320114005 บ้านเฉนียง (ป่าโคกหม่อน) 31/3/254928/11/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320408003 บ้านชุมแสง 26/8/25582484วัดราษฎร์มหานิกายชุมแสง ม.1 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
04320511001 บ้านโชค 1/3/253116/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายโชค ม.2 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
04320308013 บ้านซองแมว 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายซองแมว ม.7 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04321011002 บ้านดาร์ 12/6/25422530วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ
04320201003 บ้านดู่ 13/7/255920/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04320706004 บ้านดู่ 9/1/25472477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04321210001 บ้านดู่หัวนา 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ
04320514002 บ้านเดื่อพัฒนา 29/5/255030/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเดื่อพัฒนา ม.9 ตำบลตานี อำเภอปราสาท
04320914001 บ้านตรมไพร 1/1/24752435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ
04320902002 บ้านตรึม 1/1/24892484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ
04320406006 บ้านตาฟาง 2482วัดราษฎร์มหานิกายสามัคคี ม.5 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ
04320515004 บ้านตาโสร์ 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตตาโสร์ ม.10 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท
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04320511006 บ้านถนนหัก 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายถนนหัก ม.5 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
04320516002 บ้านทำนบ 6/2/255615/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายทำนบ ม.4 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท
04320208003 บ้านทิพย์เนตร 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายทิพย์เนตร ม.6 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี
04320208004 บ้านทิพย์เนตร 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายทิพย์เนตร ม.6 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี
04321202011 บ้านไทร 2481วัดราษฎร์มหานิกายไทร ม.6 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04320601006 บ้านน้อยร่มเย็น 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายน้อยร่มเย็น ม.8 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
04320606001 บ้านแนงมุด 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320405007 บ้านโนนงิ้ว 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนงิ้ว ม.4 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ
04320714004 บ้านบอน 7/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายบอน ม.4 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
04320714005 บ้านบอน 7/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายบอน ม.4 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
04320807005 บ้านบุผาง 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายบุผาง ม.3 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม
04320605002 บ้านปบัดฤาษี 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายปลัดฤาษี ม.10 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
04320701006 บ้านผือ 30/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04321505003 บ้านพระจันทร์ 13/7/255220/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายพระจันทร์ ม.8 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
04321404002 บ้านพราน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายพราน ม.4 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
04321701006 บ้านพราหมณ์ 22/6/25372533วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04321202008 บ้านโพธา 22/10/25432468วัดราษฎร์มหานิกายโพธา ม.4 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04320906001 บ้านโพธิ์ 7/3/25442400วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
04321701005 บ้านม่วง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
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04320511007 บ้านมะเมียง 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายมะเมียง ม.4 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
04320205009 บ้านยางน้ำอ้อม 2/12/2556วัดราษฎร์มหานิกายยางน้ำอ้อม ม.4 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี
04320409002 บ้านระวี 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายระวี ม.8 ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ
04320201007 บ้านระหาร 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายระหาร ม.10 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04321605003 บ้านแร่ 3/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตแร่ ม.1 ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์
04320309006 บ้านแร้งไข่ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายแร้งไข่ ม.10 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม
04320122004 บ้านว่าน 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายว่าน ม.4 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321013003 บ้านสนวนธาราวาส 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายสนวน ม.1 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
04320713006 บ้านสระบาก 21/6/2553วัดราษฎร์มหานิกายสระบาก ม.7 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี
04320201006 บ้านสวนหม่อน 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายสวนหม่อน ม.13 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04320904003 บ้านสว่าง 1/1/24902470วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ
04320905001 บ้านสวาย 1/1/24922401วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
04320111004 บ้านเสม็ด 18/12/25572533วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320125008 บ้านหนองตะครอง 4/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะครอง ม.8 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320703004 บ้านหนองบัวน้อย 31/10/254823/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวน้อย ม.9 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี
04321705007 บ้านหนองผาง 29/5/25502482วัดราษฎร์มหานิกายหนองผาง ม.13 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04321701009 บ้านหนองพวง 9/9/255923/7/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองพวง ม.5 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04321701008 บ้านหนองแวง 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.1 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04320909007 บ้านหนองเหล็ก 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล็ก ม.10 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
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04321505004 บ้านหอกมงคล 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหอก ม.4 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
04320902003 บ้านหัวแรต 1/1/24892484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ
04320906007 บ้านเหมือดแอ่ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.12 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
04320206007 บ้านเหล่ายาว 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ายาว ม.14 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
04321402005 บ้านใหม่พัฒนา วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.5 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
04320913001 บ้านอาราง 1/1/24922402วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ
04320301007 บ้านเอือด 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
04320709005 บำเพ็ญธรรม 13/7/25362483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี
04320801001 บึง 1/1/24482425วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสนม อำเภอสนม
04320305001 บึงแก 1/1/25052444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม
04320507008 บึงบูรพา 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโคกลาว ม.9 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
04320304003 บึงละหาร 1/1/25062466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม
04320906006 บุกันแทน 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
04320404005 บุปผาราม 3/11/25572469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ
04321701001 บุปผาราม 1/1/24902461วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04321013005 บุรินทราราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเถกิง ม.5 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
04321209002 บูรณ์สะโน 6/11/25502423วัดราษฎร์มหานิกายสะโน ม.1 ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ
04321603014 บูรณสามัคคี 2477วัดราษฎร์มหานิกายสนวน ม.5 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
04320408002 บูรณะบ้านผาง 21/11/25322484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ



20หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สุรินทร์

04320101004 บูรพาราม 1/1/24802400พระอารามหลวงธรรมยุตม.1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320705003 บูรพาราม 1/1/24992463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี
04320309001 บูรพาราม 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม
04321603006 บูรพาราม 5/1/25522484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
04320804004 บูรพาวนาราม 1/1/25192478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนานวน อำเภอสนม
04320503003 เบญจศิลาราม 9/5/25342522วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์กอง ม.3 ตำบลไพล อำเภอปราสาท
04320911004 โบสถ์ 9/7/254527/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ
04320301003 ปทุมทอง 12/2/25452345วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
04320301002 ปทุมศิลาวารี 1/1/24862345วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
04320309002 ปทุมสว่าง(บ้านหนองคู) 1/1/24922476วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม
04320509001 ประชานิมิตนิคม 3 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายนิคม 3 ม.13 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
04321011003 ประชาพัฒนาราม 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายตาแตรว ม.12 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ
04320206001 ประชาสังคม 2/10/25322461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
04320206005 ประชาสามัคคี 30/3/25582525วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
04321007003 ประชาสามัคคี 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายอำปึล ม.6 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04320711006 ประชาสามัคคี 13/7/255916/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายบะฮี ม.6 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04321705010 ประชาอุทิศ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายขนวน ม.10 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04321503004 ประดิษฐ์พุทธางกูร 14/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อย ม.7 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์
04320905007 ประทุน 1/1/24922484วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
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04320403002 ประทุมทอง 30/12/25242479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ
04320505004 ประทุมทอง 2402วัดราษฎร์มหานิกายพลับ ม.9 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท
04320110001 ประทุมธรรมชาติ 15/9/25302432วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320101005 ประทุมเมฆ 1/1/25192434วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320903002 ประทุมวัน 1/1/24842437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ
04320112001 ประทุมศรัทธา 3/10/25432441วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์
04320910001 ประทุมสว่าง(บ้านคล้อ) 1/1/24922480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04320121001 ประสพสุข 25/2/25572442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์
04320501010 ปราการชัยพัฒนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตตาลวก ม.11 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04320107002 ปราสาท 1/1/25062465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320901003 ปราสาท 1/1/25092455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04321605001 ปราสาทแก้ว 1/1/24892457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์
04321001012 ปราสาทแก้ว 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโดง ม.7 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ
04321701010 ปราสาทขุมดิน 17/1/255123/7/2550วัดราษฎร์มหานิกายขุมดิน ม.4 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04320501012 ปราสาทชลธาร 2482วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.4 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04321603001 ปราสาททอง 1/1/24822304วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
04321404001 ปราสาททอง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองคันนา ม.1 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
04321105001 ปราสาทเทพนิมิต 4/3/25292480วัดราษฎร์มหานิกายยะสุข ม.3 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน
04321008001 ปราสาทบ้านจารย์ 8/9/25542100วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ
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04320601004 ปราสาทเบง 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายปราสาทเบง ม.6 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
04320515001 ปราสาทวารี 1/1/24842434วัดราษฎร์มหานิกายพลวง ม.2 ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท
04320114001 ปราสาทศีลาราม 1/1/24782390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320507007 ปลัดพัฒนาราม 21/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายปลัด ม.4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
04320102003 ปะตาเมาะ 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายปะ ม.6 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320118011 ป่ากระยูง 8/8/255619/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายกระยูง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
04320208007 ป่าเกาะสันติธรรม 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตกระเบื้องน้อย ม.2 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี
04320906009 ป่าขันติศรีมหาโพธิ์ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเหมือดแอ่ ม.12 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
04321401003 ป่าเขาโต๊ะ 23/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนาพูน ม.13 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
04320507003 ป่าคลองธรรม 7/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายสังโกม ม.6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
04320507004 ป่าคลองธรรม 7/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายลังโกม ม.6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
04320509011 ป่าโคกขมิ้น 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
04320409004 ป่าโคกยาง 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตสวาย ม.2 ตำบลเป็นสุข อำเภอจอมพระ
04320122007 ป่าจิตราวัลย์ 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทนง ม.7 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320113005 ป่าเจริญผล 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์
04320511004 ป่าเจ้าคุณธรรมาราม 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเจ้าคุณ ม.3 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
04321305002 ป่าชำปะโต 29/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตชำปะโต ม.3 ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด
04320201004 ป่าชุมพลบุรี 13/7/25592533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04321102001 ป่าดงคู 22/1/255030/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.9 ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน
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04320715004 ป่าดงดั่ง 23/3/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตดงดั่ง ม.3 ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี
04320711010 ป่าดงน้ำคำ 13/11/2551วัดราษฎร์มหานิกายหมกเต่า ม.8 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04321007011 ป่าดอนกุง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายแสนสนุก ม.3 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04320104007 ป่าโดนออง 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตโดนออง ม.11 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
04320517001 ป่าตาปางสำราญจิต 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตตาปาง ม.6 ตำบลสมุด อำเภอปราสาท
04320914002 ป่าตามอ 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายตามอ ม.6 ตำบลตรมไพร อำเภอศีขรภูมิ
04320513007 ป่าตาเมือน 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตตาเมือน ม.9 ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท
04320118004 ป่าไตรวิเวก 1/1/251719/8/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
04321403006 ป่าทับทิม 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ดงเย็น ม.4 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04320301009 ป่าท่าตูม 29/10/255215/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อย ม.7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
04321204005 ป่าท่าม่วง 16/10/254920/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายท่าม่วง ม.2 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ
04321010010 ป่าเทพนิมิต 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายตาโปง ม.13 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04320901008 ป่าเทพประทาน 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายกางของ ม.9 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04320901010 ป่าเทพประทาน 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายกางของ ม.9 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04321404005 ป่าเทพพิทักษ์วนาราม 4/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะยาง ม.6 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
04320510003 ป่าไทรทอง 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองทนง ม.2 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท
04320701008 ป่าธรรมโชติ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายรัตนบุรี ม.16 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04320606005 ป่าธรรมาราม 2/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ศรีเหนือ ม.7 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320105006 ป่านิมิตมงคล 20/9/25422483วัดราษฎร์ธรรมยุตเขวา ม.2 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
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04321204010 ป่าโนนโศกเสือ 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.9 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ
04320909012 ป่าโนนสวรรค์ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.1 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04321206005 ป่าโนนสวรรค์ 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.7 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
04320111005 ป่าบวรสังฆาราม 5/1/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตดู่ ม.9 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321201004 ป่าบ้านงิ้ว 8/9/255420/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตงิ้ว ม.7 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ
04321403005 ป่าบ้านตรวจ 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายตรวจ ม.15 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04321703004 ป่าบ้านโบก 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายโบก ม.13 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์
04321209004 ป่าบ้านสะโน 11/5/255426/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตสะโน ม.1 ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ
04320512005 ป่าบารมีธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองซูง ม.9 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
04320703006 ป่าเบญจคาม 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายดงแหลม ม.7 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี
04320606010 ป่าประสานใจ 16/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตประดู่ ม.8 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320401004 ป่าปราสาทจอมพระ 15/11/25302480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
04320118008 ป่าปะปูล 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายปะปูล ม.12 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
04320118007 ป่าพนมกรอน 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเสือก ม.5 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
04321002012 ป่าพรหมจักร 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายขอนทองพัฒนา ม.17 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04320514006 ป่าพระจันทร์วนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองปรือ ม.3 ตำบลตานี อำเภอปราสาท
04321705013 ป่าพิกุลทองศรัทธาธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองบาก ม.19 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04320915007 ป่าพุทธชยันตี 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.5 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ
04320405006 ป่าพุทธนิมิต 2/9/255330/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.8 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ
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04321404007 ป่าพุทธเมตตา 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกแสลง ม.7 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
04321013008 ป่าภูมิโพธิ์ 13/7/255916/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกระเปาว์ ม.11 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
04320308014 ป่ามหานครธรรม 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตบุใหญ่ ม.11 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04320114008 ป่ามุนีประชาราษฏร์ 6/11/255011/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาน๊วง ม.14 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321702004 ป่าเมตตาสามัคคี 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตคำผง ม.1 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์
04320111003 ป่าโยธาประสิทธิ์ 7/3/25442483วัดราษฎร์ธรรมยุตตาเตียวสามัคคี ม.15 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320305007 ป่าร่มไทร 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตร่มไทร ม.15 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม
04321012013 ป่ารัตนสุทธิกระทม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายกระทม ม.9 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04320501011 ป่ารันแดง 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายปลูงใต้ ม.18 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04321705011 ป่าลำดวน 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายผำ ม.20 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04321012003 ป่าลำหาด 4/6/25436/5/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตลำหาด ม.6 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04321207005 ป่าวังตะเสม็จ 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเสม็จ ม.4 ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ
04320915005 ป่าศรีประชา 8/8/255631/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.9 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ
04321207003 ป่าศรีรัตนาราม 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ
04321017005 ป่าศาลาธรรมาราม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตศาลา ม.7 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ
04320915006 ป่าศิริธรรมาราม 13/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งรูง ม.6 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ
04320125002 ป่าสมใจธรรมาราม 22/11/254823/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโสน ม.4 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์
04321401004 ป่าสมานมิตร 11/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตสกอร์ ม.12 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
04320606006 ป่าสระทอง 26/12/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตสระทอง ม.2 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
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04320501006 ป่าสวายทอง 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตสวายทอง ม.12 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04321705008 ป่าสองห้อง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายสองห้อง ม.9 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04320202007 ป่าสันติวีรญาณ 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตทิพย์นวด ม.5 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี
04320508007 ป่าสามัคคี 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายจรูกแขวะ ม.8 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
04321402004 ป่าสามัคคีธรรม 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแคน ม.6 ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก
04320207008 ป่าสำโรงธราราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.9 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี
04320114012 ป่าแสงอรุณวนาราม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตสกร็อม ม.10 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321002011 ป่าหนองมหาไทย 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายแจงแมง ม.11 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04321013002 ป่าหนองเยาะ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองเยาะ ม.9 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ
04321401002 ป่าหนองแรด 2/10/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
04320507002 ป่าห้วยเสนง 20/2/25393/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายก็วล ม.1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
04320801007 ป่าอตุโลบุญญลักษม์ 1/1/253113/10/2529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลสนม อำเภอสนม
04320104011 ป่าอาลอโดนแบน 7/5/255720/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายอาลอ ม.10 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
04321603007 ป่าอำปึล 29/2/255530/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตอำปึล ม.9 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
04320905011 ปิยธรรมาราม 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายนาท่ม ม.8 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
04320915001 ผักไหม 9/7/25452483วัดราษฎร์มหานิกายผักไหม ม.1 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ
04321002010 ผักไหมพุทธาวาส 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายผักไหม ม.12 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04321403015 พนมพัฒนา 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายจีกแดก ม.1 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04320118006 พนมศิลาราม 2/2/25382470วัดราษฎร์ธรรมยุตละหุ่ง ม.4 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
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04320103008 พนาบุญ 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตขยูง ม.3 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320511005 พยุงสุข (อภิรักษ์สุขวนาราม) 4/12/25581/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายพยุงสุข ม.6 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
04320303001 พรมเทพ 1/1/24792416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม
04320905004 พรมศิลาแตล 1/1/24722450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
04320711015 พรสันติ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายชัยราษฏร์บำรุง ม.2 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04320309009 พรหมประสิทธิ์ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายลำดวน ม.11 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม
04320101007 พรหมสุรินทร์ 1/1/24782464วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321501010 พระโกฏิสุขสำราญ 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายพระโกฏิ ม.2 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์
04320507001 พระชีบัวแก้ว 1/1/12901220วัดราษฎร์มหานิกายเสกกอง ม.3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
04321017001 พระธาตุเสด็จ 21/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตตาพราม ม.8 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ
04320301008 พระพุทธบาทพนมดิน 25/3/254110/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าอ้อย ม.17 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
04320103003 พระยาไกรศร 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320605007 พัฒนาธรรมาราม 6/2/25564/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.14 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
04321504003 พัฒนาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์
04320605008 พัฒนาสามัคคี 8/8/255624/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.1 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
04320903003 พันษี 1/1/25162444วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ
04320208006 พิมานพิพิธธรรม วัดราษฎร์มหานิกายหนองพิมานเหนือ ม.9 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี
04320107001 พิฤกทักษิณ 10/8/25192391วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320201014 พุุฒาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนไร่ ม.9 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
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04320505002 เพชรบุรี 1/1/23712342วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมน ม.2 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท
04320103001 เพี้ยราม 3/10/25432374วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04321602003 โพธาราม 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์
04321001003 โพธาราม 1/1/24802334วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ
04320703005 โพธิ์งาม 23/6/255320/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์งาม ม.13 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี
04320205001 โพธิ์งามยะวึก 1/1/24822417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี
04320307003 โพธิ์ชัย 3/7/25352391วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
04321015001 โพธิ์ชัยยาราม(โพนชัย) 1/1/24922480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ
04320904002 โพธิญาณบ้านอานันท์ 1/1/24922414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ
04320111007 โพธิญาณรังสี 7/5/255711/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตปรือเกียน ม.4 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320302001 โพธิ์ทอง 1/1/24842364วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
04321705004 โพธิ์ทอง 23/3/25332466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04321007010 โพธิ์ทองวนาราม 24/12/255531/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองขี้เหล็ก ม.7 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04320207001 โพธิ์ทองสุวรรณาวาส 3/12/25472449วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี
04321704007 โพธิ์ทองหนองหว้า 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.5 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
04320910011 โพธิธรรมาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.12 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04321010011 โพธิ์นิมิตวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาโต๊ะ ม.4 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04320301005 โพธิ์บัลลังก์(บ้านบัลลังก์) 1/1/24992426วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
04320301001 โพธิ์พฤกษาราม 1/1/24892320วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
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04320802005 โพธิ์เย็น 1/1/24892462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนโก อำเภอสนม
04320106004 โพธิ์ราษฎร์สามัคคี 29/4/253518/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์
04321404006 โพธิวนาราม 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองจูบ ม.2 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
04320406002 โพธิ์ศรี 1/1/24932446วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ
04320711003 โพธิ์ศรี 13/1/25386/3/2466วัดราษฎร์มหานิกายแข้ด่อน ม.4 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04320606003 โพธิ์ศรี 26/8/255912/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ศรี ม.7 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320302004 โพธิ์ศรี 20/6/25552469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
04320307001 โพธิ์ศรีไกลเสนียด 12/6/25402330วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
04321205003 โพธิ์ศรีไทรงาม 2474วัดราษฎร์มหานิกายสะแบะ ม.6 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
04320702001 โพธิ์ศรีธาตุ 1/1/24892322วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี
04321206002 โพธิ์ศรีธาตุ 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ
04321009001 โพธิ์ศรีธาราม 1/1/24862446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ
04321202001 โพธิ์ศรีวรรณาราม 18/12/25572404วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04320401001 โพธิ์ศรีวิเวก 2340วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
04320716002 โพธิ์ศรีสว่าง 22/6/25372455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี
04320306004 โพธิ์ศรีสว่าง(บ้านปริง) 1/1/24972480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม
04320401002 โพธิ์ศรีสว่างอารมณ์(บ้านจอมพระ) 1/1/24742467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
04320307004 โพธิ์ศรีสะอาด 20/6/25552400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
04320122001 โพธิ์สลาด 1/1/24782440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์
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04320304008 โพธิ์สว่างโพนครก 16/10/25282380วัดราษฎร์มหานิกายโพนครก ม.1 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม
04320909004 โพธิสัตว์ 31/10/25482475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04320306002 โพธิ์หิมวันต์ 14/8/25512445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม
04320304002 โพนขวาว 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม
04320706007 โพนแคน 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโพนแคน ม.7 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04320605003 โพนทอง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.6 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
04320201015 โพนทองพัฒนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.16 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04320303005 โพนบุ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโพนบุ ม.8 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม
04320911002 ไพรจิกวราราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ
04320203006 ไพรวัน 1/1/24772470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี
04320912001 ไพรษร 1/1/24802413วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ
04321601002 ไพศาลภูมิกาวาส 25/3/25412404วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์
04320606009 ภูแก้วพรหมมณี 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองเจริญ ม.12 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320121002 ภูพรสวรรค์ 29/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะตลุง ม.7 ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์
04321006001 ภูมิคดี 1/1/24922474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดม อำเภอสังขะ
04320604001 โภคมณีราษฎร์บำรุง 1/1/25232417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
04320606011 มงคลคชาราม 30/3/255824/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายช้างหมอบพัฒนา ม.14 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04321008004 มงคลเทพนิมิต 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกปืด ม.9 ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ
04320122002 มงคลรัตน์ 1/1/252030/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์
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04321012010 มงคลสนวนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกยาง ม.13 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04321703003 มณีวรรณ 7/2/25322471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์
04320902006 ม่วงสามัคคีธรรม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.12 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ
04321008003 มะโนวนาราม 25/2/255720/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายมะโน ม.3 ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ
04321503005 มังคลาราม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตรวจ ม.8 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์
04321705009 มัชฌิมาวาส 1/1/24902477วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04321104003 มุจลินทราวาส 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน ม.8 ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน
04320706001 มุนาราม 1/1/24922436วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04320512001 มุนีนิรมิต 1/1/24892473วัดราษฎร์มหานิกายกำโปล ม.11 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
04320105001 มูลานิเวศน์ 14/2/25372336วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320206006 เมืองไผ่ 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเมืองไผ่ ม.4 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี
04321503001 โมฬีวงษา 13/7/25592442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์
04320203005 ยางขามเฒ่า 25/12/25392465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี
04320901006 ยางเตี้ย 1/1/24932484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04320202001 ยางบ่อภิรมย์ 1/1/24982430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี
04321012011 ร่มเย็น 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายร่มเย็น ม.4 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04320103007 ระกาไกรสร 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายเพี้ยราม ม.4 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320104004 ระกาคืน 6/11/253925/2/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
04320901001 ระแงง 22/1/25502433วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
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04321602006 ระไซร์ 28/12/253330/9/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์
04320901002 ระเวียง 25/3/25412441วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04320701007 รัตนบุรี 1/1/25435/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายรัตนบุรี ม.8 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04320302003 รัตนมงคล(ตระมุง) 1/1/25092461วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
04320711011 รัตนวนาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายตากแดด ม.12 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04321007007 รัตนวราราม 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.9 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04321204002 ราชบัณฑิตาราม 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ
04320114004 ราชวิถี 4/9/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.19 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320120003 รามวราวาส 4/7/25292484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320125001 ราษฎร์เจริญผล 1/3/25312521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320503002 ราษฎร์เจริญผล 1/1/24852479วัดราษฎร์มหานิกายตาเมาะ ม.9 ตำบลไพล อำเภอปราสาท
04320109002 ราษฎร์แจ่มจันทร์ 24/6/253917/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายเสม็ด ม.6 ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320205008 ราษฎร์นิมิตร 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพชร ม.5 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี
04320503008 ราษฎร์นิยม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกเพชร ม.10 ตำบลไพล อำเภอปราสาท
04320610007 ราษฎร์บำรุง 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายร่มราษฎร์ ม.5 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
04320512004 ราษฎรบำรุงหนองซูง 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองซูง ม.9 ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท
04320401006 ราษฎร์บูรณะ 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองสิม ม.14 ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ
04320715001 ราษฎร์รัตนาราม 29/11/25402403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี
04320807003 ราษฎร์สามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม
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04320504002 ละลมระไซร์ 21/11/25322472วัดราษฎร์มหานิกายละลมระไซร์ ม.4 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท
04320114006 ละเอาะกะทมพัฒนา 12/10/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตละเอาะ ม.18 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320308003 ลักษณาศรม 1/1/25202468วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04321017003 ลันแต้เทพรักษ์ 24/12/255528/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายลันแต้ ม.6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ
04320112004 ลำชี 29/11/25375/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายลำชี ม.9 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์
04320502003 ลำดวน(บ้านลำดวน) 4/4/253229/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายลำดวน ม.2 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท
04320709001 เลียบ 8/11/25362373วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี
04320309003 วรรณรังษี 1/1/24922484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม
04320501004 วรรณวราราม 6/2/255628/1/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตตาเสาร์ ม.10 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04321605002 วังบึงน้ำเย็น 3/11/255723/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายบึง ม.6 ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์
04321012005 วังปลัดสามัคคี 7/12/254919/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังปลัด ม.8 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04321002001 วานรนิวาสราษฎร์สามัคคี 17/1/25412319วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04321403002 วารีวัน 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายวารี ม.7 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04321602002 วิวิตตวนาราม 1/1/24972444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์
04320912004 เวฬุวันหนองไผ่ 1/3/25312483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ
04320204002 ศรัทธาวารินทร์ 23/1/25422438วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี
04320203001 ศรัทธาวารี 13/7/25362388วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี
04320513004 ศรีจุดานุอุปถัมภ์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลัน ม.7 ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท
04320118005 ศรีธรรมาราม 16/10/25282475วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์
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04320605006 ศรีธาตุน้อย 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายธาตุน้อย ม.11 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง
04321703013 ศรีโนนก่อ 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนก่อ ม.12 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์
04320302009 ศรีบุญเรือง 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายอาคุณ ม.5 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
04320915002 ศรีประทุมทองทุ่งบัว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ
04320403003 ศรีพรหมอุดมธรรม 1/1/25052484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ
04320910003 ศรีโพธาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04320402004 ศรีโพธิ์ทอง 8/8/253216/3/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ
04320111001 ศรีรัตนาราม 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320709003 ศรีลาวรรณ 1/1/24892437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี
04320505001 ศรีลำยอง 16/6/25492303วัดราษฎร์มหานิกายโคกจะ ม.11 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท
04320901005 ศรีวิหารเจริญ 1/1/24922484วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04320610001 ศรีสกล 21/2/253918/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายสกล ม.8 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
04321704001 ศรีสว่าง 1/1/24992406วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
04320801003 ศรีสว่างโคกสะอาด 1/1/25182464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสนม อำเภอสนม
04320309004 ศรีสว่างทุ่งโก 2450วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโก ม.2 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม
04321403014 ศรีสวาย 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายศรีสวาย ม.9 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04321010009 ศรีสหมิตร 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายอำปึล ม.6 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04321704006 ศรีสะอาด 1/1/25172427วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
04320905013 ศรีสังแก 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสังแก ม.6 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
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04321705003 ศรีสุดาวรรณ 1/1/24892432วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04321104002 ศรีสุวรรณรัตนาราม 18/12/255731/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายตรำดม 1 ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน
04321205001 ศรีสุวรรณราช 1/1/24922460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
04321002007 ศรีหนองปลาขาว 3/11/255731/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาขาว ม.9 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04320904006 ศรีอาเสก 19/3/255022/1/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ
04320806005 ศรีอุดมหนองคู 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม
04321603005 ศาลาเย็น 1/1/24932463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์
04320101006 ศาลาลอย 1/1/24792442พระอารามหลวงมหานิกายม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320303002 ศาลาลอย(บ้านยางกระจับ) 1/1/25062437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม
04321015002 ศาลาสามัคคี 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายศาลาสามัคคี ม.8 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ
04320116002 ศิริจันทร์ 1/1/24892442วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320104001 ศิรินทราราม 1/1/24902419วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
04321102002 ศิริมงคล 22/8/255725/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายอำปึล ม.3 ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน
04321503006 ศิริมงคล 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโชคชัย ม.13 ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์
04320903005 ศิริสะดอชัย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ
04320906005 ศิริสัจจัง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
04320806004 ศิริหนองครก 27/2/25472480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม
04320502001 ศิลามะ 1/10/25272432วัดราษฎร์มหานิกายทมอ ม.4 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท
04320102001 ศิลารมณ์ 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์
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04320704005 ศิลาวรรณ 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04321302001 ศิลาอาสนาราม 5/6/25522376วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด
04320113004 ศีลาราม 1/1/24972449วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์
04320112002 สง่างาม 1/1/24742319วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์
04320911003 สดีย์สามัคคีบำรุง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ
04321010005 สนสัทธาราม 2/7/25511/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายสน ม.8 ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ
04320911005 สมบูรณ์ 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายสมบูรณ์ ม.3 ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ
04321009002 สมโภชน์ศาลาจารย์ 24/10/25212417วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ
04321401001 สมสุธาวาส 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายอุโลก ม.11 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
04320704001 สระกุด 21/2/25392422วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04320806001 สระแก้ว 1/1/24872408วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม
04320905002 สระแก้วอายอง(บ้านอายอง) 1/1/24942410วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
04320703003 สระคู 23/1/25422470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี
04320202003 สระบัว 1/1/25172484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี
04320704003 สระบัว 2439วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04320203003 สระบัวงาม 1/1/25142436วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี
04320310001 สระบัวแดง 1/1/24992476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม
04321001005 สระปทุมทอง 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.17 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ
04320805001 สระโพธิ์แคนใหญ่ 9/5/25342447วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแคน อำเภอสนม
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04320805007 สร้างแก้วสองห้อง(สระแก้วสองห้อง) 1/1/24872484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแคน อำเภอสนม
04320706006 สร้างบกหนองโป่ง 2/5/254526/6/2524วัดราษฎร์มหานิกายสร้างบก ม.12 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04320106001 สลักได 4/3/25292373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์
04321015007 สวรรค์นิมิต 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายไทยสมบูรณ์ ม.2 ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ
04320714001 สว่าง 1/1/25022435วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
04320715002 สว่าง 1/1/24492443วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี
04320308012 สว่างทักษิณ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายอาเยาะ ม.12 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04320310002 สว่างธรรมาราม 16/10/254930/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตานบ ม.4 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม
04320805002 สว่างนายม(นายม) 1/1/24922461วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแคน อำเภอสนม
04320801004 สว่างนาศรีสุข 1/1/24992465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสนม อำเภอสนม
04320301004 สว่างน้ำคำ(บ้านน้ำคำ) 20/6/25552401วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม
04320716001 สว่างโนนแคน 1/1/24822464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี
04320405002 สว่างโนนงิ้ว 8/8/25322475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ
04321705006 สว่างโนนสะเดา 2/2/25382482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะเดา ม.11 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04320701010 สว่างบ้านผือ 15/1/25132343วัดราษฎร์มหานิกายผือ ม.5 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04320701002 สว่างบ้านฝือ 1/1/25132343วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04320715005 สว่างบ้านยาง 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายกล้วย ม.4 ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี
04320404001 สว่างบ้านว่าน 1/1/24892381วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ
04321502002 สว่างบูรพาราม 29/11/25374/9/2521วัดราษฎร์มหานิกายแจนแวน ม.1 ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์
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04320802006 สว่างเป้า 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนโก อำเภอสนม
04320716005 สว่างโพธิ์ศรี 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี
04321302004 สว่างแสนทอง 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายแสนทอง ม.7 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด
04320514007 สว่างโสภณ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระบือ ม.2 ตำบลตานี อำเภอปราสาท
04320701003 สว่างหนองกา 1/1/24892347วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04320705001 สว่างหนองบัวทอง 3/2/25212386วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี
04320305004 สว่างหนองแวง 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม
04320807001 สว่างหนองอียอ 1/1/25082461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม
04320610008 สว่างอรุณ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายรุน ม.3 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
04320113001 สว่างอารมณ์ 1/1/24692344วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์
04321202009 สว่างอารมณ์ 16/10/25492467วัดราษฎร์มหานิกายจังเกา ม.10 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04320713002 สว่างอารมณ์ 9/1/25472470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี
04320513002 สว่างอารมณ์ 1/1/25172467วัดราษฎร์มหานิกายทนง ม.1 ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท
04320306003 สว่างอารมณ์(บ้านเฉนียง) 1/1/25042459วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม
04320308001 สว่างอารมณ์(บ้านโสมน) 1/1/25062451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04320909006 สว่างอารมณ์นาผึ้ง 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04320305003 สว่างอุดมท่าศิลา 1/1/25172452วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม
04320905009 สวาย 2457วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
04320508005 สวายซอ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสวายซอ ม.13 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
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04321208003 สหมิตรบำรุง 1/1/25202478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ
04320912006 สหราษฎร์บำรุง 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ
04320505005 สะเดารัตนาราม 29/9/255826/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายแสรโอ ม.10 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท
04320505006 สะเดารัตนาราม 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายแสรโอ ม.10 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท
04321011006 สะพานใหม่พัฒนา 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสะพานใหม่พัฒนา ม.17 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ
04321302002 สังแก 1/1/24892459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด
04320119004 สังแกวนาราม วัดราษฎร์มหานิกายสังแก ม.10 ตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์
04321701003 สังฆนาราม 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04320404003 สัทธารมณ์(บ้านขาม) 1/1/24772437วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ
04320610002 สันติวิเวก 2/7/25519/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียน ม.9 ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง
04321604001 สามโค 12/8/2548วัดราษฎร์มหานิกายสามโค ม.6 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์
04320511003 สามราษฎร์นุกูล 29/10/255230/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตาเดาะ ม.9 ตำบลโชคนาสาม อำเภอปราสาท
04320502002 สามราษฎร์บำรุง 1/1/25002484วัดราษฎร์มหานิกายโคกบุ ม.5 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท
04320105004 สามัคคี 1/1/24902446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321705012 สามัคคีธรรมาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายอีตู้ ม.12 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04321002002 สามัคคีศรีบูรพา(ขอนแตก) 26/8/25592376วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04321403001 สายกุหลาบ 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายสายกุหลาบ ม.3 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04320207007 สายสนอง 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสายสนอง ม.5 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี
04321602005 สาริกาแก้ว 23/9/25392466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์
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04320304007 สาลวนาราม 6/8/25062481วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.19 ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม
04321702001 สาลีวรรณาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองเชียงยืน ม.7 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์
04321306001 สำเภาลูน(โพธารามสำเภาลูน) 17/1/25512481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำเภาลูน อำเภอบัวเชด
04320908006 สำราษฎร์สามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ
04320105003 สำโรง 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320912003 สำโรง 18/12/25572460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ
04320405005 สำโรงน้อย 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสำโรงน้อย ม.7 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ
04320801011 สำโรงพัฒนาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.9 ตำบลสนม อำเภอสนม
04321502004 สำโรงราษฎร์บำรุง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.6 ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์
04320910007 สิงห์ประชาราษฎร์หนองยาง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04321203007 สิริธรรมาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายบก ม.8 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ
04320508006 สิริราษฎร์บำรุง 7/5/255724/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายดัจสันตูจ ม.12 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
04320802001 สิลาโนนเปือย 1/1/24922406วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนโก อำเภอสนม
04320501002 สีโค 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายสีโค ม.9 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04320702002 สีนารมณ์ 1/1/24892436วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี
04320901012 สีหะลำดวน 25/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตลำดวน ม.1 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04320508004 สี่เหลี่ยม 22/10/254320/3/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตสี่เหลี่ยม ม.11 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
04320709006 สี่เหลี่ยม 22/8/255718/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสี่เหลี่ยม ม.6 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี
04320510001 สุขุมาลัย 3/2/25406/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายกระวัน ม.3 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท
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04320104002 สุเขตตาราม 1/1/24742455วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์
04320909003 สุทธาวาส 7/5/25572474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04320509012 สุทธิธรรมพัฒนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายทะลอกกอง ม.9 ตำบลโคกสะอาด อำเภอปราสาท
04320111009 สุทธิธรรมาราม 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตสุขสนาม ม.18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320806002 สุทธิวงศา 1/1/24872418วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวงัว อำเภอสนม
04320915003 สุนทรเทพนิมิตรก้านเหลือง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ
04320308002 สุนทรธรรมาราม 30/12/25182458วัดราษฎร์มหานิกายม.18 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04320106005 สุนทรอุทิศ 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสลักได อำเภอเมืองสุรินทร์
04320105002 สุภาลัย 1/1/24972375วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321705005 สุริโย 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์
04320513001 สุวรรณโภคาราม 2464วัดราษฎร์มหานิกายสะเดา ม.5 ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท
04321101002 สุวรรณรัตน์โพธิยาราม 1/1/25152468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน
04320405003 สุวรรณราษฎรประดิษฐ์ 1/1/24922481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ
04320309005 สุวรรณราษฎร์ศรัทธารมย์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายนานวล ม.5 ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม
04321703001 สุวรรณวารี 29/4/25352426วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์
04320501001 สุวรรณวิจิตร 1/1/25102464วัดราษฎร์มหานิกายปะอาว ม.1 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04320402003 สุวรรณสุข 1/1/24932484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ
04320305005 สุวรรณอินทอง 1/1/25062469วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม
04320518002 สุวรรณาราม 17/1/255116/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายสวายปรีง ม.6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท
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04321208002 เสม็จ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ
04321401020 เสาร์คีรีมาศ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายอำปึล ม.20 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
04320122005 แสงธรรม 25/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตอังกรวง ม.5 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321209003 แสงธรรม 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายนายาว ม.7 ตำบลสะโน อำเภอสำโรงทาบ
04320113003 แสงบูรพา 1/1/24772441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์
04321301001 แสงสว่าง (แสงสว่างราษฎร์บำรุง) 11/11/25202478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด
04320606004 แสงอรุณ 6/11/255023/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายสายทอง ม.10 ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง
04320208001 แสงอินทร์ 10/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตแสงอินทร์ ม.5 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี
04321007001 แสนกาง 10/1/25282525วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04320507006 แสนสุข 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.11 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท
04320205006 แสนสุข 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.9 ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี
04320902001 โสดารามบ่อน้ำใส 26/8/25592479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ
04321501002 โสนกลาง 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายโสน ม.3 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์
04321501003 โสนกลาง 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายโสน ม.3 ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์
04320802002 โสภณ 1/1/24992411วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนโก อำเภอสนม
04320903004 โสภาเปรียง 1/1/25112467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ
04320604002 โสระประชาสรรค์ 25/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายโสรถาวร ม.4 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
04320709004 หงษ์ 1/1/25182468วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี
04321505013 หนองกฐิน 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองกฐิน ม.12 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
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04320102002 หนองกระดาน 22/6/25372480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320711005 หนองกระทุง 23/1/254210/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุง ม.1 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04320912005 หนองกอง 30/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ
04320405001 หนองกับ 1/1/24922471วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ
04321205004 หนองเกาะ 9/7/254512/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองเกาะ ม.3 ตำบลศรีสุข อำเภอสำโรงทาบ
04321007005 หนองขี้เหล็ก 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองขี้เหล็ก ม.7 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04321007004 หนองคันชั่ง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองคันชั่ง ม.8 ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ
04320713004 หนองคู 28/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี
04320905003 หนองคู 22/8/25572435วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.4 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ
04320305008 หนองคูน้อย 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูน้อย ม.2 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม
04320909008 หนองคูน้อย 4/12/255826/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูน้อย ม.2 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04321002009 หนองคูพัฒนา 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูพัฒนา ม.13 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ
04321202003 หนองแคน 19/5/25472466วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04320805004 หนองแคนน้อย 21/12/25352475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแคน อำเภอสนม
04320706005 หนองแคนน้อย 13/7/25522478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04320513003 หนองจอก 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายบุอันโยง ม.3 ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท
04320907003 หนองจอก 1/1/24982476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ
04321304003 หนองโจงโลง 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองโจงโลง ม.6 ตำบลตาวัง อำเภอบัวเชด
04320504004 หนองตาพระ 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองปริ่ง ม.6 ตำบลปรือ อำเภอปราสาท
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04320905014 หนองท่มเทพสถิตย์ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองท่ม ม.3 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
04320909013 หนองน้ำขุ่น 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำขุ่น ม.6 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04320101002 หนองบัว 15/6/25212389วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320906002 หนองบัว 2410วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ
04320404002 หนองบัว 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ
04320201009 หนองบัว 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.7 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี
04320207004 หนองบัวแก้ว 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายพลับ ม.10 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี
04320706002 หนองบัวบาน(บัวบาน) 1/1/24902441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี
04320302005 หนองบึง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม
04320903010 หนองปรือ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.13 ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ
04320711004 หนองผือ 29/9/254117/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.7 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04321202007 หนองไผ่ล้อม 29/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่ล้อม ม.1 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04320801006 หนองพลับ 2/2/253829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายหนองพลับ ม.4 ตำบลสนม อำเภอสนม
04321208001 หนองม้า 23/1/25422462วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ
04321703005 หนองไม้งาม 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้งาม ม.8 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์
04320305002 หนองยาง 1/1/25052445วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม
04321104001 หนองยาง 8/9/255421/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.6 ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน
04320405004 หนองสนิท 9/1/254725/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองสนิท ม.9 ตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ
04320901007 หนองสองห้อง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.17 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
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04320901009 หนองสองห้อง 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.17 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04320308005 หนองแสง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม
04321701004 หนองหลวง 30/12/25292466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04320901011 หนองหว้า 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.11 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ
04321202005 หนองหว้า 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
04320902004 หนองหิน 31/10/254830/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ
04320402002 หนองเหล็ก 12/6/25462475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ
04321203002 หนองเหล็ก 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ
04320908002 หนองเหล็ก 22/1/25502474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ
04320407002 หนองเหล็ก 14/1/24832467วัดราษฎร์มหานิกายเหล็ก ม.3 ตำบลลุ่มระวี อำเภอจอมพระ
04321001013 หนองใหญ่วนาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองใหญ่ ม.10 ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ
04321204001 หนองฮะ 5/1/25522404วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ
04320601005 หมอนเจริญ 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายหมอนเจริญ ม.7 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง
04321207002 หมื่นศรีน้อย 16/6/254918/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายหมื่นศรีน้อย ม.1 ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ
04321207001 หมื่นศรีใหญ่ 2/7/25512340วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ
04320402009 หลวงอุดม 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหลวงอุดม ม.18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ
04320111006 หลักวอ 29/2/255518/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหลักวอ ม.11 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320908001 หลุมพุกหนองกุง 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ
04320908007 ห้วยโนนเจริญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ



46หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด สุรินทร์

04320501005 ห่อซื่อ 10/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตอัดแดก ม.14 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
04320907001 หัวเข่า 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ
04320103006 หัวตะพาน 27/8/254525/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหัวตะพาน ม.5 ตำบลเพี้ยราม อำเภอเมืองสุรินทร์
04320910002 หัวแรต 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04321401005 หัวอ่างสามัคคี 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหัวอ่าง ม.5 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
04321012002 หาดแก้วชัยมงคล 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายลำหาด ม.6 ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ
04321404003 หินวันบรรพต 15/2/25202477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก
04320701001 เหนือ 6/4/25422311วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี
04321403007 ใหม่ดงเย็น 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ดงเย็น ม.4 ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก
04320704009 ใหม่บ้านยาง 6/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.13 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04320111008 ใหม่ศรีมากทอง 19/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกปลัด ม.2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์
04321203006 ใหม่สูงอุดม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีเลิง ม.7 ตำบลกระออม อำเภอสำโรงทาบ
04321505014 ใหม่แสนอุดม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายกล้วย ม.6 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
04320604004 ใหม่หนองโย 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองโย ม.3 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
04321504002 ใหม่หนองแวง 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายคูขาด ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์
04320506001 อมรินทราราม 12/1/25222423วัดราษฎร์มหานิกายตาเตียว ม.3 ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท
04320508001 อมรินทราวารี(อังกัญโพธิ์) 1/1/24852467วัดราษฎร์มหานิกายละลม ม.3 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท
04320714003 อรัญวารี 2/9/25532480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี
04320713003 อรุณโรจน์ 1/1/25062474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี
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04321401019 อรุโณทยาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายท่าสว่าง ม.2 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก
04320804006 อ้อมแก้ว 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายอ้อมแก้ว ม.4 ตำบลนานวน อำเภอสนม
04321505005 อ้อมแก้วสามัคคีธรรม 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายอ้อมแก้ว ม.3 ตำบลศรีสุข อำเภอศรีณรงค์
04320121003 อังกัญโคกบรรเลง 5/6/255211/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายโคกบรรเลง ม.10 ตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์
04320109005 อังกัญรัตนนิมิต 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายอังกัญ ม.10 ตำบลสำโรง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320207002 อัมพวัน 14/2/25372472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี
04320704007 อัมพวัน 29/11/25402476วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี
04321704003 อัมพวัน 27/12/25452438วัดราษฎร์มหานิกายม่วงหวาน ม.15 ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์
04320406001 อัมพวัน 2430วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.1 ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ
04320910006 อัมพวันวนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ
04320909005 อัมพวันวราราม 1/3/25312477วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ
04320510002 อัมพาราม 20/5/254819/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเจริญ ม.4 ตำบลบ้านไทร อำเภอปราสาท
04320203002 อัมพาวารินทร์ 30/3/25582433วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี
04320307002 อัมพาวารินทร์ 3/7/25352345วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม
04321701007 อาพืด 2533วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04320125003 อาโพนสุทธาวาส 8/9/255425/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายอาโพน ม.6 ตำบลแสลงพันธ์ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320105005 อาม็อง 27/2/254730/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์
04320807002 อารีราษฎร์วราราม 23/1/25422470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม
04320905008 อาวุธยุทธยาราม 2272วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ
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04320703002 อำนวยศรี 1/1/25112440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี
04321009004 อินทราสุการาม 2485วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาว ม.4 ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ
04320709002 อิสาณ 29/11/25376/4/2430วัดราษฎร์มหานิกายนาวอง ม.4 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี
04320805005 อิสาณ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแคน อำเภอสนม
04321703002 อิสาณ 1/1/24902460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์
04321701002 อิสาณ 1/1/24742446วัดราษฎร์มหานิกายโนนสั้น ม.6 ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์
04320711002 อิสาณ 12/2/25452436วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04320803001 อิสาณนาดี 1/1/24902432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม
04320711009 อีโต้ 13/11/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.7 ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี
04320607002 อีสานพัฒนา 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายอีสานพัฒนา ม.9 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง
04320408001 อุดม 5/1/25522457วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ
04321105007 อุดมธรรมาวาส 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายตาปุม ม.5 ตำบลตระเปียงเตีย อำเภอลำดวน
04320110003 อุดมประชาราษฎร์(อุดรประชาราษฏร์) 1/1/24902468วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์
04320604005 อุดมพรหมวิหาร 4/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.2 ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง
04320805006 อุดรโนนจาน 1/1/24922478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแคน อำเภอสนม
04320402001 อุทุมพร 1/1/24892440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ
04320505003 อุทุมพร 8/8/25562360วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมน ม.18 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท
04320713001 อุทุมพร(อุทุมพรน้ำเขียว) 4/3/25292410วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี
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03630111001 กลางสวนดอกไม้ 5/1/25522459วัดราษฎร์มหานิกายแม่ท้อ ม.2 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก
03630602002 เกศแก้วบูรพา 23/1/25422438วัดราษฎร์มหานิกายแม่กุน้อย ม.7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
03630701005 เกษตรพัฒนาราม 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรพัฒนา ม.8 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
03630106003 เกาะตาเถียร 1/1/24822351วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตาเถียร ม.1 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
03630202003 เกาะลาน 1/1/24442420วัดราษฎร์มหานิกายสมอโคน ม.3 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก
03630114001 แก่งหิน 7/2/253222/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายแก่งหิน ม.2 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก
03630901004 แก้ววิเศษ 29/9/25581/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเด่นวัว ม.4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
03630106005 เขาถ้ำ 4/7/25292437วัดราษฎร์มหานิกายแพะ ม.7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
03630303007 คลองไม้แดง 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายคลองไม้แดง ม.1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
03630108001 คลองสัก 1/1/25312479วัดราษฎร์มหานิกายคลองสัก ม.1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก
03630112003 โคกเจดีย์ 2/8/2543วัดราษฎร์มหานิกายชะลาด ม.5 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก
03630102001 โคกพลู 1/1/24162310วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก
03630403006 จกปกพัฒนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายจกปก ม.11 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด
03630608004 เจดีย์โคะ 16/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายเจดีย์โคะ ม.6 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
03630207001 ฉลอมใต้ 2360วัดราษฎร์มหานิกายฉลอม ม.3 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
03630207002 ฉลอมเหนือ 2370วัดราษฎร์มหานิกายสันดินแดง ม.4 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
03630702003 เฉลิมเจริญธรรม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยนกแล ม.9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
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03630610002 ชลประทาน 3/7/25352440วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด
03630301003 ชลประทานรังสรรค์ 1/1/25082505วัดราษฎร์มหานิกายจัดสรร ม.3 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
03630702001 ช่องแคบ 7/2/25322423วัดราษฎร์มหานิกายช่องแคบ ม.1 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
03630103001 ชัยชนะสงคราม 1/1/24492258วัดราษฎร์มหานิกายท่าแค ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก
03630609001 ชัยมงคล 21/11/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด
03630901013 ชุมนุมกลาง 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายชุมนุมกลาง ม.13 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
03630601001 ชุมพลคีรี 1/1/25082314วัดราษฎร์มหานิกายแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630604003 เชตพน 13/1/25372456วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาวใต้ ม.1 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
03630603001 เชตวันคีรี 1/1/24942395วัดราษฎร์มหานิกายแม่ละเมา ม.2 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด
03630901003 เชียงทอง 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายวังเจ้า ม.1 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
03630101005 เชียงทอง 1/1/24872410วัดราษฎร์มหานิกายเชียงทอง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
03630609002 ฐิตราม 16/8/25372483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยะอุ ม.1 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด
03630107007 ดงชัฎก้อม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายดงชัฎก้อม ม.10 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
03630901005 ดงซ่อม 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายดงซ่อม ม.3 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
03630113003 ดงปู 2/7/255127/3/2527วัดราษฎร์มหานิกายดงปู ม.4 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก
03630206003 ดงยาง 2439วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
03630306003 ดงลาน 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายดงลาน ม.5 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา
03630102005 ดอนแก้ว 1/1/25082448วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก
03630604001 ดอนแก้ว 1/2/25332440วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาวแพะ ม.3 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
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03630401001 ดอนแก้ว 1/1/24772465วัดราษฎร์มหานิกายสันเก้าก้อม ม.6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
03630601008 ดอนแก้ว 1/1/25172476วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630702004 ดอนเจดีย์ 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนเจดีย์ ม.7 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
03630601004 ดอนไชย 1/1/25102428วัดราษฎร์มหานิกายแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630401004 ดอนมูล 24/6/25392475วัดราษฎร์มหานิกายแม่ระมาด ม.3 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
03630610001 ดอนมูล 17/9/25192415วัดราษฎร์มหานิกายค้างภิบาล ม.1 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด
03630104003 ดอนมูลชัย 1/1/24902434วัดราษฎร์มหานิกายหัวเดียด ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก
03630605010 ดอนสว่าง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายแม่กื้ดใหม่ดอนสว่าง ม.15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630206006 ดอยแก้วเทพเนรมิต 26/8/255922/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตแพะเหนือ ม.7 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
03630104001 ดอยคีรี 1/1/24921628วัดราษฎร์มหานิกายหัวเดียด ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก
03630206005 ดอยเจดีย์ 2219วัดราษฎร์ธรรมยุตล้อง ม.3 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
03630207007 ดอยช้างเผือก 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายเด่นผาแต้ม ม.9 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
03630605007 ดอยโตน 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายน้ำดิบ ม.6 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630303008 ดอยทองเจริญธรรม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคีเหนือ ม.10 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
03630602005 ดอยพระธาตุ 1/1/253130/9/2523วัดราษฎร์มหานิกายแม่กุใหม่ท่าซุง ม.9 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
03630201002 ดอยมูล 1/1/24782415วัดราษฎร์มหานิกายตลาดตรอกซอย ม.6 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
03630203005 เด่นไม้ซุง 1/1/24352430วัดราษฎร์มหานิกายเด่นไม้ซุง ม.9 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก
03630901006 เด่นวัว 30/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเด่นวัว ม.4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
03630604006 แดนไทยพัฒนา 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนไชย ม.6 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
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03630602003 แดนอาณาเขต 3/7/25282461วัดราษฎร์มหานิกายแม่กุหลวง ม.1 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
03630601010 ตรีรัตนาราม 29/9/255824/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายบัวคูณ ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630115003 ตลุกกลางทุ่ง 24/6/25396/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายตลุกกลางทุ่ง ม.5 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก
03630903002 โตงเตง 24/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายโตงเตง ม.4 ตำบลประคาง อำเภอวังเจ้า
03630606006 ไตรรัตนาราม 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาว ม.1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
03630301006 ถ้ำดอยลาน 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าปุย ม.5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
03630610005 ถ้ำเสือ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำเสือ ม.5 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด
03630610004 ถ้ำอินทนิล 19/11/253620/12/2534วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวฝาย ม.2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด
03630207003 ท้องฟ้าเหนือ 2482วัดราษฎร์มหานิกายท้องฟ้า ม.2 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
03630106002 ท่าช้าง 16/12/25542340วัดราษฎร์มหานิกายไม้งาม ม.4 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
03630903001 ท่าตะคร้อ 2406วัดราษฎร์มหานิกายท่าตะคร้อ ม.5 ตำบลประคาง อำเภอวังเจ้า
03630113002 ท่านา 8/10/25082450วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวใต้ ม.2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก
03630204002 ท่านา 2205วัดราษฎร์มหานิกายท่านา ม.9 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก
03630301002 ท่าปุย 2/2/25382425วัดราษฎร์มหานิกายท่าปุย ม.5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
03630303001 ท่าไผ่ 2414วัดราษฎร์มหานิกายท่าไผ่ ม.3 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
03630109001 ท่าไม้แดง 8/10/25082437วัดราษฎร์มหานิกายท่าไม้แดง ม.3 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
03630113005 ท่าเล่วัฒนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายท่าเล่ ม.5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก
03630606002 ท่าสายโทรเลข 1/1/25182468วัดราษฎร์มหานิกายริมเมย ม.2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
03630606004 ท่าอาจใหม่ 4/5/25212482วัดราษฎร์มหานิกายท่าอาจ ม.3 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
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03630903004 ทุ่งกง 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกง ม.1 ตำบลประคาง อำเภอวังเจ้า
03630206001 ทุ่งกระเชาะ 1/1/24402203วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกระเชาะ ม.6 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
03630109003 ทุ่งพระชัย 10/3/2504วัดราษฎร์มหานิกายเกาะอ้ายด้วน ม.1 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
03630406002 ทุ่งมะขามป้อม 22/8/255718/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมะขามป้อม ม.4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด
03630204005 ทุ่งยั้ง 8/11/25362312วัดราษฎร์มหานิกายตากตก ม.10 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก
03630204007 เทพนิมิตมงคล 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองชะลาบ ม.1 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก
03630403002 เทพนิมิตร 2472วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.2 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด
03630606001 ไทยวัฒนาราม 2445วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาว ม.1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
03630605006 ไทยสามัคคี 20/5/25482482วัดราษฎร์มหานิกายไทยสามัคคี ม.9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630306001 นาตาโพ 8/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายนาตาโพ ม.4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา
03630902001 นาโบสถ์ 4/1/25298/4/2527วัดราษฎร์มหานิกายนาโบสถ์ ม.4 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า
03630405001 นาแฮ 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาแฮ  (กูเตอร์โกล ม.4 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด
03630114007 น้ำดิบ 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้ำดิบ ม.6 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก
03630605002 น้ำดิบ 2465วัดราษฎร์มหานิกายน้ำดิบ ม.6 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630204003 น้ำปุ 1/1/24772215วัดราษฎร์มหานิกายตากตก ม.7 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก
03630201004 น้ำล้อม 2463วัดราษฎร์มหานิกายปากร้องห้วยจี้ ม.1 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
03630108004 เนินมะคึกวนาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะคึก ม.7 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก
03630108005 บ่อไม้หว้า 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายบ่อไม้หว้า ม.3 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก
03630105002 บ้านเด่น 24/3/25122476วัดราษฎร์มหานิกายเด่น ม.2 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก
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03630205005 บ้านปูน 8/7/25262400วัดราษฎร์มหานิกายปูน ม.6 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
03630603003 บ้านปูแป้ 30/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายปูแป้ ม.3 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด
03630303003 บ้านแม่ระวาน 14/2/25372434วัดราษฎร์มหานิกายแม่ระวาน ม.5 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
03630206004 บ้านล้อง 2461วัดราษฎร์มหานิกายล้อง ม.3 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
03630402006 บ้านวังผา 24/11/2546วัดราษฎร์มหานิกายวังผา ม.4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด
03630207004 บ้านใหม่ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.1 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
03630601009 บุญญาวาส 14/10/25252482วัดราษฎร์มหานิกายแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630204001 โบสถ์ 1/1/23011347วัดราษฎร์มหานิกายตากตก ม.10 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก
03630102004 โบสถ์มณีศรีบุญเรือง 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายรมณีย์ ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก
03630102002 ปทุมคีรี 1/1/23982395วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก
03630903003 ประดาง 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายประดาง ม.3 ตำบลประคาง อำเภอวังเจ้า
03630302006 ปากทางเขื่อนภูมิพล 30/3/255818/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายปากทางเขื่อนภูมิพล ม.1 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา
03630201005 ปากวัง 2477วัดราษฎร์มหานิกายปากวัง ม.10 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
03630105003 ปากห้วยไม้งาม 7/5/25572476วัดราษฎร์มหานิกายปากห้วยไม้งาม ม.3 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก
03630403003 ป่าขะเนจื้อ 3/10/254310/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตขะเนจื้อ ม.7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด
03630304003 ป่าพระสามเงา 29/11/253724/7/2534วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโสน ม.4 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา
03630301005 ป่าภาวนาราม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายจัดสรร ม.4 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
03630401005 ป่าไม้ห้า 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายป่าไม้ห้า ม.6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
03630304002 ป่ายางตก 10/2/253530/8/2528วัดราษฎร์มหานิกายป่ายางตก ม.2 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา
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03630301001 ป่ายางใต้ 1/1/24932413วัดราษฎร์มหานิกายป่ายางใต้ ม.1 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
03630705004 ป่ารวมไทยสามัคคี วัดราษฎร์ธรรมยุตทหารผ่านศึก ม.4 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
03630107005 ป่าลานร่มเย็น 4/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตชะลาดระฆัง ม.4 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
03630304004 ป่าหนองยางตก 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่ายางตก ม.1 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา
03630114006 โป่งแค 5/6/255219/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแค ม.7 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก
03630107001 โป่งแดง 18/1/25312450วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแดง ม.2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
03630101004 ไผ่ล้อม 1/1/24252400วัดราษฎร์มหานิกายหนองระกำ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
03630115002 ไผ่สีซอ 18/1/253130/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะลื่น ม.12 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก
03630701001 พบพระ 5/11/25232480วัดราษฎร์มหานิกายพบพระใต้ ม.3 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
03630701002 พบพระเหนือ 1/1/252831/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายพบพระเหนือ ม.1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
03630302004 พระเจดีย์วังไคร้ 16/9/25312531วัดราษฎร์มหานิกายวังไคร้ ม.3 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา
03630701004 พระทรายงาม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายพบพระทรายงาม ม.7 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ
03630204004 พระธาตุน้อย 29/1/2312วัดราษฎร์มหานิกายหนองงิ้ว ม.3 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก
03630607010 พระธาตุสิริมงคล 15/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปะ ม.9 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630205006 พระบรมธาตุ 1/1/24922440วัดราษฎร์มหานิกายท่าพระธาตุ ม.3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
03630207006 พระพุทธบาทฉลอมใต้ 7/5/255724/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายฉลอมใต้ ม.3 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
03630201006 พระพุทธบาทดอยงู 2480วัดราษฎร์มหานิกายสองกอง ม.8 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
03630102003 พร้าว 1/1/24012396วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก
03630801001 พานิชย์นิรมล 1/1/24952407วัดราษฎร์มหานิกายอุ้มผาง ม.1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง
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03630902004 เพชรชมภู 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเพชรชมภู ม.2 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า
03630101001 โพธาราม 1/1/24302390วัดราษฎร์มหานิกายปากคลองน้อย ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
03630607005 โพธิคุณ 2/10/253213/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเตย ม.6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630202002 โพธิ์งาม 1/1/25142350วัดราษฎร์มหานิกายสมอโคน ม.6 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก
03630107006 โพรงตะเข้ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโพรงตะเข้ ม.9 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
03630806001 ไพรสณฑ์สุนทร 21/12/25352400วัดราษฎร์มหานิกายแม่กลองเก่า ม.2 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง
03630601006 ภาวนานิยมาราม 1/1/25182445วัดราษฎร์มหานิกายตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630401003 ภุมราวาส 24/2/25582470วัดราษฎร์มหานิกายต้นผึ้ง ม.1 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
03630501001 มงคลคีรีเขต 10/10/25232462วัดราษฎร์มหานิกายท่าสองยาง ม.1 ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง
03630605008 มงคลนิมิตร 25/2/255718/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายแม่กี๊ดใหม่ ม.3 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630101002 มณีบรรพต 1/1/24362390พระอารามหลวงมหานิกายเขาแก้ว ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
03630601002 มณีไพรสณฑ์ 1/1/24992328วัดราษฎร์มหานิกายแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630806002 มหาวันวิเวก 5/11/25232453วัดราษฎร์มหานิกายแม่กลองใหม่ ม.1 ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง
03630101003 มะเขือแจ้ 28/1/24332400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
03630605003 มาตานุสรณ์ 17/9/25192470วัดราษฎร์มหานิกายแม่กื๊ดหลวง ม.1 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630605001 แม่กาษา 7/2/25322424วัดราษฎร์มหานิกายแม่กาษา ม.2 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630605004 แม่กื้ดสามท่า 7/5/255719/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายแม่กื้ดสามท่า ม.5 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630602006 แม่กุเหนือ 27/12/252629/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายแม่กุเหนือ ม.8 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
03630206002 แม่ไข 2410วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแม่ไข ม.2 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
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03630402005 แม่จะเรา 27/8/254416/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายแม่จะเราบ้านทุ่ง ม.6 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด
03630303004 แม่เชียงราย 2470วัดราษฎร์มหานิกายแม่เชียงราย ม.7 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
03630601003 แม่ซอดน่าด่าน 1/1/24382400วัดราษฎร์มหานิกายแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630502001 แม่ต้านเหนือ 24/6/25222360วัดราษฎร์มหานิกายลำร้อง ม.2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง
03630604005 แม่ตาว 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาวสันโรงเรียน ม.5 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
03630607001 แม่ปะเหนือ 1/1/25152455วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปะเหนือ ม.1 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630205003 แม่พะยวบ 2310วัดราษฎร์มหานิกายแม่พะยวบ ม.8 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
03630205004 แม่ยะ 25/8/25412340วัดราษฎร์มหานิกายแม่ยะ ม.7 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
03630403001 แม่ระมาดน้อย 10/1/25282466วัดราษฎร์มหานิกายแม่ระมาดน้อย ม.8 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด
03630504001 แม่หละ 2475วัดราษฎร์มหานิกายแม่หละ ม.1 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง
03630106001 ไม้งามหลวง 2310วัดราษฎร์มหานิกายไม้งาม ม.2 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
03630303009 ยกกระบัตร 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายยกกระบัตร ม.2 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
03630203002 ยางโองน้ำ 2/3/25282315วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก
03630203004 ยางโองบน 2395วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก
03630203003 ยางโองสันกลาง 2352วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก
03630705001 รวมไทยพัฒนา 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายรวมไทยพัฒนา  8 ม.6 ตำบลรวมไทยพัฒนา

อำเภอพบพระ
03630705002 รวมไทยพัฒนา 8 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายรวมไทยพัฒนา ที่ 8 ม.6 ตำบลรวมไทยพัฒนา

อำเภอพบพระ
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03630705005 รวมไทยวนาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายรวมไทยพัฒนาที่7 ม.3 ตำบลรวมไทยพัฒนา
อำเภอพบพระ

03630206007 รังแร้ง 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายรังแร้ง ม.9 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก
03630702002 ราษฎร์เจริญธรรม 23/6/25537/10/2548วัดราษฎร์มหานิกายเสรีราษฎร์ ม.6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
03630704003 ราษฏร์พัฒนาสามัคคีธรรม 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายผ่านศึกพัฒนา ม.6 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ
03630902002 ลาดยาวใหม่ 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายลาดยาว ม.1 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า
03630114005 ลานเต็ง 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายลานเต็ง ม.9 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก
03630114002 ลานสอ 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก
03630111002 ลานสาง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก
03630107002 ลานห้วยเดื่อ 2458วัดราษฎร์มหานิกายลานห้วยเดื่อ ม.1 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
03630302003 วังไคร้ 23/8/25452450วัดราษฎร์มหานิกายวังไคร้ ม.2 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา
03630606005 วังตะเคียน 1/1/25162485วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
03630306004 วังน้ำผึ้ง 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังน้ำผึ้ง ม.3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา
03630114004 วังประจบ 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายวังประจบ ม.1 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก
03630306005 วังพระยาจันทร์ 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังพระยาจันทร์ ม.2 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา
03630306002 วังโพ 27/10/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา
03630106004 วังม่วง 18/1/25312395วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
03630201003 วังมะกอก 2419วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
03630109002 วังศิลาราม 1/1/25102466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
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03630205001 วังหม้อ 1/1/24612201วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
03630302001 วังหมัน 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา
03630302002 วังหวาย 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา
03630109004 วังหินเจริญธรรม 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายตลุกสัก ม.13 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก
03630704001 วาเลย์ใต้ 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ
03630704002 วาเล่ย์เหนือ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวาเล่ย์ ม.3 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ
03630202001 วิเศษวานิช 17/1/25412303วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก
03630203001 เวฬุวัน 1/1/24962275วัดราษฎร์มหานิกายแม่สลิด ม.1 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก
03630607002 เวฬุวัน 1/3/25202460วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปะกลาง ม.2 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630604002 ศรีเกิด 31/7/24942442วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาวกลาง ม.2 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
03630205002 ศรีค้ำ 2230วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
03630902007 ศรีตะเคียนมงคล 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายตะเคียนด้วน ม.3 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า
03630401002 ศรีบุญเรือง 1/1/25172470วัดราษฎร์มหานิกายแม่ระมาด ม.4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด
03630604004 ศรีบุญเรือง 22/7/2525วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาวสันแปร ม.4 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด
03630406001 ศรีมงคล 23/2/25422475วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าไร่ ม.5 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด
03630402001 ศรีมณีวัน 20/10/25172446วัดราษฎร์มหานิกายแม่จะเราบ้านทุ่ง ม.1 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด
03630605005 ศรีรัตนาราม 20/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายแม่กื้ดสามท่าใหม่ ม.8 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630901002 สบยม 2460วัดราษฎร์มหานิกายสบยม ม.2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
03630901015 สบยมใต้ 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายสบยมใต้ ม.14 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
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03630112002 ส้มเกลี้ยง 10/3/25252400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก
03630115004 สระตลุง 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสระตลุง ม.1 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก
03630107008 สระบัว 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายสระบัว ม.13 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
03630204006 สว่างอารมณ์ 27/12/25457/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำ ม.4 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก
03630610003 สว่างอารมณ์ 1/1/25282475วัดราษฎร์มหานิกายแม่ตาวใหม่ ม.3 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด
03630603002 สว่างอารมณ์ 16/10/25282447วัดราษฎร์มหานิกายแม่ละเมาไหล่ท่า ม.6 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด
03630303005 สองแคว 12/9/25292470วัดราษฎร์มหานิกายสองแคว ม.4 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
03630114003 สะแกเครือ 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายสะแกเครือ ม.3 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก
03630601011 สักทองวนาราม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนสักทอง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630207005 สันดินแดง 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายสันดินแดง ม.4 ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก
03630607006 สันติธรรม 30/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายสันติธรรม ม.3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630104002 สันป่าพง 2375วัดราษฎร์มหานิกายหัวเดียด ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก
03630201001 สันป่าลาน 1/1/25082362วัดราษฎร์มหานิกายสันป่าลาน ม.5 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
03630201007 สันหนองจิก 2480วัดราษฎร์มหานิกายวังไม้ส้าน ม.11 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
03630304001 สามเงา 25/9/25552392วัดราษฎร์มหานิกายสามเงา ม.3 ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา
03630301004 สามเงาออก 16/9/253123/12/2525วัดราษฎร์มหานิกายสามเงาออก ม.2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา
03630111004 สิงขรวนาราม 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตลานสาง ม.11 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก
03630402002 สิทธาวาส 1/1/24952444วัดราษฎร์มหานิกายแม่จะเราสองแคว ม.2 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด
03630602004 สิลาลาด 27/8/25262484วัดราษฎร์มหานิกายผาลาด ม.2 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
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03630101006 สีตลาราม 1/1/24372435วัดราษฎร์ธรรมยุตจีน ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก
03630601007 สุนทรีกาวาส 1/1/25172447วัดราษฎร์มหานิกายแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630608003 สุวรรณบรรพต 20/6/2527วัดราษฎร์มหานิกายแม่โกนเกน ม.4 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
03630107004 หนองกระทุ่ม 27/5/255828/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระทุ่ม ม.6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
03630106006 หนองกะโห้ 24/2/255816/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองกะโห้ ม.7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก
03630111003 หนองแขม 18/1/253115/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองแขม ม.8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก
03630303002 หนองเชียงคา 1/1/25002419วัดราษฎร์มหานิกายหนองเชียงคา ม.6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา
03630105004 หนองตับ 2400วัดราษฎร์มหานิกายหนองตับ ม.๑ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก
03630107003 หนองนกปีกกา 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกปีกกา ม.3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก
03630602008 หนองน้ำเขียว 19/4/25565/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองน้ำเขียว ม.5 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
03630607009 หนองบัวคำ 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่หนองบัวคำ ม.11 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630607007 หนองบัวบูรพา 7/11/25545/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.7 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630105001 หนองบัวเหนือ 12/7/25312369วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวเหนือ ม.4 ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก
03630113001 หนองปรือ 23/3/25332426วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.1 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก
03630802001 หนองหลวง 21/12/25352477วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.1 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง
03630403007 หนองหลวง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลวง ม.13 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด
03630607004 ห้วยแก้ว 8/4/25462480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกะโหลก ม.4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630113004 ห้วยทรายสอง 30/3/255823/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทรายสอง ม.6 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก
03630705003 ห้วยน้ำเย็น 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายเจริญมิตร ม.8 ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ
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03630605009 ห้วยบงวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.7 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด
03630602007 ห้วยผักหละ 16/2/2530วัดราษฎร์มหานิกายห้วยผักหละ ม.3 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
03630609003 ห้วยพลู 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยพลู ม.3 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด
03630608001 ห้วยมหาวงก์ 1/1/25142440วัดราษฎร์มหานิกายห้วยมหาวงก์ ม.9 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
03630608002 ห้วยไม้แป้น 13/7/25592465วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไม้แป้น ม.5 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
03630609004 ห้วยยะอุ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยะอุ ม.1 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด
03630901014 หัวฝาย 11/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.2 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด
03630607003 ใหม่คำมา 3/9/25252475วัดราษฎร์มหานิกายแม่ปะใต้ ม.3 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด
03630902003 ใหม่พรสวรรค์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พรสวรรค์ ม.6 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า
03630608006 ใหม่มหาวัน 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายมหาวัน ม.1 ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด
03630602001 ใหม่สุวรรณ 7/11/25222429วัดราษฎร์มหานิกายแม่กุใต้ ม.6 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด
03630402003 อภัยคีรี 26/8/25592483วัดราษฎร์มหานิกายแม่จะเราสองแคว ม.3 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด
03630606003 อมราวดี 12/1/25222470วัดราษฎร์มหานิกายห้วยม่วง ม.6 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
03630601005 อรัญญเขต 1/1/25032430วัดราษฎร์มหานิกายแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
03630115001 อรัญญาวาส 2460วัดราษฎร์มหานิกายหนองพม่า ม.6 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก
03630502002 อรัญญาวาส 31/7/24962470วัดราษฎร์มหานิกายแม่ต้าน ม.1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง
03630901016 อรัญญิกวนาราม 13/7/25594/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายวังเจ้า ม.3 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า
03630403005 อัชคามาวาส 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายแพะ ม.4 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด
03630112001 อัมพวัน 10/3/24342275วัดราษฎร์มหานิกายป่ามะม่วง ม.2 ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก
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03630402004 อุดมสามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.8 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด
03630801002 อุ้มผาง 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายอุ้มผาง ม.1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง
03630803001 เอนกสิงขร 2480วัดราษฎร์มหานิกายปรอผาโด้ ม.1 ตำบลไมโกร อำเภออุ้มผาง

รวมทั้งสิ้น วัด264
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05920503002 กมลศรี 15/1/25242471วัดราษฎร์มหานิกายกะลาเส ม.1 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา
05920903002 กะปางเหนือ 2450วัดราษฎร์มหานิกายกะปางเหนือ ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา
05920101006 กะพังสุรินทร์ 10/5/25592440พระอารามหลวงมหานิกายกะพังสุรินทร์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05920608001 กาญจนบริรักษ์ 1/1/24922398วัดราษฎร์มหานิกายโคกแค ม.2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด
05920101009 กุฎยาราม 1/1/25142481วัดราษฎร์มหานิกายถนนเพลินพิทักษ์ ม.2 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05920602002 เกาะฐาน 15/1/252422/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโฮง ม.3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด
05920105002 เกาะมะม่วง 27/1/2526วัดราษฎร์มหานิกายเกาะมะม่วง ม.1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง
05920118004 ขุนสิทธิ์ 1/1/25112473วัดราษฎร์มหานิกายต้นเหรียง ม.2 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง
05920607002 เขากอบ 1/1/24992472วัดราษฎร์มหานิกายเขากอบ ม.1 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด
05920505002 เขาแก้ว 3/7/25232318วัดราษฎร์มหานิกายเขาแก้ว ม.2 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา
05920410002 เขาติง 28/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายเขาติง ม.5 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน
05920904003 เขาเทียมป่า 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองครก ม.8 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา
05920616002 เขาปินะ 10/4/25152400วัดราษฎร์มหานิกายหนองยายฝ้าย ม.3 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด
05920614001 เขาปูน 1/1/24912431วัดราษฎร์มหานิกายเขาปูน ม.2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด
05920902002 เขาพระ 1/1/25172478วัดราษฎร์มหานิกายเขาพระ ม.4 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา
05920701001 เขาพระวิเศษ 1/1/24732331วัดราษฎร์มหานิกายเขาวิเศษ ม.4 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ
05920502001 เขาไม้แก้ว 1/1/25182421วัดราษฎร์มหานิกายเขาไม้แก้ว ม.1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา
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05920609001 เขาห้วยแห้ง 16/1/25182/7/2482วัดราษฎร์มหานิกายควนตัง ม.1 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด
05920118003 คงคาวดี 25/11/2520วัดราษฎร์มหานิกายนางน้อย ม.7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง
05920904002 คลองเขาจันทร์ 7/5/25572482วัดราษฎร์มหานิกายในร่อน ม.3 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา
05920610002 คลองคุ้ย 2477วัดราษฎร์มหานิกายหน้าเขา ม.5 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด
05920205002 คลองชีล้อม 6/4/254220/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายคลองชีล้อม ม.1 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง
05920214001 คลองชีล้อม 6/4/254220/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายคลองชีล้อม ม.1 ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง
05920101002 คลองน้ำเจ็ด 1/1/24502320วัดราษฎร์มหานิกายคลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05920902003 คลองปาง 1/1/25062480วัดราษฎร์มหานิกายคลองปาง ม.1 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา
05920904001 คลองมวน 1/1/25161/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายคลองมวน ม.1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา
05920307002 คลองลำเลียง 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายคลองลำเลียง ม.9 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
05920208001 คลองลุ 2476วัดราษฎร์มหานิกายคลองลุ ม.1 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง
05920105001 ควน(นาแค) 1/1/24572323วัดราษฎร์มหานิกายควน ม.5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง
05920101001 ควนขัน 1/1/24572255วัดราษฎร์มหานิกายควนขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05920903004 ควนซาง 2478วัดราษฎร์มหานิกายควนซาง ม.9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา
05920211001 ควนตุ้งกู 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายควนตุ้งกู ม.3 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง
05920611001 ควนไทร 1/1/25062479วัดราษฎร์มหานิกายควนไทร ม.1 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด
05920202001 ควนธานี 1/1/24292355วัดราษฎร์มหานิกายควนธานี ม.2 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง
05920303002 ควนนิมิตศิลา 1/1/25112456วัดราษฎร์มหานิกายควนหิน ม.2 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว
05920107002 ควนปริงวนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายควนปริง ม.4 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
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05920606004 ควนพญา 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายวังเจริญ ม.6 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด
05920304004 ควนมะนาวศรี 13/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งศาลา ม.4 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว
05920901001 ควนเมา 1/1/25122480วัดราษฎร์มหานิกายควนเมา ม.2 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
05920404001 ควนวิไล 1/1/24712422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน
05920101007 ควนวิเศษ 1/1/24922467วัดราษฎร์มหานิกายถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05920805002 ควนสวรรค์ 1/1/24802443วัดราษฎร์มหานิกายควนสวรรค์ ม.8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง
05920806002 ควนสีนวล 1/1/25182465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง
05920306001 ควนอินทนินงาม 12/11/25532479วัดราษฎร์มหานิกายควนอินทนิลงาม ม.1 ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว
05920210001 คีรีกาญจนาราม (ท่าส้ม) 1/1/24732455วัดราษฎร์มหานิกายท่าส้ม ม.4 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง
05920901002 คีรีรัตนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายควนล้อน ม.14 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
05920607001 คีรีวิหาร 4/1/24832374วัดราษฎร์มหานิกายไสกล้วยเถื่อน ม.7 ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด
05920505001 คูหาวิลัย 1/9/25245/3/2410วัดราษฎร์มหานิกายเขาเพดาน ม.7 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา
05920703001 โคกกฐิน 3/2/25212464วัดราษฎร์มหานิกายโคกกฐิน ม.2 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ
05920108001 โคกพิกุล 1/1/24922395วัดราษฎร์มหานิกายนาคะ ม.1 ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง
05920403001 โคกมะขาม 6/11/25392478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
05920107001 โคกมะม่วง 24/6/25412470วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะท้อน ม.2 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
05920207001 โคกยาง 1/1/24732440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง
05920801003 จอมไตร 1/1/24852393วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง
05920503001 เจริญร่มเมือง 11/2/251715/6/2478วัดราษฎร์มหานิกายควนกุน ม.8 ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา
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05920109001 แจ้ง 1/1/24712350วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแจ้ง ม.5 ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง
05920302002 ชลวาปีวิหาร 13/2/25222417วัดราษฎร์มหานิกายหนักแบกใต้ ม.3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว
05920802001 ช่องเปี่ยมราษฎร์ (กะช่อง) 1/1/24802470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง
05920304002 ช่องหาย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว
05920307001 ชัยภูมิสถิตย์ 13/3/25282478วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งค่าย ม.2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
05920114002 เชี่ยวชาญกิจ 1/1/25152470วัดราษฎร์มหานิกายน้ำฉ่า ม.7 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง
05920114001 ต้นปีก 2480วัดราษฎร์มหานิกายปากไพ ม.6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง
05920201001 ตรังคภูมิพุทธาวาส 1/1/24572445วัดราษฎร์มหานิกายกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง
05920101005 ตันตยาภิรม 1/1/24632430พระอารามหลวงมหานิกายตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05920621001 ไตรสามัคคี 1/1/24942455วัดราษฎร์มหานิกายต้นโพธิ์ ม.5 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด
05920621002 ถ้ำเขาแก้ววนาราม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาแก้ว ม.4 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด
05920903001 ถ้ำพระพุทธ 1/1/24652374วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำพระ ม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา
05920619001 ถ้ำพระพุทธโกษีย์ 1/1/25152389วัดราษฎร์มหานิกายนอก ม.1 ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด
05920615003 ถ้ำโสราษฎร์ 12/2/254521/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายชายเขา ม.7 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด
05920905001 ทอนเหรียญ 1/1/25222415วัดราษฎร์มหานิกายทอนเหรียน ม.2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา
05920412001 ท่าพญา 1/1/24802462วัดราษฎร์มหานิกายท่าพญา ม.4 ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน
05920211002 ทุ่งโคกหิน 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งโคกหิน ม.2 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง
05920620001 ทุ่งต่อ 9/2/25042457วัดราษฎร์มหานิกายต้นมะพร้าว ม.5 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด
05920115004 ทุ่งนา 26/8/2525วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนา ม.2 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง
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05920410001 ทุ่งปาหนัน 20/12/254214/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน
05920402001 ทุ่งยาว 16/6/254914/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน
05920702002 ทุ่งหลวง 24/12/255520/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหลวง ม.7 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ
05920110003 ทุ่งหวัง 2478วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหวัง ม.12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง
05920106001 ทุ่งหินผุด 1/1/25122457วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหินผุด ม.1 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง
05920704001 ทุ่งใหญ่ 1/1/25142381วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ ม.3 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ
05920117003 ไทรงาม 1/1/24852470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง
05920804001 ไทรทอง 2444วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง
05920407002 ธรรมนิมิต 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองโต๊ะ ม.8 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน
05920806001 ธรรมาราม (นาปด) 1/1/24652300วัดราษฎร์มหานิกายนาปด ม.1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง
05920804002 นางหลาด 2477วัดราษฎร์มหานิกายนางหลาด ม.5 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง
05920120002 นานอน 1/1/25112461วัดราษฎร์มหานิกายนานอน ม.4 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง
05920113001 นาเมืองเพชร 1/1/24792348วัดราษฎร์มหานิกายโคกว่าน ม.2 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง
05920606002 นาวง 1/1/24732461วัดราษฎร์มหานิกายนาวง ม.2 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด
05920115001 น้ำผุด 1/1/24652326วัดราษฎร์มหานิกายน้ำผุดเหนือ ม.1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง
05920117001 น้ำผุดใต้ 30/1/25242410วัดราษฎร์มหานิกายนาตาล่วง ม.1 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง
05920611002 น้ำพราย 13/2/25222482วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพราย ม.3 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด
05920301001 นิกรรังสฤษฎิ์ 1/1/24712417วัดราษฎร์มหานิกายย่านตาขาว ม.1 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว
05920110002 นิคมประทีป (โคกหล่อ) 1/1/24572423วัดราษฎร์มหานิกายโคกหล่อ ม.6 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง
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05920101004 นิโครธาราม 1/1/24712392วัดราษฎร์มหานิกายสวนจันทร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05921002002 ในเขา 20/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายในเขา ม.1 ตำบลบ้านหวี อำเภอหาดสำราญ
05920605002 บางดี 3/7/252815/4/2482วัดราษฎร์มหานิกายป่าหว้าน ม.1 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด
05920703002 บ้านในปง 20/6/255520/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายในปง ม.3 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ
05920703003 บ้านบางคราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายบางคราม ม.4 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ
05920413001 บ้านหน้าลา 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหน้าลา ม.7 ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน
05920302001 ประชาบำรุง 1/1/24992463วัดราษฎร์มหานิกายหนักแบก ม.2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว
05920101003 ประสิทธิชัย 1/1/23262326วัดราษฎร์มหานิกายท่าจีน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05920304001 ปากคลอง 1/1/24932464วัดราษฎร์มหานิกายปากคลอง ม.6 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว
05920610001 ปากแจ่ม 1/1/25102400วัดราษฎร์มหานิกายปากแจ่ม ม.4 ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด
05921001002 ปากปรน 1/1/24712409วัดราษฎร์มหานิกายท่าคลองออก ม.2 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ
05920403004 ป่าเจ้าพะเจริญธรรม 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเจ้าพะ ม.11 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
05920403002 ป่าวังเจริญ 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังเจริญ ม.7 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
05920118002 พระงาม 7/11/25542224วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.7 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง
05920801001 พระพุทธสิหิงค์ 1/1/24512200วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง
05920304005 พรุโต๊ะปุกราษฏร์รังสรรค์ 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายพรุโต๊ะปุก ม.3 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว
05920704003 พรุวนาราม 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งอ้ายพรุ ม.5 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ
05920308002 พิกุลทอง 1/1/24822375วัดราษฎร์มหานิกายพิกุลทอง ม.2 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว
05920118001 โพธาราม 1/1/24452155วัดราษฎร์มหานิกายโพธาราม ม.4 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง
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05920902001 โพธิ์น้อย 1/1/25182450วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์น้อย ม.3 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา
05920304003 โพรงจระเข้ 29/11/25372470วัดราษฎร์มหานิกายโพรงจระเข้ ม.5 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว
05920117002 ไพรสณฑ์ 18/1/25322425วัดราษฎร์มหานิกายป่าหมาก ม.4 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง
05920115002 ภูเขาทอง 14/5/25442465วัดราษฎร์มหานิกายน้ำผุด ม.1 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง
05920401001 ภูมิประสิทธิ์ 1/1/24972480วัดราษฎร์มหานิกายท่าข้าม ม.1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน
05920803001 มงคลสถาน (ละมอ) 1/1/24802449วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง
05920101008 มัชฌิมภูมิ 1/1/24782470วัดราษฎร์มหานิกายหนองยวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
05920504001 ไม้ฝาด 1/1/24912394วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา
05920806003 ยอทอง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายออกวัดนาปด ม.4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง
05920209001 ย่านซื่อ 1/1/24712425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง
05920703007 ยูงงามวนาราม 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายยูงงาม ม.15 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ
05920801002 รัตนาภิมุข 1/1/24652298วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง
05920705001 ราษฎร์รังสรรค์ 15/1/25242521วัดราษฎร์มหานิกายคลองชีเหนือ ม.1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ
05920119002 ราษฎร์รื่นรมย์ 4/12/25582462วัดราษฎร์มหานิกายบ่อสีเสียด ม.9 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง
05920115003 ไร่พรุ 8/6/25242479วัดราษฎร์มหานิกายไร่พรุ ม.8 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง
05920901003 ไร่ใหญ่ 2481วัดราษฎร์มหานิกายไร่ใหญ่ ม.3 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
05920903005 ล่องน้ำ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายล่องน้ำ ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา
05920403005 ลำปลอกสันติวนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายลำปลอก ม.6 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
05920303004 ลำพิกุล 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายลำพิกุล ม.4 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว



8หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ตรัง

05920615001 ลำภูรา 1/1/24962475วัดราษฎร์มหานิกายลำภูรา ม.2 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด
05920305002 ลำไห 1/1/25182360วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว
05920702001 วังมะปราง 1/1/24942462วัดราษฎร์มหานิกายน้ำฉ่า ม.2 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ
05920609002 วังสมบูรณ์ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายวังสมบูรณ์ ม.5 ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด
05920903003 วังหมู 2480วัดราษฎร์มหานิกายช่องพลี ม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา
05920617002 วังหลาม 23/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายวังหลาม ม.1 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด
05920205001 วารีวง 25/8/25412476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง
05920204002 แว่นฟ้าธรรมาวาส 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าเตียว ม.5 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง
05920113002 ศรัทธาธรรม 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายนาโต๊ะหมิง ม.5 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง
05920404002 ศรัทธาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน
05920404003 ศรัทธาราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าแก่ ม.4 ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน
05920602001 ศรีรัตนาราม 5/8/24652276วัดราษฎร์มหานิกายยางยวน ม.1 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด
05920120001 ศรีสุวรรณาราม 1/1/24572425วัดราษฎร์มหานิกายนาท่าม ม.1 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง
05920606001 สวน 13/2/25222320วัดราษฎร์มหานิกายเขานายพัน ม.3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด
05920119003 สันติวัน 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายควนตอ ม.2 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง
05920110001 สาริการาม 5/11/25232240วัดราษฎร์มหานิกายโคกพลา ม.9 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง
05920501001 สิเกา 24/12/24822396วัดราษฎร์มหานิกายสิเกา ม.1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา
05920119001 สิทธิชัยรังสรรค์ (สิทธิไชยบำรุง) 1/1/24782460วัดราษฎร์มหานิกายคลองเต็ง ม.4 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง
05920615002 สิทธิโชค 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายบางขาคีม ม.4 ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด
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05920204001 สีหราษฎร์ศรัทธา 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง
05920208002 ไสแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง
05920701002 หนองคล้า 4/3/25292479วัดราษฎร์มหานิกายหนองคล้า ม.13 ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ
05920303003 หนองชุมแสง 22/6/25372481วัดราษฎร์มหานิกายต้นปรง ม.3 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว
05920703004 หนองชุมแสง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายพรุใหญ่ ม.6 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ
05920303001 หนองเป็ด 25/8/25412470วัดราษฎร์มหานิกายหนองเป็ด ม.6 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว
05921001001 หนองสมาน 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ
05920402002 หนองหว้า วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน
05920504002 ห้วยต่อ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายไม้ฝาด ม.1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา
05920617001 ห้วยนาง 6/8/25062479วัดราษฎร์มหานิกายห้วยนาง ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด
05920601001 ห้วยยอด 1/1/24732448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด
05920115006 ห้วยเร็จสามัคคีธรรม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเร็จ ม.3 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง
05920305003 ห้วยสอ 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสอ ม.2 ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว
05920805001 หัวเขา 30/12/25182300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง
05920104001 หัวถนน 1/1/24652348วัดราษฎร์มหานิกายหัวถนน ม.6 ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง
05920407001 หินคอกควาย 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหินคอกควาย ม.3 ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน
05920616001 หูแกง 1/1/24552319วัดราษฎร์มหานิกายหัวควน ม.4 ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด
05920605001 เหรียง 30/8/252015/4/2458วัดราษฎร์มหานิกายเดือยพร ม.2 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด
05920305001 โหละคล้า 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพรงจรเข้ อำเภอย่านตาขาว
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05920302003 โหละหาร 2453วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว
05920308003 ใหม่ไทรงาม 2463วัดราษฎร์มหานิกายคลองทรายขาว ม.6 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว
05920308001 อัมพวัน 1/1/24732451วัดราษฎร์มหานิกายโคกมะม่วง ม.4 ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว

รวมทั้งสิ้น วัด172
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02230101002 กลาง 24/1/25012325วัดราษฎร์มหานิกายบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด
02230203001 เกษมสีมาราม 2/9/25538/9/2504วัดราษฎร์มหานิกายหาดเล็ก ม.4 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่
02230305001 เกาะลอย 28/4/25232425วัดราษฎร์มหานิกายเกาะลอย ม.3 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง
02230601001 เกาะหมาก 16/10/252813/9/2526วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะหมาก ม.1 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด
02230306005 ขุมบ่อทรัพย์ 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายอีเร็ม ม.7 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
02230307003 เขาฉลาด 25/3/25369/7/2529วัดราษฎร์มหานิกายเขาฉลาด ม.7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง
02230301004 เขาสมิง 1/1/251623/4/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตชายธง ม.2 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
02230111003 คลองขวาง 8/8/255630/5/2548วัดราษฎร์มหานิกายคลองขวาง ม.6 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด
02230108001 คลองขุด 1/1/25092253วัดราษฎร์มหานิกายคลองขุด ม.2 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
02230201002 คลองจาก 2/9/255330/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายคลองจาก ม.8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
02230701001 คลองนนทรี 1/1/24252420วัดราษฎร์มหานิกายคลองนนทรี ม.1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง
02230701004 คลองพร้าว 25/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองพร้าว ม.4 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง
02230107008 คลองเพชร 27/8/252723/7/2523วัดราษฎร์มหานิกายคลองเพชร ม.1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
02230203002 คลองมะขาม 8/11/25269/5/2521วัดราษฎร์มหานิกายคลองมะขาม ม.1 ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่
02230202003 คลองมะนาว 2/9/255325/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายคลองมะนาว ม.4 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
02230701002 คลองสน 31/3/25022430วัดราษฎร์มหานิกายคลองสน ม.3 ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง
02230306006 คลองหลอด 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายคลองหลอด ม.9 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
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02230201001 คลองใหญ่ 27/9/24812435วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ ม.2 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
02230507003 คลองใหญ่ 1/8/25339/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ ม.1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
02230308001 คลองใหญ่ 7/5/25578/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายคลองใหญ่ ม.2 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง
02230401002 คลองแอ่ง 1/1/251929/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายคลองแอ่ง ม.6 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
02230113002 คิรีวิหาร 28/4/25232429พระอารามหลวงธรรมยุตท่าเลื่อน ม.5 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด
02230102001 โคก 1/1/25172345วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
02230303001 ฆ้อ 24/6/25392225วัดราษฎร์มหานิกายฆ้อ ม.2 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
02230401009 จัดสรรพัฒนาราม 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายจัดสรร ม.9 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
02230307005 เจียรพัฒนา 2/4/25302529วัดราษฎร์มหานิกายเจียรพัฒนา ม.4 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง
02230108004 ฉางเกลือ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายฉางเกลือ ม.6 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
02230308002 ชากกลาง 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายชากกลาง ม.3 ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง
02230402001 ช้างทูน 21/12/25352375วัดราษฎร์มหานิกายช้างทูน ม.2 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
02230113001 ชำราก 1/1/25012401วัดราษฎร์มหานิกายชำราก ม.4 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด
02230306003 ดินแดง 24/2/252626/6/2524วัดราษฎร์มหานิกายดินแดง ม.4 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
02230112002 ตะกาง 9/5/25342417วัดราษฎร์มหานิกายตะกาง ม.3 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด
02230401005 ตากแว้ง 3/10/254314/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายตากแว้ง ม.4 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
02230401003 ตางาม 31/7/25492528วัดราษฎร์มหานิกายตางาม ม.5 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
02230507001 ทองธรรมชาติราษฎร์สันติ 31/7/25492435วัดราษฎร์มหานิกายบ้านธรรมชาติบน ม.5 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
02230403004 ทับทิมสยาม 24/2/255827/11/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตทับทิมสยาม ๐๑ ม.7 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่
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02230301002 ท่ากระท้อน 2/11/25302449วัดราษฎร์มหานิกายท่ากระท้อน ม.1 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
02230302005 ทางควาย 3/9/25352528วัดราษฎร์มหานิกายทางควาย ม.4 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230404003 ท่าน้ำล่าง 1/1/25435/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายท่าน้ำล่าง ม.1 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
02230107007 ท่าประดู่ 30/12/25181/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายท่าประดู่ ม.7 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
02230110001 ท่าพริก 17/1/25412305วัดราษฎร์มหานิกายท่าพริก ม.2 ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด
02230114004 ท่าเส้น 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าเส้น ม.8 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด
02230304002 ท่าโสม 3/10/25432405วัดราษฎร์มหานิกายท่าโสม ม.1 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
02230302003 ท่าหาด 27/12/25452432วัดราษฎร์มหานิกายท่าหาด ม.2 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230111002 ทุ่งไก่ดัก 9/1/254424/9/2525วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งไก่ดัก ม.4 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด
02230302004 ทุ่งเขา 13/5/252813/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายแสนตุ้ง ม.1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230405003 ทุ่งตอง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งตอง ม.5 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่
02230303005 ทุ่งพีด 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพีด ม.6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
02230307001 เทพนิมิต 24/6/254114/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายเทพนิมิต ม.1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง
02230103001 ไทรทอง 1/1/24792324วัดราษฎร์มหานิกายหนองโสน ม.2 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด
02230507006 ธรรมชาติล่าง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายธรรมชาติล่าง ม.6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
02230109003 ธรรมาภิมุข 1/1/251428/1/2513วัดราษฎร์มหานิกายไร่ป่า ม.3 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด
02230303004 ธรรมาภิมุข 10/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพีด ม.6 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
02230405002 นนทรีย์ 7/5/25574/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายนนทรีย์ ม.1 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่
02230502001 น้ำเชี่ยว 27/5/25262310วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเชี่ยว ม.1 ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ
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02230306007 นิโรธภาวนา 29/10/255216/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายตาละวาย ม.8 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
02230507004 เนินดินแดง 16/6/254924/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายเนินดินแดง ม.3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
02230404002 เนินตากแดด 18/4/255516/6/2531วัดราษฎร์มหานิกายเนินตากแดด ม.2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
02230109002 เนินทราย 1/3/25202441วัดราษฎร์มหานิกายแหลมยาง ม.1 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด
02230108003 เนินยาง 29/11/25372447วัดราษฎร์มหานิกายเนินยาง ม.4 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
02230112001 เนินสูง 17/1/25342325วัดราษฎร์มหานิกายเนินสูง ม.4 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด
02230401004 บ่อพลอย 9/7/254514/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่ง ม.10 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
02230401001 บ่อไร่ 24/6/25222475วัดราษฎร์มหานิกายบ่อไร่ ม.3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
02230503002 บางกระดาน 1/1/24502329วัดราษฎร์มหานิกายบางกระดาน ม.4 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
02230702003 บางเบ้า 3/9/253520/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายบางเป้า ม.1 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง
02230108002 บางปรือ 9/7/25452350วัดราษฎร์มหานิกายบางปรือ ม.8 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด
02230503001 บางปิดบน 1/1/25152323วัดราษฎร์มหานิกายบางปิดบน ม.3 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
02230503003 บางปิดล่าง 1/8/25332350วัดราษฎร์มหานิกายบางปิดล่าง ม.2 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ
02230303007 บ้านโป่ง 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโป่ง ม.1 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
02230301005 บำโรณ 1/1/25112402วัดราษฎร์มหานิกายบำโรณ ม.4 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
02230107001 บุปผาราม 1/1/22252195วัดราษฎร์มหานิกายปลายคลอง ม.3 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
02230306001 ประณีต 1/1/24422437วัดราษฎร์มหานิกายตลุง ม.2 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
02230114003 ประทุน 6/1/25532484วัดราษฎร์มหานิกายคลองประทุน ม.4 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด
02230403003 ปะเดา 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายปะเดา ม.6 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่
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02230401007 ปะอา 24/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายปะอา ม.2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
02230402003 ป่าคลองใจ 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตตระกูลพัฒนา ม.6 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
02230302009 ป่าเทศรังษี 1/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตพนมพริก ม.3 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230305005 ป่าภาวนาสุนทร 31/7/254921/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งกราด ม.8 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง
02230507005 ป่ามหาวัน 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตธรรมชาติล่าง ม.6 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
02230404004 ป่าวิสุทธิธรรม 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายเนินพัฒนา ม.3 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
02230307004 โป่งจันตา 25/9/25552529วัดราษฎร์มหานิกายผาเรือง ม.3 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง
02230101001 ไผ่ล้อม 1/1/24672325วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด
02230302001 พนมพริก 25/9/25332418วัดราษฎร์มหานิกายพนมพริก ม.3 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230307002 มณฑล 20/9/25428/7/2522วัดราษฎร์มหานิกายมณฑล ม.6 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง
02230113003 มณีกาญจนาราม 1/1/251525/10/2506วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเกลือ ม.2 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด
02230401006 มะนาว 25/9/255513/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายมะนาว ม.1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่
02230405001 มะม่วง 2528วัดราษฎร์มหานิกายมะม่วง ม.3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่
02230301003 มัชฌิมวัน (ดงกลาง) 27/1/254817/3/2513วัดราษฎร์มหานิกายดงกลาง ม.5 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
02230305003 มาบใหญ่ 18/4/25552530วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.2 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง
02230305002 มุจลินท์อาภา 1/1/24502445วัดราษฎร์มหานิกายตาพลาย ม.1 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง
02230302007 มุมสงบ 12/7/25312530วัดราษฎร์มหานิกายมุมสงบ ม.6 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230306004 เมืองเก่าแสนตุ่ม 3/2/254020/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตอิเร็ม ม.7 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
02230107002 โยธานิมิต(โบสถ์) 1/1/25122315พระอารามหลวงมหานิกายตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
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02230602002 ราษฎร์บำรุง 1/1/252211/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายคลองหินดำ ม.2 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
02230304003 ละมีบ 2/5/25452424วัดราษฎร์มหานิกายละมีบ ม.2 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
02230102003 ลำดวน 1/1/25012370วัดราษฎร์มหานิกายเกาะกันเกรา ม.5 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
02230301001 ลำภูราย 24/6/25392402วัดราษฎร์มหานิกายลำภูราย ม.3 ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง
02230305004 วงษ์พัฒนา 29/2/255528/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายวงษ์พัฒนา ม.4 ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง
02230107006 วรดิตถาราม 1/1/251117/11/2509วัดราษฎร์ธรรมยุตเกาะตะเคียน ม.1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
02230111001 วรุณดิตถาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายจันทิ ม.1 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด
02230107004 วังกระแจะ 1/1/25132375วัดราษฎร์มหานิกายบ้านวัง ม.6 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
02230303003 วังตะเคียน 6/11/253924/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายแก่งหิน ม.4 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
02230702001 วัชคามคชทวีป 1/1/24462425วัดราษฎร์มหานิกายสลักคอก ม.4 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง
02230109001 วิเวกวราราม 1/1/25162433วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพรง ม.6 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด
02230202002 วิสิทธิการาม 1/1/251617/5/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตไม้รูด ม.1 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
02230303002 ศรีบัวทอง 8/4/25462345วัดราษฎร์มหานิกายศรีบัวทอง ม.3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง
02230107005 ศรีบุรพาราม 12/1/252224/5/2505วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตะเคียน ม.1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
02230103003 สระบัว 30/3/255810/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายสระบัว ม.4 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด
02230304001 สลัก 19/5/25472380วัดราษฎร์มหานิกายสลัก ม.3 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
02230702002 สลักเพชร 29/2/25551/4/2449วัดราษฎร์มหานิกายสลักเพชร ม.2 ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง
02230107009 สวนใน 10/9/255224/7/2534วัดราษฎร์มหานิกายสวนใน ม.9 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
02230114002 สะพานหิน 1/1/24892456วัดราษฎร์มหานิกายสะพานหิน ม.5 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด
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02230102002 สุวรรณมงคล 1/1/25132351วัดราษฎร์มหานิกายท่าตะเภา ม.2 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
02230306002 เสนาณรงค์(ตก) 1/1/24672440วัดราษฎร์มหานิกายตกณรงค์ ม.6 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง
02230302002 แสนตุ้ง 1/1/25102430วัดราษฎร์มหานิกายตรอกตระแคง ม.5 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230302008 แสนสุข 10/5/255910/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.9 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230104001 หนองคันทรง 9/7/25452329วัดราษฎร์มหานิกายหนองคันทรง ม.4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด
02230404001 หนองบอน 10/2/25358/6/2522วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอน ม.3 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่
02230107003 หนองบัว 1/1/25012320วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
02230402002 หนองแฟบ 17/12/2529วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฟบ ม.3 ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่
02230202004 หนองม่วง 14/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.5 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
02230113004 หนองรี 24/2/252620/12/2520วัดราษฎร์มหานิกายหนองรี ม.3 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด
02230102004 หนองเสม็ด 22/11/25482400วัดราษฎร์มหานิกายหนองเสม็ด ม.3 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
02230103002 หนองโสน 29/5/25502413วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพรง ม.6 ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด
02230105001 ห้วงน้ำขาว 9/7/25452375วัดราษฎร์มหานิกายห้วงน้ำขาว ม.4 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด
02230302006 ห้วงพัฒนา 12/9/252915/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วงพัฒนา ม.8 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง
02230202001 ห้วงโสม 24/3/25122450วัดราษฎร์มหานิกายห้วงโสม ม.3 ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่
02230114001 แหลมกลัด 22/11/25312435วัดราษฎร์มหานิกายแหลมกลัด ม.1 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด
02230501002 แหลมงอบ 1/1/25102414วัดราษฎร์มหานิกายแหลมงอบ ม.1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
02230501001 แหลมมะขาม 1/1/24532413วัดราษฎร์มหานิกายแหลมมะขาม ม.3 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ
02230104002 แหลมหิน 1/1/25172330วัดราษฎร์มหานิกายแหลมหิน ม.2 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด
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02230507002 แหลมอวน 30/12/252411/4/2518วัดราษฎร์มหานิกายแหลมอวน ม.4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ
02230403001 ใหม่โพธาราม 31/7/25492531วัดราษฎร์มหานิกายด่านชุมพล ม.1 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่
02230201004 อรุณราษฎร์พัฒนา 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายเจ๊กลัก ม.1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่
02230304004 อ่างกระป่อง 14/8/255125/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายอ่างกระป่อง ม.4 ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
02230106002 อ่าวช่อ 1/1/251413/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายอ่าวช่อ ม.2 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด
02230602001 อ่าวพร้าว 30/12/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตอ่าวพร้าว ม.5 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด
02230106001 อ่าวใหญ่ 1/1/24622374วัดราษฎร์มหานิกายอ่าวใหญ่ ม.1 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด

รวมทั้งสิ้น วัด138
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04342302005 กระบูน 1/1/25112327วัดราษฎร์มหานิกายกระบูน ม.3 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
04340113003 กระโสบ 1/1/23272324วัดราษฎร์มหานิกายกระโสบ ม.4 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342204010 กระแอกน้อย 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายกระแอกน้อย ม.10 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04341005014 กรุงเจริญ 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายกรุงเจริญ ม.14 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04340101005 กลาง 1/1/25152336วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341901003 กลาง 2/3/25272407วัดราษฎร์มหานิกายตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340401004 กวางคำ 1/1/24202414วัดราษฎร์มหานิกายโนนธาตุกวางคำ ม.6 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04340802001 กวางดีด 2478วัดราษฎร์มหานิกายกวางดีด ม.2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
04340415004 ก่อน้อย 2432วัดราษฎร์มหานิกายก่อน้อย ม.6 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน
04341118007 กันตะภาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำแคน ม.4 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล
04340108001 ก้านเหลือง 25/12/25392314วัดราษฎร์มหานิกายก้านเหลือง ม.3 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341121002 การุณญาวาส 20/9/25502466วัดราษฎร์มหานิกายกาจับ ม.3 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล
04341911005 กิตติราชเจริญศรี 1/1/25232443วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.1 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341103011 กึ่งพุทธกาล 4/9/25342529วัดราษฎร์มหานิกายกึ่งพุทธกาล ม.15 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04343202001 กุญชรดิตถาราม 25/2/255727/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.2 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04341101002 กุญชราราม 1/1/24502404วัดราษฎร์มหานิกายดอนทับช้าง ม.6 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล
04340401013 กุดกะเสียน 1/1/25222475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
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04342301005 กุดกั่ว 17/7/25302335วัดราษฎร์มหานิกายกุดกั่ว ม.3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
04342604011 กุดแก 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายกุดแก ม.7 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340101024 กุดคูณ 12/6/25402484วัดราษฎร์มหานิกายถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341520001 กุดชุม 19/3/25502466วัดราษฎร์มหานิกายกุดชุม ม.1 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
04340402002 กุดตากล้า 1/1/25112292วัดราษฎร์มหานิกายกุดตากล้า ม.4 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04341905007 กุดน้ำเที่ยง 2483วัดราษฎร์มหานิกายคอนสาย ม.6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340709002 กุดประทาย 1/1/25212475วัดราษฎร์มหานิกายกุดประทาย ม.5 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04341526004 กุดปลาขาว 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายกุดปลาขาว ม.9 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ
04342604005 กุดปลาตอง 9/9/25591/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายกุดปลาตอง ม.4 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340403001 กุดผักตบ 1/1/24982469วัดราษฎร์มหานิกายค้อทอง ม.4 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
04341526001 กุดระงุม 17/1/25512526วัดราษฎร์มหานิกายกุดระงุม ม.3 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ
04342604001 กุดเรือ 1/1/25152436วัดราษฎร์มหานิกายกุดเรือ ม.1 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340304005 กุดเรือคำ 22/8/255717/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายกุดเรือคำ ม.8 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
04340116002 กุดลาด 25/12/25252235วัดราษฎร์มหานิกายกุดลาด ม.2 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340203003 กุดวารี 10/9/25522430วัดราษฎร์มหานิกายกุดก่วย ม.7 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340701014 กุดหวาย 31/7/254625/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายกุดหวาย ม.9 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04342203006 กุดอุดมสมบูรณ์ 2530วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเกลี้ยง ม.15 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
04341110007 กุศลศรีสวัสดิ์ 6/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายศรีสวัสดิ์ ม.9 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04341515005 เกษตรพัฒนา 7/12/254930/5/2528วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรพัฒนา ม.10 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
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04340906004 เกษตรสมบูรณ์ 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรสมบูรณ์ ม.7 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
04341103001 เกษมสำราญ 1/1/23992291วัดราษฎร์มหานิกายเกษม ม.9 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04341002012 เก่ากลาง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายเก่ากลาง ม.12 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04340911001 เก่าขาม 1/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายเก่าขาม ม.1 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน
04341502006 เก่าน้อย 19/3/255028/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายเก่าน้อย ม.3 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ
04340411008 เก่าหนองบัว 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโพนทราย ม.3 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
04340109011 เกาะแก้วคูณดี 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341203008 แก้งกกก่อ 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายแก้งกกก่อ ม.6 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340806002 แก้งกกไฮ 21/12/25352483วัดราษฎร์มหานิกายแก้งกกไฮ ม.6 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04342001003 แก่งกบ 1/10/25272410วัดราษฎร์มหานิกายแก่งกบ ม.9 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04340803007 แก้งขอ 21/12/25352475วัดราษฎร์มหานิกายแก้งขอ ม.6 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04340801006 แก้งขี้เหล็ก 2478วัดราษฎร์มหานิกายแก้งขี้เหล็ก ม.9 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04340208006 แก่งจุการ 1/1/25172484วัดราษฎร์มหานิกายจุการ ม.4 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
04341902007 แก่งเจริญทัศน์ 1/1/25162471วัดราษฎร์มหานิกายแก่งเจริญ ม.5 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341904016 แก่งเจริญสุข 11/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตแก่งเจริญสุข ม.22 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341918002 แก่งดูกใส 1/1/25222481วัดราษฎร์มหานิกายแก่งดูกใส ม.2 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04343201002 แก่งโดม 20/6/25552478วัดราษฎร์มหานิกายแก่งโดม ม.6 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342303006 แก่งตอย 2455วัดราษฎร์มหานิกายแก่งตอย ม.3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04340906003 แก้งโตน 1/1/25242482วัดราษฎร์มหานิกายแก่งโตน ม.3 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
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04340403007 แก้งโพธิ์ 10/2/25352300วัดราษฎร์มหานิกายแก้งโพธิ์ ม.7 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
04340801004 แก้งเรือง 23/9/25392475วัดราษฎร์มหานิกายแก้งเรือง ม.3 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04342503003 แก่งศรีโคตร 9/1/254725/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายแก่งศรีโคตร ม.3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04341902002 แก่งศิลา 3/2/25212453วัดราษฎร์มหานิกายหินลาด ม.6 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341002005 แก้งสมบูรณ์ 29/11/25372480วัดราษฎร์มหานิกายแก้งสมบูรณ์ ม.9 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04341912004 แก่งสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนค้อ ม.7 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341002011 แก้งสว่าง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายแก้งสว่าง ม.5 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04341111005 แก่งหอไตร 22/11/254829/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายแก่งหอไตร ม.9 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล
04341119002 แก้งอะฮวน 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายแก้งอะฮวน ม.6 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล
04341912005 แก่งอำนวย 2483วัดราษฎร์มหานิกายแก่งกอก ม.10 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342202003 แกนาคำ 1/1/24372427วัดราษฎร์มหานิกายแกนาคำ ม.2 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
04340211002 แก้วมงคล 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายกุดสมบูรณ์ ม.7 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340211001 แก้วรังษี 7/5/25572427วัดราษฎร์มหานิกายดอนใหญ่เหนือ ม.2 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04341201007 โกศรีวนาราม 23/2/25422476วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.7 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341001003 โกศลนิวาส 3/2/25212480วัดราษฎร์มหานิกายป่าสน ม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
04340723001 ขนวน 25/3/25412481วัดราษฎร์มหานิกายขนวน ม.6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04341402003 ขมิ้น 20/5/25272394วัดราษฎร์มหานิกายขมิ้น ม.7 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
04340204002 ขวัญมงคล 1/1/24252399วัดราษฎร์มหานิกายจันทัย ม.7 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
04341520003 ขัวไม้แก่น 1/1/25222441วัดราษฎร์มหานิกายขัวไม้แก่น ม.2 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
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04340120001 ข่าโคม 1/1/22702265วัดราษฎร์มหานิกายข่าโคม ม.9 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340108010 ขามเทิง 16/4/25472402วัดราษฎร์มหานิกายขามใหญ่ ม.1 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343102005 ขามน้อย 10/10/25232330วัดราษฎร์มหานิกายขามน้อย ม.8 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340402003 ขามป้อม 1/1/24502425วัดราษฎร์มหานิกายขามป้อม ม.5 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04342209001 ขามป้อม 1/1/24952478วัดราษฎร์มหานิกายขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง
04340108003 ขามใหญ่ 1/1/25152412วัดราษฎร์มหานิกายดอนแค ม.6 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342902005 ขี้เหล็ก 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
04343303001 ขี้เหล็ก 2480วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04340119004 ขี้เหล็กนอก 1/1/24052387วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340119005 ขี้เหล็กใน 1/1/24102392วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341203006 ขุมคำ 25/2/255718/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายขุมคำ ม.9 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341008003 เขมาราม 3/2/25212481วัดราษฎร์มหานิกายนาแคน ม.3 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
04340401002 เขื่องกลาง 1/1/24982210วัดราษฎร์มหานิกายเขื่องกลาง ม.3 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04340401001 เขื่องใน 9/1/25472195วัดราษฎร์มหานิกายเขื่องใน ม.1 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04340904005 แข้ด่อน 2437วัดราษฎร์มหานิกายแข้ด่อน ม.1 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
04340701011 แขมเจริญ 6/11/253916/4/2533วัดราษฎร์มหานิกายแขมเจริญ ม.16 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341914004 แขมใต้(บ้านแขมใต้) 10/2/25352469วัดราษฎร์มหานิกายแขมใต้ ม.6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341914002 แขมเหนือ 13/1/25372466วัดราษฎร์มหานิกายแขมเหนือ ม.7 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340301001 โขงเจียม 1/1/25182392วัดราษฎร์มหานิกายด่านเก่า ม.1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
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04340508002 โขงเจียมปุราณวาส 2378วัดราษฎร์มหานิกายนาแวง ม.2 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
04340208003 คลองสำราญ 13/2/25222435วัดราษฎร์มหานิกายหนองเชือก ม.10 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
04340904003 ค้อ 2467วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.7 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
04342003002 ค้อโคน 1/1/24602414วัดราษฎร์มหานิกายค้อโดน ม.7 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
04341910011 ค้อใต้ 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายค้อใต้ ม.10 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341505005 คอนสาย 16/10/25282472วัดราษฎร์มหานิกายคอนสาย ม.3 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
04342204002 ค้อน้อย 1/1/24922457วัดราษฎร์มหานิกายค้อน้อย ม.6 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04343003006 ค้อน้อย 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายค้อน้อย ม.9 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04341201008 คันธวารี 2479วัดราษฎร์มหานิกายตาดแต้ ม.6 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04342506007 คันเปือย 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคันเปือย ม.5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04341108001 คัมภีราวาส 13/7/25592300วัดราษฎร์มหานิกายนาพิน ม.1 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
04340721002 คำกลาง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคำกลาง ม.5 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
04340911002 คำกลาง 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายคำกลาง ม.4 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน
04342105004 คำกลาง 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำกลาง ม.3 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04342504009 คำกลาง 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายคำกลาง ม.10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04341406004 คำเกิ่ง 1/1/24552430วัดราษฎร์มหานิกายคำเกิ่ง ม.9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04341515001 คำขวาง 9/1/25472392วัดราษฎร์มหานิกายคำขวาง ม.5 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
04343204004 คำข่า 2436วัดราษฎร์มหานิกายคำข่า ม.1 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
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04342506005 คำเขื่อนแก้ว 24/2/255821/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายคำเขื่อนแก้ว ม.1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04340716001 คำครั่ง 1/1/25142481วัดราษฎร์มหานิกายคำครั่ง ม.1 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
04342004003 คำแคน 29/6/255916/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายคำแคน ม.3 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม
04341110010 คำแคนน้อย 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำแคนน้อย ม.10 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04342504010 คำเจริญสุข 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร
04340710008 คำตาว 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายคำตาว ม.11 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04342004007 คำเตย 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำเตยเหนือ ม.7 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม
04342004005 คำเตยใต้ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคำเตยใต้ ม.5 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม
04340801007 คำโทน 2481วัดราษฎร์มหานิกายคำโทน ม.4 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04341510001 คำนางรวย 3/2/254012/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายคำนางรวย ม.3 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
04340709003 คำนาแซง 25/8/25412477วัดราษฎร์มหานิกายคำนาแซง ม.9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04342504016 คำน้ำแซบ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายคำน้ำแซบ ม.7 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04340804001 คำบอน 23/4/25292468วัดราษฎร์มหานิกายคำบอน ม.3 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04341002008 คำบาก 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายคำบาก ม.6 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04341112003 คำปะโอะ 28/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายคำปะโอะ ม.2 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
04341109003 คำผักแว่น 2396วัดราษฎร์มหานิกายคำผักแว่น ม.3 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
04343202003 คำโพธิ์ 2460วัดราษฎร์มหานิกายคำโพธิ์ ม.8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342101013 คำมณียาราม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตคำมณี ม.7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
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04340805003 คำม่วง 1/1/25182483วัดราษฎร์มหานิกายคำม่วง ม.3 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
04342504011 คำม่วง 18/12/254425/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายคำม่วง ม.4 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04341902009 คำเม็ก 22/10/25432481วัดราษฎร์มหานิกายคำเม็ก ม.2 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341909011 คำยาง 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำยาง ม.14 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342504013 คำวังยาง 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำวังยาง ม.8 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04340415006 คำสมอ 1/1/25282438วัดราษฎร์มหานิกายคำสมอ ม.7 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน
04343204005 คำสมิง 6/11/25392453วัดราษฎร์มหานิกายคำสมิง ม.3 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342204006 คำสว่าง 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายคำสว่าง ม.8 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04340909004 คำสะอาด 2480วัดราษฎร์มหานิกายคำสะอาด ม.5 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน
04340720001 คำสำราญ 11/4/25482483วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาว ม.1 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04340710005 คำสำราญ 1/3/25202483วัดราษฎร์มหานิกายคำสำราญ ม.8 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04342005004 คำหนามแท่ง 16/6/254920/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายคำหนามแท่ง ม.8 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
04340418005 คำหมี 2528วัดราษฎร์มหานิกายคำหมี ม.8 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
04342006001 คำหว้า 7/2/25322445วัดราษฎร์มหานิกายคำหว้า ม.2 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
04343102006 คำไหล 2440วัดราษฎร์มหานิกายคำไหล ม.3 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342304007 คำอ้อ 2420วัดราษฎร์มหานิกายคำอ้อ ม.2 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
04340806007 คำอุดม 14/8/255118/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายคำอุดม ม.3 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
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04340410002 คำไฮ 1/1/25222449วัดราษฎร์มหานิกายคำไฮ ม.4 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
04342304003 คำไฮใหญ่ 1/1/23102300วัดราษฎร์มหานิกายคำไฮใหญ่ ม.1 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
04340511001 คีรีบรรพต 15/9/25302473วัดราษฎร์มหานิกายนายูง ม.3 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
04340418004 คูขาด 2374วัดราษฎร์มหานิกายคูขาด ม.2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
04340109003 คูเดื่อ 3/2/25402471วัดราษฎร์มหานิกายคูเดื่อ ม.6 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341520006 คูสว่าง 31/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายคูสว่าง ม.7 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
04341008001 คูหาสวรรค์ 3/2/25212460วัดราษฎร์มหานิกายหาดทรายคูณ ม.1 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
04341201009 โคกกลาง 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.12 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04342006005 โคกกลางแสนสุข 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายไฮหย่อง ม.5 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
04342202001 โคกก่อง 1/1/24012327วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.1 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
04342605001 โคกชำแระ 6/2/25562480วัดราษฎร์มหานิกายโคกชำแระ ม.3 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341508009 โคกเซบูรณ์สามัคคี 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโคกเซบูรณ์ ม.11 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04340701020 โคกเถื่อนช้าง 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโคกเถื่อนช้าง ม.6 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04342501001 โคกเที่ยง 1/1/25172482วัดราษฎร์มหานิกายโคกเที่ยง ม.2 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04340802002 โคกเทียม(บ้านโคกเทียม) 29/4/25352480วัดราษฎร์มหานิกายโคกเทียม ม.3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
04340804004 โคกน้อย 23/9/253920/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.9 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04340715008 โคกพัฒนา 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกพัฒนา ม.11 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04340201003 โคกสว่าง 1/1/24952450วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้าง ม.10 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340513005 โคกสว่าง 11/11/252012/7/2470วัดราษฎร์มหานิกายอีเติ่ง ม.7 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
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04342207001 โคกสว่าง 1/1/24982480วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหม่วัฒนา ม.7 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
04341202010 โคกสว่าง 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.14 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04342206002 โคกสว่าง 16/4/25412528วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04340507003 โคกสว่างวนาราม 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.11 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
04343304002 โคกสะอาด 1/1/25262477วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.1 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น
04340801002 โคกใหญ่ 2471วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหญ่ ม.14 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04341005010 จงเจริญ 31/3/254925/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายจงเจริญ ม.11 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04342104004 จอมปลวกสูง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายจอมปลวกสูง ม.8 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร
04340202003 จอมศรี 1/1/24952470วัดราษฎร์มหานิกายนาแค ม.6 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่
04341107002 จอมศรี 1/1/24682444วัดราษฎร์มหานิกายโคกจาน ม.1 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
04341111002 จอมศรีมณีวรรณ 2417วัดราษฎร์มหานิกายตระการ ม.6 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล
04341502004 จังกาจิตต์ 19/12/2523วัดราษฎร์มหานิกายเดิ่น ม.6 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ
04341121001 จันทนที 2454วัดราษฎร์มหานิกายกุดยาลวน ม.1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล
04340715002 จันทร์ทุมมาวาส 1/1/252014/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายบัวงาม ม.1 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04342102004 จันทร์หอม 3/12/25472463วัดราษฎร์มหานิกายแก้งใต้ ม.4 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
04341401010 จันทาวาส 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนยูง ม.9 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
04340401006 จานเขื่อง 1/1/25122200วัดราษฎร์มหานิกายจานเขื่อง ม.8 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04340111001 จานตะโนน 18/6/25362310วัดราษฎร์มหานิกายจานตะโนน ม.10 ตำบลหนองบ่อ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
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04342003003 จิกลุ่ม 1/1/24732438วัดราษฎร์มหานิกายจิกลุ่ม ม.2 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
04341115005 จิกสูง 18/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายจิกสูง ม.10 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
04341113002 จุฬามณี 2350วัดราษฎร์มหานิกายไหล่ทุ่ง ม.1 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04342505001 เจริญทัศน์ 1/1/25002484วัดราษฎร์มหานิกายคำก้อม ม.1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร
04341912003 เจริญศรีสุข 1/1/25212474วัดราษฎร์มหานิกายโนนสุข ม.8 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340101012 แจ้ง 1/1/24362418วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340201011 แจ้งสว่าง 7/4/2537วัดราษฎร์มหานิกายคำเตย ม.5 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340701012 แจ้งสว่าง 25/4/2534วัดราษฎร์มหานิกายแจ้งสว่าง ม.15 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341202005 ฉันทาราม 29/11/25372482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสังข์ ม.3 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341116004 ฉิมพลี 30/12/25182384วัดราษฎร์มหานิกายนางิ้ว ม.2 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล
04340203004 ฉิมพลี 13/7/25522447วัดราษฎร์มหานิกายงิ้ว ม.6 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04341114004 ฉิมพลี 1/1/25172438วัดราษฎร์มหานิกายนางิ้ว ม.6 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล
04341912002 ชมภูรัตนาราม 4/5/25212444วัดราษฎร์มหานิกายผักหย่า ม.3 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342303001 ชลธาร 1/1/24102380วัดราษฎร์มหานิกายท่าเมือง ม.1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04342502011 ช่องเม็กธรรมาราม 7/11/255421/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าอินทร์แปลง ม.3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04341414004 ชักแล่น 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายชักแล่น ม.3 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ
04340501001 ชัยภูมิการาม 9/8/25532317วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04343001005 ชัยมงคล 29/4/25352322วัดราษฎร์มหานิกายนาตาล ม.1 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04340701010 ชัยมงคล 7/11/255417/1/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.18 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
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04341120005 ชัยวนาราม 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายอารีย์พัฒนา ม.6 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
อำเภอตระการพืชผล

04340701018 ชัยอุดม 21/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตชัยอุดม ม.19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341510002 ช่างหม้อ 18/4/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตช่างหม้อ ม.5 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
04341906004 ชุมพลรัตนาวัน 1/1/25142477วัดราษฎร์มหานิกายเลิงบาก ม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341123002 ชุมแสง 18/1/25312420วัดราษฎร์มหานิกายแพง ม.8 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
04342003004 เชียงแก้ว 1/1/25302451วัดราษฎร์มหานิกายเชียงแก้ว ม.4 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
04342501012 โชครังสรรค์ 22/8/255725/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโชครังสรรค์ ม.13 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04341902011 โชคอำนวย 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายโชคอำนวย ม.3 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340209003 โชติการาม 10/10/25232472วัดราษฎร์มหานิกายชาด ม.3 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04341202006 ไชยชนะ 24/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายไชยชนะ ม.9 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341204002 ไชยธราวาส 1/1/24202410วัดราษฎร์มหานิกายตุใหญ่ ม.9 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340101011 ไชยมงคล 1/1/25192415วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340205003 ไชยมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายป่ากุงใหญ่ ม.4 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่
04340202001 ไชยมงคล 9/9/25592305วัดราษฎร์มหานิกายแก้งกอก ม.1 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่
04341104001 ไชยมงคล 1/1/24582400วัดราษฎร์มหานิกายกุศกร ม.1 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04341111004 ไชยมงคล 25/3/25542450วัดราษฎร์มหานิกายผักหย่า ม.5 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล
04341104003 ไชยรักษ์ 1/1/24652418วัดราษฎร์มหานิกายกุง ม.5 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04342604002 ซำงู 26/10/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตซำงู ม.5 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
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04342604003 ซำงู 2482วัดราษฎร์มหานิกายซำงู ม.5 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04343301003 ซำสะกวยน้อย 1/1/25262475วัดราษฎร์มหานิกายซำสะกวยน้อย ม.8 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น
04340907003 ซำหวาย 11/5/255415/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายซำหวาย ม.3 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
04340901002 โซง 7/11/25542430วัดราษฎร์มหานิกายโซง ม.1 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน
04341205005 ฐิตาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายโนนหินแร่ ม.4 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340909001 ดงกระชู 1/1/25262472วัดราษฎร์มหานิกายดงกระชู ม.3 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน
04340801008 ดงขวาง 29/11/25372465วัดราษฎร์มหานิกายดงขวาง ม.6 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04341508008 ดงเจริญ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงเจริญ ม.16 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04340302004 ดงแถบ 14/8/255128/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายดงแถบ ม.6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04340501014 ดงน้อยนาสนาม 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาสนาม ม.3 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04340111002 ดงบัง 1/1/24582311วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342301002 ดงบังใต้ 21/6/25342330วัดราษฎร์มหานิกายดงบังใต้ ม.2 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
04342301004 ดงบังเหนือ 1/1/23372332วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.5 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
04341003004 ดงเมย 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายดงเมย ม.3 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04341113006 ดงไม้งาม 26/7/254711/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายดงไม้งาม ม.6 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04340416016 ดงไม้แดง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้าง ม.7 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04341403001 ดงยาง 1/1/24402434วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.1 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04340404006 ดงยาง 16/12/25542430วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.9 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04342503011 ดอกคำใต้ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายแก่งศรีโครต ม.3 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
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04340108008 ดอนกลาง 29/11/25372410วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341120002 ดอนก่อ 2470วัดราษฎร์มหานิกายดอนก่อ ม.3 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
04341914003 ดอนก่อ 23/9/25392468วัดราษฎร์มหานิกายดอนก่อ ม.1 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342005005 ดอนขวาง 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนขวาง ม.5 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
04341501006 ดอนงิ้ว 24/5/2539วัดราษฎร์มหานิกายดอนงิ้ว ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
04343001007 ดอนงิ้ว 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนงิ้ว ม.9 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04341201014 ดอนเจริญ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนอีด่อน ม.13 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04343302009 ดอนเจริญ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนเจริญ ม.14 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
04341511006 ดอนชาติ 9/1/254731/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายดอนชาด ม.3 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04340120005 ดอนชี 16/10/25282469วัดราษฎร์มหานิกายดอนชี ม.8 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340716004 ดอนชี 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนชี ม.5 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
04340715006 ดอนชี 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายดอรชี ม.7 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04341902010 ดอนชี 23/2/254218/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายยอดดอนชี ม.1 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342501002 ดอนชี 1/1/25172480วัดราษฎร์มหานิกายดอนชี ม.10 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04340715010 ดอนชีปทุมมาวาส 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนชี ม.16 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04340402005 ดอนเชียงโท 1/1/23802361วัดราษฎร์มหานิกายดอนเชียงโท ม.7 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04343203001 ดอนดู่ 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04341412007 ดอนแดง 2429วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.2 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04341004004 ดอนตะโน 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนตะโน ม.4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก



15หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุบลราชธานี

04342001006 ดอนตะลี 2437วัดราษฎร์มหานิกายดอนตะลี ม.6 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04340504004 ดอนติ้ว 23/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายดอนติ้ว ม.5 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
04341905005 ดอนธาตุ 3/9/25252481วัดราษฎร์ธรรมยุตทรายมูล ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341919006 ดอนนาเยีย 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายดอนนาเยีย ม.8 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340122005 ดอนบาก 2475วัดราษฎร์มหานิกายบาก ม.6 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341410004 ดอนประทาย 14/5/25442455วัดราษฎร์มหานิกายดอนประทาย ม.2 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
04340201010 ดอนโปง 12/6/254022/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายดอนโปง ม.3 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04343203003 ดอนพอก 2452วัดราษฎร์มหานิกายดอนพอก ม.9 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342001004 ดอนพันชาด 1/1/24602414วัดราษฎร์มหานิกายดอนพันชาด ม.4 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04340304004 ดอนมณี 2469วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.5 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
04340709011 ดอนม่วย 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนม่วย ม.2 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04343302002 ดอนโมกข์ 1/1/25242460วัดราษฎร์มหานิกายดอนโมกข์ ม.7 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
04341402009 ดอนไม้คูณ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายดอนไม้คูณ ม.4 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
04340804008 ดอนยาว 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาว ม.6 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04342003007 ดอนยูง 2/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
04342001002 ดอนรังกา 17/9/25192390วัดราษฎร์มหานิกายดอนรังกา ม.2 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04343101022 ดอนไร่ 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาไผ่ ม.3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04341413003 ดอนส้มป่อย 25/3/25362430วัดราษฎร์มหานิกายดอนส้มป่อย ม.1 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
04340201004 ดอนสว่าง 1/1/24952450วัดราษฎร์มหานิกายฟ้าห่วน ม.11 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
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04341405006 ดอนสว่าง 25/3/254112/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายดอนสว่าง ม.7 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
04343104006 ดอนสะแบง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนสะแบง ม.12 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340208004 ดอนสุวรรณ์ 1/1/24952470วัดราษฎร์มหานิกายดอนน้ำคำ ม.5 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
04340701017 ดอนเสาโฮง 9/9/25593/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเสาโฮง ม.10 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04342005003 ดอนหวาย 31/3/254919/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายดอนหวาย ม.6 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
04341904014 ดอนใหญ่ 23/1/25422483วัดราษฎร์มหานิกายดอนใหญ่ ม.2 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340206003 ดอยมณี 1/1/25002450วัดราษฎร์มหานิกายภูหล่น ม.9 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04342103001 ดอยมณี 2442วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้าใต้ ม.3 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร
04342502010 ด่านเม่น 27/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายด่านเม่น ม.10 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04343004007 ด่านหม่วน 3/11/2536วัดราษฎร์มหานิกายด่านหม่วน ม.9 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04340108002 ด้ามพร้า 1/1/25212409วัดราษฎร์มหานิกายด้ามพร้า ม.4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340513010 ดาวคะนองพุทธาราม 29/9/25584/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายดาวคะนอง ม.9 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
04340410004 ดินดำ 4/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายดินดำ ม.3 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
04341403003 ดุมใหญ่ 1/1/24452387วัดราษฎร์มหานิกายดุมใหญ่ ม.5 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04342101003 ดุสิตาราม 29/9/25412472วัดราษฎร์มหานิกายดอนเย็นใต้ ม.3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04340416003 ดู่น้อย 1/1/24682390วัดราษฎร์มหานิกายดู่น้อย ม.3 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04341909003 เดื่อโดม 1/1/24512444วัดราษฎร์มหานิกายเดื่อโดม ม.5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340409001 แดงหม้อ 7/2/25322380วัดราษฎร์มหานิกายแดงหม้อ ม.1 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน
04343301004 ตาเกา 1/1/25262475วัดราษฎร์มหานิกายตาเกา ม.1 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น
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04340513009 ตาดภูขาม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายตาดภูขาม ม.12 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
04342606001 ตาโท 26/7/254720/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายตาโท ม.7 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340901003 ตาโม 1/1/25262468วัดราษฎร์มหานิกายตาโม ม.4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน
04343303002 ตาโอง 1/1/25242476วัดราษฎร์มหานิกายตาโอง ม.5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04341401006 ตำแย 1/1/24702437วัดราษฎร์มหานิกายตำแย ม.6 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
04340123001 ตำแย 23/3/25332457วัดราษฎร์มหานิกายตำแย ม.1 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343104001 แต้เก่า 1/1/22252200วัดราษฎร์มหานิกายแต้เก่า ม.7 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04343104002 แต้ใหม่ 1/1/25242410วัดราษฎร์มหานิกายแต้ใหม่ ม.2 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340101015 ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 7/11/25222432วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340415002 ใต้ยางขี้นก 18/1/25312392วัดราษฎร์มหานิกายยางขี้นก ม.2 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน
04343003003 ไตรมิตรสงเคราะห์ 1/1/23702360วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.4 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04340305005 ถ้ำค้อธรรมาราม 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำป่อง ม.8 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม
04340301005 ถ้ำคูหาสวรรค์ 26/7/25478/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายด่านใหม่ ม.2 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
04341005013 ถ้ำเต่า 25/3/255421/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำเต่า ม.2 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล
04340907005 ถ้ำน้ำทิพย์ 31/7/254921/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.4 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
04340305004 ถ้ำป่อง 12/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำป่อง ม.8 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม
04340504012 ถ้ำพระศิลาทอง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาหนองเชือก ม.3 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
04340301006 ถ้ำเหวสินธุ์ชัย 22/10/25432/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
04341909012 ถิ่นสำราญ 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายถิ่นสำราญ ม.13 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
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04340504014 เถาวัลยิกาวาส 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายดอนแสนพัน ม.6 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
04341909014 ทรัพย์เจริญ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์เจริญ ม.17 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342204004 ทรายโหง่น 17/1/25342450วัดราษฎร์มหานิกายทรายโหง่น ม.2 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04340101013 ทองนพคุณ 1/1/24272420วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340801012 ทองมา 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยซันใต้ ม.12 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04340511008 ทองสมประสงค์ 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนอนามัย ม.13 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
04342602005 ทองสวัสดิ์ 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายทองสวัสดิ์ ม.9 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340723006 ทันเวลาสามัคคี 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายทันเวลาสามัคคี ม.4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04340805004 ทับไฮ(บ้านทับไฮ) 2484วัดราษฎร์มหานิกายทับไฮ ม.4 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
04340109007 ท่ากกแห่ 3/2/25409/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายท่ากกแห่ ม.8 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340801003 ท่าก่อ 1/1/25172471วัดราษฎร์มหานิกายท่าก่อ ม.2 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04340407002 ท่าค้อ 1/1/24912400วัดราษฎร์มหานิกายท่าค้อ ม.5 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
04341910009 ท่าค้อ 18/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าค้อ ม.5 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341520004 ทางสาย 1/1/25252471วัดราษฎร์มหานิกายทางสาย ม.5 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
04341511004 ท่างอย 1/1/25192462วัดราษฎร์มหานิกายท่างอย ม.6 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04340720007 ท่าเจริญ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนองค้า ม.6 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04341909005 ท่าช้าง 27/10/25382454วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04343202004 ท่าช้างน้อย 21/1/25542439วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้างน้อย ม.10 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04343202005 ท่าช้างใหญ่ 17/4/253827/10/2420วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้างใหญ่ ม.6 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
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04341105009 ท่าบ่อแบง 30/12/25242474วัดราษฎร์มหานิกายท่าบ่อแบง ม.3 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04340713001 ท่าโพธิ์ศรี 2459วัดราษฎร์มหานิกายท่าโพธิ์ศรี ม.1 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม
04342303002 ท่าเมือง 1/1/24202390วัดราษฎร์มหานิกายท่าเมือง ม.9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04341524005 ท่าเมืองใหม่ 20/9/255030/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายท่าเมืองใหม่ ม.9 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ
04341403004 ท่าลาด 17/1/25342435วัดราษฎร์มหานิกายท่าลาด ม.7 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04341504002 ท่าลาด 1/1/24932337วัดราษฎร์มหานิกายท่าลาด ม.1 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
04342302008 ท่าลาด 1/1/25212371วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าแดง ม.6 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
04340101021 ท่าวังหิน 29/11/25372484วัดราษฎร์มหานิกายท่าวังหิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340405003 ท่าวารี 1/1/24552450วัดราษฎร์มหานิกายท่าวารี ม.4 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04342103002 ท่าวารี 3/11/25382478วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.4 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร
04342302001 ท่าศิลา 1/1/25182412วัดราษฎร์มหานิกายท่าศิลา ม.4 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
04340111008 ท่าสนามชัย 16/4/25412472วัดราษฎร์มหานิกายท่าสนามชัย ม.13 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340708003 ท่าหลวง 1/1/25182460วัดราษฎร์มหานิกายท่าหลวง ม.2 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
04341507003 ท่าหลวง 2465วัดราษฎร์มหานิกายท่าหลวง ม.6 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
04340407001 ท่าไห 1/1/24982347วัดราษฎร์มหานิกายท่าไห ม.1 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
04340416001 ทุ่งกว้าง 1/1/25012485วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวาง ม.8 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04343002005 ทุ่งเกลี้ยง 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเกลี้ยง ม.6 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
04341521005 ทุ่งเกษม 17/1/2523วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเกษม ม.5 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
04342501009 ทุ่งเกษม 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายดอนชี ม.10 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
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04340104011 ทุ่งขามเหนือ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งขามเหนือ ม.15 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340105001 ทุ่งขุนใหญ่ 1/1/21972187วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งขุนใหญ่ ม.3 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340101023 ทุ่งคำไผ่ 24/6/25392483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งคำไผ่ ม.6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340804009 ทุ่งเงิน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเงิน ม.5 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04342604004 ทุ่งช้าง 8/9/255430/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งช้าง ม.6 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341409006 ทุ่งใต้ 2474วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใต้ ม.4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04342504001 ทุ่งเทิง 1/1/25022448วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเทิง ม.1 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
04343202009 ทุ่งนาใน 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนาใน ม.15 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340303004 ทุ่งนาเมือง 19/3/255028/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนาเมือง ม.6 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
04341511003 ทุ่งบอน 1/10/25279/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งบอน ม.16 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04340805005 ทุ่งเพียง 29/4/25352484วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเพียง ม.5 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
04343204006 ทุ่งเพียง 24/2/25582303วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเพียง ม.6 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04341413004 ทุ่งมณี 21/2/25392475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมณี ม.8 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
04342605005 ทุ่งมณีธรรมาราม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองสนม ม.8 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341116001 ทุ่งศรี 2235วัดราษฎร์มหานิกายสะพือ ม.7 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล
04343201003 ทุ่งศรีเจริญ 12/6/254615/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายคำหมากอ่อน ม.5 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340101006 ทุ่งศรีเมือง 1/3/236510/6/2356วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340406002 ทุ่งศรีวิไล 1/1/24402340วัดราษฎร์มหานิกายชีทวน ม.1 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04342501013 ทุ่งศรีวิไล 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
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04340104012 ทุ่งเศรษฐี 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.6 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340202002 ทุ่งสว่าง 2460วัดราษฎร์มหานิกายสัน ม.5 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่
04340404009 ทุ่งสว่าง 2485วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04340207005 ทุ่งสว่าง 1/1/24822467วัดราษฎร์มหานิกายตะบ่าย ม.1 ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่
04341909010 ทุ่งสว่าง 25/3/254123/7/2536วัดราษฎร์มหานิกายบ่าฮี ม.11 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341912006 ทุ่งสว่าง 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายไร่เหนือ ม.6 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340123003 ทุ่งสว่าง 1/1/252820/7/2527วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งสว่าง ม.14 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340513006 ทุ่งสว่างอารมณ์ 27/12/25452476วัดราษฎร์มหานิกายนาชุมใต้ ม.13 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
04341904023 ทุ่งแสงตะวัน 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแสงตะวัน ม.19 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342502004 ทุ่งหนองบัว 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหนองบัว ม.4 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04340104007 ทุ่งหนองพอก 13/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายหัวเรือ ม.1 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342502014 ทุ่งหนองใหญ่ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหนองใหญ่ ม.8 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04340411006 ทุ่งใหญ่ 1/10/25272483วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ ม.8 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
04340701003 เทพเกษม 15/6/25212466วัดราษฎร์มหานิกายแขมใข ม.3 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341904005 เทพนิมิต 1/1/25002462วัดราษฎร์มหานิกายภูมะหรี่ ม.2 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342103008 เทพนิมิต 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาห้าง ม.2 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร
04341401005 เทพา 1/10/25272397วัดราษฎร์มหานิกายเทพา ม.8 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
04341119004 เทวัญวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายเทวัญ ม.5 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล
04343201007 เที่ยงธรรมวนาราม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสมบูรณ์ ม.2 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
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04340205001 เที่ยงประดิษฐ์ 1/1/24402415วัดราษฎร์มหานิกายลาดควาย ม.1 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่
04340710013 ไทยบุญมี 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายไทยบุญมี ม.14 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04340717006 ไทยพัฒนา 21/6/25344/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายไทยพัฒนา ม.3 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04343003005 ไทรงาม 29/10/25523/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04341108004 ธชาวาส 1/1/24452412วัดราษฎร์มหานิกายเสาธงน้อย ม.5 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
04340208002 ธรรมรังษี 1/1/24322420วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหมากใหญ่ ม.18 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
04343102007 ธรรมละ 1/1/23352328วัดราษฎร์มหานิกายธรรมละ ม.2 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04341002001 ธรรมิกาวาส 19/2/25222435วัดราษฎร์มหานิกายห้วยข่า ม.1 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04341201001 ธัญญุตตมาราม 8/4/25262369วัดราษฎร์มหานิกายข้าวปุ้น ม.1 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341117002 ธัมมปติฏฐาราม 6/11/25392409วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.2 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล
04340417003 ธาตุกลาง 18/1/25312475วัดราษฎร์มหานิกายธาตุกลาง ม.3 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน
04340713005 ธาตุทองหลาง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายท่าโพธิ์ศรี ม.1 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม
04340417001 ธาตุเทิง 22/9/25462323วัดราษฎร์มหานิกายธาตุเทิง ม.1 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน
04340410001 ธาตุน้อย 1/1/25122400วัดราษฎร์มหานิกายธาตุน้อย ม.1 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
04340208001 ธาตุรังษี 1/1/25002400วัดราษฎร์มหานิกายคำไหล ม.1 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
04340417002 ธาตุลุ่ม(เจริญชัย) 1/1/25172311วัดราษฎร์มหานิกายธาตุลุ่ม ม.4 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน
04340406004 ธาตุสวนตาล 30/12/25182207วัดราษฎร์มหานิกายชีทวน ม.3 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04341110011 นกเขียนวนาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายนกเขียน ม.12 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04341203003 นทีศรัทธาวาส 1/1/25112468วัดราษฎร์มหานิกายแก่งเค็ง ม.1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
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04341115003 นรากุมภกาวาส 1/1/24432397วัดราษฎร์มหานิกายเสาธงใหญ่ ม.6 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
04342301007 นอก 2331วัดราษฎร์มหานิกายนาคำน้อย ม.10 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
04342603011 น้อยพัฒนา 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้อยพัฒนา ม.7 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340901008 น้อยรัตนมงคล 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้อยตาหวาน ม.8 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน
04340717003 นากระแซง 1/1/25152475วัดราษฎร์มหานิกายนากระแซง ม.1 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04340717008 นากระแซงใต้ 7/11/25541/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายนากระแซง ม.1 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04342203004 นาแก 29/10/25522437วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.6 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
04340712001 นาแก 1/1/25222382วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04340412002 นาแก้ว 1/1/25282484วัดราษฎร์มหานิกายนาแก้ว ม.2 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
04343104003 นาขมิ้น 3/7/25352420วัดราษฎร์มหานิกายนาขมิ้น ม.6 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04341405005 นาขาม 1/1/24532426วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.5 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
04340101009 นาควาย 14/12/25382410วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340116006 นาคำ 2460วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340708002 นาคำ 2445วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.5 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
04341106005 นาคำ 3/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.3 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
04340408001 นาคำใหญ่ 1/1/24362216วัดราษฎร์มหานิกายนาคำใหญ่ ม.2 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน
04340113007 นางิ้ว 22/6/25372351วัดราษฎร์มหานิกายนางิ้ว ม.2 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340801001 นาจะหลวย(เทพศรีวิไล) 23/4/25292470วัดราษฎร์มหานิกายนาจะหลวย ม.1 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04341911003 นาจาน 13/1/25372523วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.5 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
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04342901001 นาจาน 25/8/254130/6/2420วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.5 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
04340704003 นาเจริญ 4/3/25292527วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.1 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
04341910006 นาเจริญ 1/1/25162372วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.4 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340503005 นาเจริญ(ปทุมพัฒนาราม) 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.5 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04341904013 นาเจริญนอก 21/12/25352526วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญนอก ม.16 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342501011 นาเจริญใน 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.5 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04341508005 นาชุม 2478วัดราษฎร์มหานิกายนาชุม ม.5 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04341919003 นาชุม 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาชุม ม.5 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340414002 นาซาว 1/1/25292387วัดราษฎร์มหานิกายนาซาว ม.2 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน
04341120004 นาดอกไม้ 11/2/255223/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายนาดอกไม้ ม.7 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
04340708004 นาดี 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.4 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
04341410001 นาดี 1/1/25012450วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.3 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
04342902001 นาดี 1/1/25272418วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.4 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
04340507005 นาดี 11/2/255220/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.8 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
04341410006 นาดีนาฮ่อม 30/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.3 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
04342902002 นาดู่ 2451วัดราษฎร์มหานิกายนาดู่ ม.6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
04341107004 นาตาล 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาตาล ม.6 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
04341105010 นาตาหมุด 7/12/254911/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาตาหมุด ม.6 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04340113006 นาใต้ 9/9/25592343วัดราษฎร์มหานิกายนาใต้ ม.9 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
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04342006004 นาทมใต้ 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาทมใต้ ม.6 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
04340209004 นาทอย 1/1/25439/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายนาทอย ม.7 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04340503009 นานกเขียน 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายนานกเขียน ม.13 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04342203001 นานวล 1/1/24892466วัดราษฎร์มหานิกายหนองสิม ม.9 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
04340510008 นาน้ำคำ 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาน้ำคำ ม.10 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
04340206009 นาบะหว้า 13/7/255219/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาบะหว้า ม.13 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04342901002 นาประชุม 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาประชุม ม.7 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
04340716003 นาประดู่ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาประดู่ ม.6 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
04343101008 นาไผ่ 1/1/25172434วัดราษฎร์มหานิกายนาไผ่ ม.3 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342104007 นาพะเนียงออ 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายนาพะเนียงออ ม.5 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร
04341508003 นาพิมาน 1/1/25182462วัดราษฎร์มหานิกายนาพิมาน ม.3 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04340403006 นาโพธิ์ 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.8 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
04340202005 นาโพธิ์น้อย 28/12/2533วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ ม.7 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่
04340303007 นาโพธิ์เหนือ 25/9/255524/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์เหนือ ม.8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
04340404012 นามน 2464วัดราษฎร์มหานิกายนามน ม.11 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04342001001 นามน 17/9/25192365วัดราษฎร์มหานิกายนามน ม.5 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04342001011 นามนใต้ 29/6/255921/6/2553วัดราษฎร์มหานิกายนามน ม.10 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04340122001 นามึน 2/10/25322300วัดราษฎร์มหานิกายนามึน ม.10 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340510004 นาแมด 1/1/25433/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายนาแมด ม.5 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
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04341406009 นายูง 21/2/25392415วัดราษฎร์มหานิกายนายูง ม.11 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04342901003 นาเยีย 1/1/25212288วัดราษฎร์มหานิกายนาเยีย ม.2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
04342202007 นาเรือง 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาเรือง ม.14 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
04342704001 นาเรือง 1/6/25262475วัดราษฎร์มหานิกายนาเรือง ม.1 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
04340715003 นาเลิง 23/9/253927/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายนาเลิง ม.6 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04341413005 นาเลิง 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายนาเลิง ม.7 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
04340201009 นาเวียง 14/2/25379/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายนาเวียง ม.7 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04343004010 นาเวียง 17/1/25513/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาเวียง ม.10 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04340416006 นาศรีนวล 30/12/25182448วัดราษฎร์มหานิกายอีต้อม ม.6 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04340501003 นาสนาม 1/1/24102325วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04340716005 นาสมบูรณ์ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาสมบูรณ์ ม.5 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
04340702001 นาส่วงใต้ 14/8/25512190วัดราษฎร์มหานิกายนาส่วง ม.2 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
04340702002 นาส่วงเหนือ 1/3/25202190วัดราษฎร์มหานิกายนาส่วง ม.1 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
04343001006 นาสะตัง 2/2/253815/10/2528วัดราษฎร์มหานิกายนาสะตัง ม.7 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04341204006 นาสะแบง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนาสะแบง ม.12 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341520009 นาสะแบง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาสะแบง ม.4 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
04340510006 นาสะแบง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาสะแบง ม.2 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
04340508003 นาสะอาด 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายนาสะอาด ม.7 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
04340907001 นาสามัคคี 21/12/25352480วัดราษฎร์มหานิกายนาสามัคคี ม.5 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
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04340510003 นาหนองทุ่ง 1/1/254312/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายนาหนองทุ่ง ม.8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
04341407008 นาหนองล้ำ 7/12/254922/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาหนองล้ำ ม.10 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

อำเภอม่วงสามสิบ
04340702004 นาห้วยแคน 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาห้วยแคน ม.9 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
04342001005 นาห้วยแคน 1/1/24502417วัดราษฎร์มหานิกายห้วยนาแคน ม.3 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04340512001 นาหว้า 1/1/25172474วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.2 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ
04341102005 นาหว้า(ภาราวาส) 1/1/24852412วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.3 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล
04341505004 นาโหนนน้อย 25/3/25362420วัดราษฎร์มหานิกายนาโหนนน้อย ม.1 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
04340119003 นาไหทอง 29/6/255915/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาไหทอง ม.5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340511003 นาฬิกาวาส 27/8/25452482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.5 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
04340723004 นาอุดม 9/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาอุดม ม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04342006003 นาอุดม 2477วัดราษฎร์มหานิกายนาทม ม.6 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
04343004016 นาอุดม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาอุดม ม.15 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04342203005 น้ำเกลี้ยง 1/1/24152404วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเกลี้ยง ม.2 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
04343301005 น้ำขุ่น 9/9/25592410วัดราษฎร์มหานิกายน้ำขุ่น ม.3 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น
04341110003 น้ำคำ 3/10/25432449วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำ ม.4 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04341406005 น้ำคำแดงใต้ 2437วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำแดง ม.5 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04341406002 น้ำคำแดงเหนือ(พระสังกัจจายณ์) 2396วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำแดง ม.5 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04341406007 น้ำคำน้อย 3/9/25232465วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำน้อย ม.2 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
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04341524001 น้ำเที่ยง 1/1/24892477วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเที่ยง ม.4 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ
04342205007 น้ำเที่ยง 1/1/25202462วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.11 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04340901001 น้ำยืน 1/1/25202474วัดราษฎร์มหานิกายน้ำยืน ม.6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน
04341411002 น้ำอ้อม 29/4/25352344วัดราษฎร์มหานิกายน้ำอ้อม ม.1 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04340116007 นิคมกิตติยาราม 1/1/251726/12/2510วัดราษฎร์มหานิกายปากน้ำ ม.10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341103010 นิคมเกษม 7/2/253222/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายนิคม ม.2 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04342504008 นิคมสังฆสามัคคี 23/6/25202483วัดราษฎร์มหานิกายแหลสวรรค์ ม.1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04341104009 โนนกระโจม 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนกระโจม ม.8 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04342603002 โนนกลาง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนกลาง ม.8 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04342503001 โนนก่อ 1/1/25222483วัดราษฎร์มหานิกายโนนก่อ ม.4 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04340417004 โนนกอก 2473วัดราษฎร์มหานิกายโนนกอก ม.6 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน
04340709004 โนนกอย 1/1/25252480วัดราษฎร์มหานิกายโนนกอย ม.4 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04340710007 โนนกาเร็น 27/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนกาเร็น ม.6 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04342205008 โนนกาเล็น 1/1/25182484วัดราษฎร์มหานิกายโนนกาเล็น ม.1 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04340201008 โนนกุง 25/2/25412527วัดราษฎร์มหานิกายโนนกุง ม.6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340710010 โนนเกษม 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนเกษม ม.13 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04341004003 โนนเกษม 20/9/25212481วัดราษฎร์มหานิกายโนนเขื่อง ม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
04341504004 โนนเกษม 3/2/25262526วัดราษฎร์มหานิกายโนนเกษม ม.4 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
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04340710002 โนนแก้ง 1/1/25222477วัดราษฎร์มหานิกายโนนแก้ง ม.4 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04341406006 โนนขวาว 1/1/25012465วัดราษฎร์มหานิกายโนนขวาว ม.4 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04340709001 โนนขาม 1/1/25212358วัดราษฎร์มหานิกายโนนขาม ม.1 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04341401001 โนนค้อ 25/3/25362145วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนค้อ ม.3 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
04340711011 โนนคำกลาง 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนคำกลาง ม.12 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04340204008 โนนคูณ 25/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนผึ้ง ม.5 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
04340709008 โนนเค็ง 25/2/255710/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายโนนเค็ง ม.7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04341515002 โนนเค็ง 25/3/25542420วัดราษฎร์มหานิกายโนนเค็ง ม.4 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
04340710015 โนนแคน 1/1/25182472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04343102011 โนนแคน 4/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนแคน ม.14 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342201005 โนนแคน 1/1/24952478วัดราษฎร์มหานิกายโนนแคน ม.3 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง
04342001008 โนนงาม 31/3/25522440วัดราษฎร์มหานิกายปากห้วย ม.7 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04340723007 โนนงาม 2/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.9 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04343001015 โนนงาม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.17 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04342504006 โนนจันทร์ 31/8/2531วัดราษฎร์มหานิกายโนนจันทร์ ม.8 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
04340407004 โนนจาน 1/1/24982439วัดราษฎร์มหานิกายโนนจาน ม.7 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
04342606003 โนนจาน 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนจาน ม.2 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341507001 โนนจิก 1/1/24502430วัดราษฎร์มหานิกายโนนจิก ม.8 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
04342005001 โนนจิก 1/1/25182445วัดราษฎร์มหานิกายโนนจิก ม.2 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
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04341902013 โนนจิก 18/4/25552/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนจิก ม.14 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342505002 โนนจิกน้อย 1/9/25242483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร
04340203006 โนนเจริญ 23/8/254523/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.8 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340804003 โนนเจริญ 10/2/25352482วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.7 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04341910002 โนนเจริญ 1/1/23772357วัดราษฎร์มหานิกายโนนข่า ม.2 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341402004 โนนชาติ 1/1/25012440วัดราษฎร์มหานิกายโนนชาติ ม.5 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
04340411001 โนนดู่ 3/7/25352529วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.10 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
04342605003 โนนดู่ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.7 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340804005 โนนแดง 1/1/25172470วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.2 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04340503008 โนนแดงจันทราวาส 10/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04343004006 โนนตูม 7/12/254910/3/2540วัดราษฎร์มหานิกายโนนตูม ม.6 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04340701015 โนนทรัพย์ 23/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนทรัพย์ ม.25 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341504003 โนนทราย 25/12/25252345วัดราษฎร์มหานิกายโนนทราย ม.5 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
04340706002 โนนทอง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.10 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
04340907004 โนนทอง 7/12/254927/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
04341005006 โนนธรรม 11/11/25202482วัดราษฎร์มหานิกายโนนเลียง ม.4 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04340713007 โนนธาตุ 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนธาตุ ม.5 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม
04341001005 โนนน้อย 22/6/25372480วัดราษฎร์มหานิกายโนนน้อย ม.2 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
04341511010 โนนน้อย 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนน้อย ม.1 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
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04341006002 โนนนิวาส 3/7/25232479วัดราษฎร์มหานิกายโนนค้อ ม.1 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก
04343001013 โนนบก 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนบก ม.15 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04341122005 โนนบก 9/9/255931/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนบก ม.6 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล
04340709015 โนนบก 7/11/255418/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนบก ม.10 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04341511001 โนนบอน 25/12/25252337วัดราษฎร์มหานิกายโนนบอน ม.10 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04340806008 โนนป่ารัง 17/1/255128/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายโนนป่ารัง ม.7 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04340903005 โนนป่าเลา 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนป่าเลา ม.6 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน
04340701016 โนนเปือย 10/5/255925/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตสมสะอาด ม.27 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04340715004 โนนแฝกใหญ่ 1/1/25222470วัดราษฎร์มหานิกายโนนแฝกใหญ่ ม.5 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04340404007 โนนโพธิ์ 11/11/25202468วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.8 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04340711010 โนนโพธิ์ 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.20 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04341122004 โนนโพธิ์ 22/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.3 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล
04341902017 โนนโพธิ์งาม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.18 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341902014 โนนโพธิ์ทอง 15/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนโพธิ์ ม.18 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342704002 โนนม่วง 1/1/25222475วัดราษฎร์มหานิกายม่วงคำ ม.2 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
04341508002 โนนยาง 1/1/24502447วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.1 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04341910012 โนนยาง 30/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.11 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342201007 โนนยาง 2447วัดราษฎร์มหานิกายแคน ม.8 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
04342301006 โนนยาง 23/2/254231/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.4 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
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04343304003 โนนยาง 1/1/25262476วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น
04341913008 โนนยานาง 3/2/25402482วัดราษฎร์มหานิกายโนนยานาง ม.11 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340414001 โนนรัง 1/1/23442294วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.1 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน
04341411010 โนนรังน้อย 14/11/25102328วัดราษฎร์มหานิกายโนนรังน้อย ม.3 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04341412003 โนนรังใหญ่ 1/1/25202315วัดราษฎร์มหานิกายโนนรังใหญ่ ม.11 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04343004011 โนนวัฒนาราม 25/9/255520/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนวัฒนา ม.16 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04340418006 โนนศรีวิไล 12/1/254918/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าก่อ ม.6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
04341001001 โนนศิลาราม 13/2/25222459วัดราษฎร์มหานิกายโนนหุ่ง ม.4 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
04343304001 โนนสง่า 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น
04340708007 โนนสนาม 3/2/25402532วัดราษฎร์มหานิกายโนนสนาม ม.6 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
04340710009 โนนสนาม 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนสนาม ม.15 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04342603003 โนนสนาม 7/12/254930/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนสนาม ม.3 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04342506006 โนนสมบูรณ์ 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.3 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04341119003 โนนสมบูรณ์ 26/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.4 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล
04340802005 โนนสมบูรณ์ 23/2/254227/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
04340712006 โนนสมบูรณ์ 23/1/25422475วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04341008005 โนนสมบูรณ์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.5 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
04342901014 โนนสมบูรณ์ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.12 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
04342201006 โนนสวน 2468วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวน ม.3 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
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04340711007 โนนสวรรค์ 30/12/25292525วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.5 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04341919002 โนนสวรรค์ 23/2/25422483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.2 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340905001 โนนสวรรค์ 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.5 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04340201007 โนนสวาง 22/10/25439/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาง ม.4 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340704004 โนนสวาง 18/10/25472531วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาง ม.4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
04342303008 โนนสวาง 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาง ม.5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04340720003 โนนสว่าง 13/1/253720/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.3 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04340805002 โนนสว่าง 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.7 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
04341006001 โนนสว่าง 13/2/25222471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก
04341914006 โนนสว่าง 1/1/25172484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.11 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342102003 โนนสว่าง 20/9/25502460วัดราษฎร์มหานิกายดอนกระทอด ม.5 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
04341107007 โนนสว่าง 20/6/255531/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.9 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
04343302003 โนนสว่าง 1/1/25262477วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.3 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
04343004008 โนนสว่าง 13/2/25222380วัดราษฎร์มหานิกายโนนขุนคำ ม.7 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04343102009 โนนสว่าง 6/11/253917/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.10 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342603013 โนนสว่าง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.6 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04342104002 โนนสวาสดิ์ 1/1/25202460วัดราษฎร์มหานิกายสองคอน ม.1 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร
04341003002 โนนสวาสดิ์ 13/2/25222464วัดราษฎร์มหานิกายขอนแป้น ม.9 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04342104001 โนนสะอาด 13/2/25222470วัดราษฎร์มหานิกายดอนชาด ม.2 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร
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04342101012 โนนสะอาด 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.10 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04342207003 โนนสัง 25/3/25412483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสัง ม.6 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
04341003006 โนนสำราญ 16/4/254720/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.10 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04343003007 โนนสำราญ 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.3 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04341118002 โนนสำราญ 29/10/255225/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.6 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล
04341411009 โนนสีมา 28/6/254817/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายโนนสีมา ม.9 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04340711009 โนนสุขสันต์ 7/12/254914/2/2533วัดราษฎร์มหานิกายโนนสุขสันติ์ ม.8 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04343001004 โนนสูง 1/1/25142466วัดราษฎร์มหานิกายนาคอม ม.6 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04340904004 โนนสูง 1/1/25262483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.3 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
04341001004 โนนสูง 22/6/25372435วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.8 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
04342202005 โนนสูง 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.12 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
04342204001 โนนสูงสุทธาวาส 1/1/251726/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.5 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04340710006 โนนแสนสุข 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนแสนสุข ม.12 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04340123005 โนนหงษ์ทอง 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายโนนหงษ์ทอง ม.12 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343304006 โนนหนองไฮ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.11 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น
04341006005 โนนหมากเดือย 22/1/255023/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนหมากเดือย ม.2 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก
04342204005 โนนหล่อง 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายโนนหล่อง ม.11 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04340713004 โนนหลี่ 25/8/25412525วัดราษฎร์มหานิกายโนนหลี่ ม.4 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม
04342504012 โนนหินกอง 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนหินกอง ม.11 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย
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อำเภอสิรินธร
04342504014 โนนหินสูง 23/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนหินสูง ม.12 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04340711005 โนนใหญ่ 30/12/252916/10/2523วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.11 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04341508006 โนนใหญ่ 7/12/254918/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.12 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04342603004 โนนใหญ่ 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341108007 โนนฮาง 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนฮาง ม.9 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
04341002004 บกมันแกว 22/6/25372480วัดราษฎร์มหานิกายบก ม.8 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04341516006 บ้งมั่ง 2478วัดราษฎร์มหานิกายบ้งมั่ง ม.7 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
04340302001 บรมคงคา 1/1/24952459วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.1 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04340113001 บ่อหวาย 1/1/23872187วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหวาย ม.7 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341913004 บัวขาว 2454วัดราษฎร์มหานิกายดูกอึ่ง ม.6 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341007004 บัวงาม 16/5/254013/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายบัวงาม ม.2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04342504002 บัวเจริญ 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายบัวเจริญ ม.9 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
04341913002 บัวแดง 17/1/25352449วัดราษฎร์มหานิกายบัวแดง ม.5 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340715007 บัวทอง 14/8/255125/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายบัวทอง ม.9 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04341913006 บัวทอง 2470วัดราษฎร์มหานิกายบัวทอง ม.9 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04343202002 บัวเทิง 7/2/25322429วัดราษฎร์มหานิกายบัวเทิง ม.4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340711004 บัวเทียม 1/1/25222482วัดราษฎร์มหานิกายบัวเทียม ม.9 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
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04341403002 บัวยาง 1/1/23902345วัดราษฎร์มหานิกายบัวยาง ม.8 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04342503005 บากชุม 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายบากชุม ม.1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04340711001 บ้านกลาง 2388วัดราษฎร์มหานิกายกลาง ม.1 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04341521009 บ้านกลาง 2405วัดราษฎร์ธรรมยุตกลาง ม.8 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
04340403005 บ้านกลาง(กลางน้อย) 16/10/25182483วัดราษฎร์มหานิกายกลางน้อย ม.6 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
04340413002 บ้านกลางน้อย 1/1/25282480วัดราษฎร์มหานิกายกลางใหญ่ ม.3 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน
04340404001 บ้านก่อ 2345วัดราษฎร์มหานิกายก่อ ม.5 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04341204004 บ้านก่อ 2470วัดราษฎร์มหานิกายก่อ ม.6 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341408002 บ้านก่อ 1/1/24602344วัดราษฎร์มหานิกายก่อ ม.2 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ
04340412001 บ้านกอก 1/1/25122484วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
04343003004 บ้านกองโพน(สว่างอารมณ์) 1/1/24732415วัดราษฎร์มหานิกายกองโพน ม.1 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04341518002 บ้านก่อนอก 10/10/25272484วัดราษฎร์มหานิกายก่อนอก ม.8 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
04342206001 บ้านกะแอก 1/1/25182435วัดราษฎร์มหานิกายกะแอก ม.5 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04340712002 บ้านแก้ง 1/1/24892436วัดราษฎร์มหานิกายแก้ง ม.1 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
04340414003 บ้านขวาว 1/1/23442294วัดราษฎร์มหานิกายขวาว ม.4 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน
04340405004 บ้านแขม 1/1/24652357วัดราษฎร์มหานิกายแขม ม.5 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04341522001 บ้านแขม 1/1/24072387วัดราษฎร์มหานิกายแขม ม.2 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
04340116008 บ้านค้อ 2481วัดราษฎร์มหานิกายบ้านค้อ ม.1 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342302002 บ้านค้อ 3/9/25352309วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.9 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
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04342205005 บ้านค้อบอน 2415วัดราษฎร์มหานิกายค้อบอน ม.3 ตำบลบอน อำเภอสำโรง
04341202007 บ้านคำแม่มุ่ย 25/9/25552480วัดราษฎร์มหานิกายคำแม่มุ่ย ม.6 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341405002 บ้านคึห์ 1/1/24152305วัดราษฎร์มหานิกายคึห์ ม.3 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
04340803004 บ้านคุ้ม 24/2/25582434วัดราษฎร์มหานิกายคุ้ม ม.4 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04342206003 บ้านคุ้ม 22/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายคุ้ม ม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04340113005 บ้านเค็ง 1/1/23452342วัดราษฎร์มหานิกายเค็ง ม.5 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340416004 บ้านเค็ง 1/1/24602449วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเค็ง ม.4 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04341515009 บ้านแค 2277วัดราษฎร์มหานิกายแค ม.2 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
04341407004 บ้านแคน 1/1/24552440วัดราษฎร์มหานิกายแคน ม.4 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04342301001 บ้านแคน 1/1/24422231วัดราษฎร์มหานิกายแคน ม.1 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
04340413006 บ้านโคก 1/1/25122470วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.6 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน
04343103013 บ้านโคกสะอาด 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสะอาด ม.13 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04341107009 บ้านโคกใหญ่ 26/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหญ่ ม.5 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
04340105014 บ้านจานไหล 8/8/255618/3/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตจานไหล ม.4 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343103001 บ้านจิก 2440วัดราษฎร์มหานิกายจิก ม.6 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340303005 บ้านชะซอม 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายชะซอม ม.7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
04341905006 บ้านชาด 2528วัดราษฎร์มหานิกายชาด ม.1 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340411004 บ้านชาติ 4/7/25292410วัดราษฎร์มหานิกายชาติ ม.5 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
04341205006 บ้านชาติ 18/9/2532วัดราษฎร์มหานิกายชาติ ม.3 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
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04340105005 บ้านเชือก 1/1/24462436วัดราษฎร์มหานิกายเชือก ม.5 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340113002 บ้านดอน 1/1/23192319วัดราษฎร์มหานิกายดอน ม.2 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341502001 บ้านดอนกลาง 10/2/25352435วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.8 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ
04341407009 บ้านดอนก่อ 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายดอนก่อ ม.6 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04341409007 บ้านดอนแดงใหญ่ 1/1/25182451วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดงใหญ่ ม.2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04342003006 บ้านดอนโด่(ดอนโด่) 4/9/25342482วัดราษฎร์มหานิกายดอนโด่ ม.5 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
04340113008 บ้านดอนนกชุม 6/2/25562530วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแสนสุข ม.11 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342205009 บ้านดอนผึ้ง(ดอนผึ้ง) 4/9/25342465วัดราษฎร์มหานิกายดอนผึ้ง ม.5 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04341123007 บ้านดอนมากมาย 4/9/2549วัดราษฎร์มหานิกายดอนมากมาย ม.7 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
04343104004 บ้านดูน 1/1/23202310วัดราษฎร์มหานิกายดูน ม.4 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04343103002 บ้านแดง 24/6/25392320วัดราษฎร์มหานิกายแดง ม.3 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342302007 บ้านแดง 17/1/25342346วัดราษฎร์มหานิกายแดง ม.2 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
04340900001 บ้านตาโกย 24/2/25263/1/2481วัดราษฎร์มหานิกายตาโกย ม.7 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น
04341201012 บ้านตาดแต้ 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายตาดแต้ ม.6 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341203010 บ้านตาดโตน 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตาดโตน ม.6 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340207007 บ้านตาแหลว 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายตาแหลว ม.12 ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่
04340513001 บ้านตาแหลว (โพธิ์ศรีสว่าง) 1/1/24802437วัดราษฎร์มหานิกายตาแหลว ม.5 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
04340804002 บ้านตูม 21/12/25222470วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.15 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04340717001 บ้านเตย 23/9/25392420วัดราษฎร์มหานิกายเตย ม.8 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
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04341406001 บ้านเตย 1/1/23812348วัดราษฎร์มหานิกายเตย ม.1 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04341515003 บ้านแต้ 25/12/25252443วัดราษฎร์มหานิกายแต้ ม.6 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
04341504001 บ้านถ่อน 23/9/25392387วัดราษฎร์มหานิกายถ่อน ม.2 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
04340410003 บ้านทัน 21/12/25222449วัดราษฎร์มหานิกายทัน ม.5 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
04340109001 บ้านท่าบ่อ 1/1/24692445วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าบ่อ ม.1 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340404008 บ้านท่าลาด 29/9/255826/5/2529วัดราษฎร์มหานิกายท่าลาด ม.10 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04340406005 บ้านท่าศาลา(อัมพวันนาราม) 1/1/24732358วัดราษฎร์มหานิกายท่าศาลา ม.4 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04340409003 บ้านทุ่ง 1/1/24322416วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.5 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน
04340411002 บ้านไทย 18/3/25302465วัดราษฎร์มหานิกายไทย ม.1 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
04340501013 บ้านไทรย้อย 21/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายไทรย้อย ม.6 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04341518003 บ้านธาตุ 1/1/24672450วัดราษฎร์มหานิกายธาตุ ม.5 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
04340510001 บ้านนาขนัน(สว่างอารมณ์) 1/1/24802459วัดราษฎร์มหานิกายนาขนัน ม.5 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
04342101006 บ้านนาขาม 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04340108011 บ้านนาคำ 30/3/255818/9/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำ ม.15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340416005 บ้านนาดี 1/1/24402190วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.5 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04341407006 บ้านนาดี 2/3/25272460วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04342303007 บ้านนาดี 2464วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.4 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04340401005 บ้านนาดูน 1/1/25172464วัดราษฎร์มหานิกายนาดูน ม.7 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04340414004 บ้านนาผาย(นาผาย) 25/3/25362429วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาผาย ม.5 ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน
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04342606002 บ้านนาห่อม 17/1/25512482วัดราษฎร์มหานิกายนาห่อม ม.10 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04342504004 บ้านโนน 1/1/25012480วัดราษฎร์มหานิกายโนน ม.2 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
04340407007 บ้านโนนจานใหม่ 5/1/255221/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโนนจานใหม่ ม.8 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
04341005012 บ้านโนนจิก 7/12/25493/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนจิก ม.5 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04343001009 บ้านโนนเจริญ 30/3/255818/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.18 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04343001014 บ้านโนนตาล 25/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนตาล ม.10 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04341204005 บ้านโนนมะเขือ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะเขือ ม.5 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
04342005006 บ้านโนนยาง 17/1/25512483วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.4 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
04342602006 บ้านโนนรัง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.6 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340909005 บ้านโนนสวาง 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาง ม.2 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน
04340911004 บ้านโนนสูง 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.5 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน
04340203005 บ้านบก 15/9/25309/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายบก ม.3 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340711006 บ้านบก 16/10/252818/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายบก ม.2 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04341408001 บ้านบก 1/1/24602340วัดราษฎร์มหานิกายบก ม.3 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ
04341008004 บ้านบกเจริญ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายบกเจริญ ม.2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
04342205004 บ้านบอน 1/1/24972470วัดราษฎร์มหานิกายบอน ม.15 ตำบลบอน อำเภอสำโรง
04340302008 บ้านบะไห 29/5/255030/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายบะไห ม.7 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04341502005 บ้านบัววัด 1/1/23402325วัดราษฎร์มหานิกายบัว ม.5 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ
04340116010 บ้านบาก 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกายปากน้ำ ม.10 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
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04343103006 บ้านบากนาเจริญ 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายบากนาเจริญ ม.8 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04341118004 บ้านบ๋าหอย 20/9/255023/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายบ๋าหอย ม.9 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล
04342205010 บ้านบุ่ง 25/3/25412482วัดราษฎร์มหานิกายบุ่ง ม.4 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04340803003 บ้านบุ่งคำ 21/12/25222480วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งคำ ม.3 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04340501008 บ้านบุ่งซวย 5/1/25522481วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งซวย ม.2 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04340409002 บ้านบุตร 25/3/25362451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบุตร ม.3 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน
04342602002 บ้านเบญจ 1/1/25182480วัดราษฎร์มหานิกายเบญจ์ ม.4 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04343101009 บ้านเป้า 28/4/25232430วัดราษฎร์มหานิกายเป้า ม.8 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342205003 บ้านเปือย(ป่าศรีนวล) 1/1/25112427วัดราษฎร์มหานิกายเปือย ม.3 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04342202002 บ้านผำ 1/1/24272317วัดราษฎร์มหานิกายผำ ม.4 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
04341521008 บ้านผึ้ง 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตผึ้ง ม.4 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
04340710011 บ้านไผ่ 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.7 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04341121004 บ้านไผ่ 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.7 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล
04343002007 บ้านพลาน(ศรีโพธิ์ไทร) 1/1/24802458วัดราษฎร์มหานิกายพะลาน ม.1 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
04341110006 บ้านพัฒนา 23/6/255324/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายพัฒนา ม.8 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04340710014 บ้านพันโต 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายพันโต ม.4 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04340404005 บ้านพับ 1/1/24672400วัดราษฎร์มหานิกายพับ ม.7 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04343103003 บ้านแพง 2464วัดราษฎร์มหานิกายแพง ม.7 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04343204007 บ้านแพง 1/1/24932433วัดราษฎร์มหานิกายแพง ม.4 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
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04341510003 บ้านโพธิ์มูล 2/11/25302473วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์มูล ม.2 ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ
04340411003 บ้านโพนทราย 29/11/25372400วัดราษฎร์มหานิกายโพนทราย ม.3 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
04340708001 บ้านม่วง 3/7/25232440วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.3 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
04340803002 บ้านม่วง 10/2/25352480วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.2 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04340711012 บ้านเม็กใหญ่ 8/9/255421/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายเม็กใหญ่ ม.4 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04341522004 บ้านแมด 1/1/24972457วัดราษฎร์มหานิกายแมด ม.5 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
04341518004 บ้านไม้ค้าง 12/9/25292440วัดราษฎร์มหานิกายไม้ค้าง ม.4 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
04340712003 บ้านยาง 24/2/25582440วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.4 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
04341526003 บ้านยาง 20/4/25372446วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.2 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ
04341407003 บ้านยางเทิง 2/3/25272435วัดราษฎร์มหานิกายยางเทิง ม.8 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04341516007 บ้านร่องก่อ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายร่องก่อ ม.9 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
04340405007 บ้านวังถ้ำ 2480วัดราษฎร์มหานิกายวังถ้ำ ม.8 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04341511005 บ้านวังยาง 27/12/25452383วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.14 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04341109007 บ้านสมบูรณ์ 16/8/25373/5/2532วัดราษฎร์มหานิกายสมบูรณ์ ม.8 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
04340413004 บ้านสวน 1/1/25292456วัดราษฎร์มหานิกายสวน ม.5 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน
04342205006 บ้านสว่าง 1/1/25192482วัดราษฎร์มหานิกายสว่างศรีสมบัติ ม.10 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04340710016 บ้านสองคอน 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายสองคอน ม.18 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04342201001 บ้านสำโรง (ประสิทธิยาราม) 1/1/24952367วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.1 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
04340206006 บ้านสิม 23/1/254212/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายสิม ม.4 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
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04340405005 บ้านเสียม 1/1/24652360วัดราษฎร์มหานิกายเสียม ม.6 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04343103004 บ้านแสง 2364วัดราษฎร์มหานิกายแสง ม.1 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04341112007 บ้านหนองขุ่น 26/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองขุ่น ม.1 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
04340206008 บ้านหนองไผ่ 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.11 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04340108005 บ้านหนองหว้า 1/1/251727/11/2515วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.9 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340204006 บ้านหนองหอย 8/8/25562460วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.6 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
04342503012 บ้านห้วยเดื่อ 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเดื่อ ม.7 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04340406006 บ้านหวาง 2386วัดราษฎร์มหานิกายหวาง ม.6 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04342201002 บ้านหว้าน 28/6/25482446วัดราษฎร์มหานิกายหว้าน ม.2 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
04340704005 บ้านห่องคำ 25/2/255723/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายห่องคำ ม.4 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
04342208002 บ้านห่องยูง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายห่องยูง ม.4 ตำบลบอน อำเภอสำโรง
04343102010 บ้านหาด 10/10/25232475วัดราษฎร์มหานิกายหาด ม.6 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340207006 บ้านหินโงม 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหินโงม ม.9 ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่
04340404003 บ้านเอ้ 1/1/24412400วัดราษฎร์มหานิกายเอ้ ม.6 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04342303004 บ้านโอด 18/3/25302431วัดราษฎร์มหานิกายโอด ม.3 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04341515006 บ้านแฮ 2481วัดราษฎร์มหานิกายแฮ ม.1 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
04340507006 บ๋าพอก 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายบ๋าพอก ม.2 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
04340507011 บ๋าฮี 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายบ๋าฮี ม.3 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
04340413005 บึงเขาหลวง 2453วัดราษฎร์มหานิกายกลางใหญ่ ม.1 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน
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04340911006 บุคำ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายบุคำ ม.10 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน
04342501003 บุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์ 1/1/25172480วัดราษฎร์มหานิกายปากบุ่ง ม.4 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04340508005 บุ่งขี้เหล็ก 19/3/255020/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งขี้เหล็ก ม.4 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
04340712007 บุ่งคล้า 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งคล้า ม.5 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
04343203004 บุ่งมะแลง 1/1/23802370วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งมะแลง ม.1 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04343203006 บุ่งมะแลงน้อย 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งมะแลงน้อย ม.12 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04341511002 บุ่งหวาย 1/1/24412273วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งหวาย ม.18 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04341407007 บุญจิราธร 23/6/252522/10/2524วัดราษฎร์ธรรมยุตสมบูรณ์ ม.1 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04340303002 บุญธิศาราม 30/12/25182464วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์ใต้ ม.2 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
04342101010 บุญศรีมณีโคตร 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายพะไล ม.4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04341007003 บุณฑริการาม 1/1/251921/8/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04341205002 บุบผาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายบก ม.2 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341918003 บุปผาราม 1/1/25002482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340301003 บุปผาวัน 1/1/25002482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
04340906002 บุเปือย 13/1/25372448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
04341201005 บุรีรมย์ 2451วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341104008 บุรีรัฐ 23/1/25422479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04340207003 บูรพา 1/1/24422427วัดราษฎร์มหานิกายตุงลุงเหนือ ม.6 ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่
04340513003 บูรพา 24/2/25262462วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
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04343001003 บูรพา 1/1/25142465วัดราษฎร์มหานิกายแก้งไฮ ม.8 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04340503001 บูรพา 1/1/24342419วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04341116002 บูรพา 1/1/25102320วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล
04342003001 บูรพา 2349วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
04341913001 บูรพา 21/12/25222440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341409002 บูรพา 25/3/25362400วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโนนเมืองบูรณ์ ม.6 ตำบลหนองเหล่า

อำเภอม่วงสามสิบ
04341113008 บูรพา 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายดอนงัว ม.3 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04341104004 บูรพา 1/1/24392418วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04342302004 บูรพา 1/1/23802325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
04340105004 บูรพาปะอาวเหนือ 1/1/25062265วัดราษฎร์มหานิกายปะอาว ม.5 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340111006 บูรพาพิสัย 27/1/25482440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340107001 บูรพาราม 1/1/25142436วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341005007 บูรพาราม 22/6/25372479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341907004 บูรพาราม 13/2/25222483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341505002 บูรพาราม 1/1/24452243วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
04341507015 บูรพาราม 2450วัดราษฎร์ธรรมยุตคูเมือง ม.7 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
04340508007 โบกม่วง 22/8/255726/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโบกม่วง ม.6 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
04340512002 ป่งคอมสามัคคี 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายป่งคอม ม.8 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ
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04341205001 ปฐมวัน 2318วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341107001 ปติฏฐาราม 1/1/24092405วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
04340101014 ปทุมมาลัย 14/10/25252425วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340501007 ประชาเกษม 1/1/251022/3/2508วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04341501007 ประชาพิทักษ์ 1/1/25132484วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดเป่ง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
04342204008 ประชาสามัคคี 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายค้อน้อย ม.6 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04340712004 ประหูต 25/3/25412443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
04340903004 ปลาขาว 1/1/25242475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน
04340123002 ปลาดุก 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340402004 ปลาฝา 1/1/24402369วัดราษฎร์มหานิกายปลาฝา ม.6 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04340120003 ปะอาวเหนือ 1/1/24042395วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340806001 ปัจฉิม 14/2/25372378วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04341109001 ปัจฉิมมณีวัน 1/1/24672362วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
04342003005 ปัจฉิมวาส 1/1/24702460วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม
04340411007 ป่า 2456วัดราษฎร์มหานิกายโพนทราย ม.4 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
04341520005 ปากกุดหวาย 6/1/25532443วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
04341909013 ปากโดม 2477วัดราษฎร์มหานิกายปากโดม ม.1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340116005 ปากน้ำ 1/1/25232320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340418001 ป่าก่อ 25/3/25412470วัดราษฎร์มหานิกายป่าก่อ ม.6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
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04340802003 ป่าก้าว 1/1/25172482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
04341918006 ป่าก้าว 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายป่าก้าว ม.7 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341121005 ป่ากุดยาลวนศรีมงคล 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายกุดยาลวน ม.1 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล
04341515007 ป่าเกษตร 31/7/254610/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรพัฒนา ม.7 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
04340720010 ป่าเกษมงคล 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตผัง 2 ม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04340804007 ป่าแก้วบัวสาย 8/10/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04340408002 ป่าข่า 1/1/24292324วัดราษฎร์มหานิกายป่าข่า ม.4 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน
04343203015 ป่าข่า 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าข่า ม.6 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04341117003 ป่าเขืองน้อย 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขืองน้อย ม.4 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล
04341003009 ป่าแขม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายป่าแขม ม.2 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04341516010 ป่าคงลือชา 2/11/25302482วัดราษฎร์ธรรมยุตคงลือชา ม.2 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
04340906005 ป่าค้อเจริญธรรม 18/12/254429/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายพืชอุดม ม.6 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
04343201005 ป่าคำกลาง 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคำกลาง ม.12 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340709014 ป่าคำนาแซง 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายคำนาแซง ม.9 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04340720005 ป่าคำสมบูรณ์ 8/8/255631/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตคำสมบูรณ์ ม.7 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04343104005 ป่าคำไฮน้อย 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายคำไฮน้อย ม.8 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342207007 ป่าโคกสว่าง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหม่พัฒนา ม.10 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
04340903002 ป่าจันทรังษี 15/2/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน
04340404010 ป่าจันทราวาส 27/12/254530/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายเอ้ ม.6 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
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04342103009 ป่าเจริญธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.10 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร
04341502007 ป่าเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า (ร. 4) 10/5/255920/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนกลางใต้ ม.8 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ
04341105001 ป่าเชือกธรรม 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายดอนตะมุน ม.9 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04341409013 ป่าดงโขง 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดงใหญ่ ม.2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04340109009 ป่าดงปอ 20/9/25422422วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหว้า ม.9 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340416017 ป่าดงมะขาม 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวาง ม.8 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04341003005 ป่าดงเมย 1/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตดงเมย ม.3 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04340302002 ป่าดงเย็น 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายดงดบ ม.5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04340410005 ป่าดงสามขา 29/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตทัน ม.5 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
04340407006 ป่าดงเสาธง 29/12/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าไห ม.4 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
04340712010 ป่าดงหอย 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายประหูต ม.3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
04340409004 ป่าดงใหญ่ 9/1/254723/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายแดงหม้อ ม.2 ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน
04341904017 ป่าดอนจิก 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายดอนจิก ม.1 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341115004 ป่าดอนบาก 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายบ่อดูน ม.7 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
04341114006 ป่าดอนบาก 14/8/255119/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเป้า ม.3 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล
04342902003 ป่าดอนยู 18/2/252423/7/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
04340717012 ป่าดอนเย็น 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสว่าง ม.4 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04340720008 ป่าตรัยรัตนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาว ม.12 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04340901004 ป่าตาโม 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายตาโม ม.4 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน
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04341001007 ป่าเตี้ย 28/6/254818/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายป่าเตี้ย ม.3 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
04342502009 ป่าถ้ำค้อ 18/12/255723/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตอ่างประดู่ ม.6 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04341904018 ป่าทุ่งเทวา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเทวา ม.23 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340201005 ป่าทุ่งบุญ 22/8/25572481วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งบุญ ม.9 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04342603012 ป่าทุ่งศรีอุดม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายศรีอรุณ ม.10 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340112006 ป่าเทพกิตติมุนี 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายปลาดุกทอง ม.19 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341407014 ป่าเทพธรรมมงคล 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตยางสักกระโพหลุ่ม ม.1 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

อำเภอม่วงสามสิบ
04340511006 ป่าเทพนิมิต 21/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าข่า ม.7 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ
04342401004 ป่าเทพนิมิตร 6/10/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตแคน ม.๑ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
04341904012 ป่าเทพบูรมย์ 1/1/25142481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341526005 ป่าเทพประทานพร 21/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.2 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ
04340701019 ป่าไทรงาม 25/3/255423/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายศรีอุดม ม.23 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04340717007 ป่าไทรทอง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหม้อทอง ม.6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04343104007 ป่าธรรมโกศล 13/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งคำแต้ ม.10 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342603001 ป่านาเกษม 7/12/254919/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาเกษม ม.1 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340723003 ป่านาแก 23/8/254515/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04340801011 ป่านาจะหลวย 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายกลางเมือง ม.11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04342901006 ป่านาเจริญ 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายนาเจริญ ม.8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
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04340105009 ป่านาทุ่งมั่ง 27/1/254823/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายนาทุ่งมั่ง ม.14 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341511007 ป่านานาชาติ 29/9/254130/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งหวาย ม.7 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04341110009 ป่านาบุญ 13/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนกุง  ม.3 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04340401014 ป่านามั่ง 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตนามั่ง ม.9 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04342901004 ป่านาเยีย 18/5/25252483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
04341413007 ป่านาเลิง 26/8/255910/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเลิง ม.3 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
04341201016 ป่านาสีดา 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาสีดา ม.2 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341913009 ป่านาหว้า 7/12/254925/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองกอก ม.15 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342606008 ป่านาห่อม 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตนาห่อม ม.1 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340412004 ป่านาเหล่า 19/4/255619/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.6 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
04341524003 ป่าน้ำคำ 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำ ม.8 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ
04341406010 ป่าน้ำคำเกิ่ง 21/2/25392532วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04343102014 ป่าเนกขัมมาภิรมย์ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนกเขียน ม.11 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342503007 ป่าโนนก่อ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนก่อ ม.4 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04341507006 ป่าโนนจิก 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนจิก ม.8 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
04341008006 ป่าโนนแท่นเทพนิมิต 10/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหาดทรายคูณ ม.9 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
04341006006 ป่าโนนสวนเจริญธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวน ม.8 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก
04342902007 ป่าโนนสุขสันต์ 6/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสุขสันต์ ม.13 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
04340403008 ป่าโนนสูงสุปัฎนาราม 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่ง ม.2 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
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04340720006 ป่าโนนแสงธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.3 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04340720009 ป่าโนนหนองค้า 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนองค้า ม.6 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04340712009 ป่าบ้านแก้ง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายแก้ง ม.2 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
04342501015 ป่าบ้านคำกลาง 17/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตคำกลาง ม.5 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04342206007 ป่าบ้านคุ้ม 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายคุ้ม ม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04343102008 ป่าบ้านดง 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340211003 ป่าบ้านทุ่งขุน 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งขุน ม.5 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340404011 ป่าบ้านโนนเก่า 12/2/25452455วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04341413006 ป่าบ้านผือ 9/7/25453/2/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตผือ ม.2 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
04340508009 ป่าบำเพ็ญธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโบกม่วงน้อย ม.13 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
04342504017 ป่าบุญญาวาส 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.12 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04340119001 ป่าประชาศรัทธาธรรม 2450วัดราษฎร์มหานิกายสว่าง ม.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341402008 ป่าพรหมาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนชาติ ม.5 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
04340406012 ป่าพรหมาวาส 18/12/255728/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองดูน ม.10 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04340417005 ป่าพระเจ้าใหญ่ธาตุลุ่ม 27/12/25452311วัดราษฎร์ธรรมยุตธาตุลุ่ม ม.4 ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน
04343101021 ป่าพระพุทธบาท 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.10 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342207006 ป่าพหิทธานุกร 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนม่วง ม.8 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
04340802008 ป่าพอก 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าพอก ม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
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04340716002 ป่าพุทธญาณ 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายคำครั่ง ม.7 ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
04340210001 ป่าพุทธธรรมค้ำคูณ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาหว้า ม.2 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่
04342203012 ป่าพุทโธวาท 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตนานวล ม.9 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
04341520007 ป่าพูนสิน 27/12/254526/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายปลากุดหวาย ม.6 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
04342502003 ป่าโพธิญาณ 25/2/2536วัดราษฎร์มหานิกายอ่างประดู่ ม.6 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04340710017 ป่าโพธิ์ไทรเจริญธรรม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ไทร ม.1 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04341411007 ป่าโพธิศรี 2/6/25322528วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04341906006 ป่าโพธิ์สุวรรณ 9/1/254711/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาโพธิ์น้อย ม.3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340105008 ป่าโพนพระ 11/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไหล ม.12 ตำบลหนองขอน

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341403007 ป่าโพนเพ็ก 9/9/255924/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายโพนเพ็ก ม.4 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04341910010 ป่าภาวนาสามัคคี 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งนาแพง ม.12 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341911006 ป่าภูกระต่าย 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายคำผ่าน ม.7 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340205005 ป่าภูทองเขมโก 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตป่ากุงน้อย ม.2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่
04341107010 ป่าภูธรวนาราม 29/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเจริญ ม.6 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
04340209006 ป่าภูปัง 29/9/255818/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตพะเนียด ม.10 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04341511008 ป่ามงคล 24/6/25395/10/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตท่างอย ม.15 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04340418007 ป่ามงคลญาณ 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายคูขาด ม.2 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
04342206008 ป่ามณีรัตน์ 7/5/255715/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายคุ้ม ม.4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
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04340721001 ป่าโมงใหญ่ 3/9/252521/9/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม
04340903006 ป่ายางกลาง 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายยางกลาง ม.1 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน
04340412003 ป่าเรไรรัตนาราม 12/2/25452480วัดราษฎร์มหานิกายนาแก้ว ม.1 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน
04340805006 ป่าไร่ 14/8/255122/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายป่าไร่ ม.8 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
04343001012 ป่าลุมพุก 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายลุมพุก ม.2 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04342503008 ป่าเลา 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายป่าเลา ม.6 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04342206005 ป่าวังคก 16/4/254125/2/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตวังคก ม.1 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04341401008 ป่าวิเวก 12/9/252913/6/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
04340201012 ป่าวิเวกศรีเมืองใหม่ 20/5/254830/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีเมืองใหม่ ม.2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04341407013 ป่าวิสุทธิมงคล 2/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายยางสักกระโพหลุ่ม ม.7 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

อำเภอม่วงสามสิบ
04340401007 ป่าเวฬุวันอรัญญวาสี 1/1/25222475วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดกะเสียน ม.11 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04340108012 ป่าศรีโชคเมือง 24/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโชคเมือง ม.22 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341123006 ป่าศรีทองวนาราม 29/6/255914/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายสมสะอาด ม.4 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
04340402012 ป่าศรีบัว 27/5/255824/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีบัว ม.12 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04342205011 ป่าศรีมงคล 14/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายเปือย ม.3 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04340201013 ป่าศรีเมืองใหม่ 25/2/25579/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายศรีเมืองใหม่ ม.15 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340416009 ป่าศรีสุข 20/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีสุข ม.1 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04340416010 ป่าศรีสุข 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีสุข ม.2 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
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04340302006 ป่าศรีแสงธรรม 31/10/254830/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตดงดิบ ม.5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04343302008 ป่าศรีอุดม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายอีสานเศรษฐกิจ ม.2 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
04341906008 ป่าศรีอุดมธรรม 29/6/255927/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายศรีอุดม ม.8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341201011 ป่าศิลาราม 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายข้าวปุ้น ม.14 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340401008 ป่าศิลาเลข 22/2/25132482วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองใส ม.4 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04341909008 ป่าสนามชัย 1/9/25342529วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340906008 ป่าสร้างเชียงอินทร์ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายสร้างเชียงอินทร์ ม.12 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
04341007007 ป่าสร้างถ่อ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสร้างถ่อ ม.3 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04343204022 ป่าสว่างบุญ 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายสว่าง ม.2 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04343201004 ป่าสว่างวีรวงศ์ 9/8/255330/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตสะพานโดม ม.8 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340804011 ป่าสักทอง 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.2 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04340804010 ป่าสันติธรรม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.4 ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย
04342602014 ป่าสันติธรรม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายห่องปอ ม.7 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341114009 ป่าสันติมงคล 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายพอก ม.10 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล
04342101011 ป่าสันติวนาราม 23/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตสร้างม่วง ม.9 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04342002004 ป่าสำโรงใต้ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายสำโรงใต้ ม.4 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม
04341912007 ป่าสุคะโต 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสร้างคำ ม.15 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340709010 ป่าสุธรรมรังษี 2/3/255317/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายนานวล ม.8 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04342203009 ป่าสุธรรมาราม 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเกลี้ยง ม.2 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
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04342203008 ป่าสุภัททเจดีย์ 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายตลาด ม.11 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
04340108007 ป่าแสงธรรม 17/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340503006 ป่าแสนสำราญ 2480วัดราษฎร์มหานิกายดอนเย็น ม.4 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04340906007 ป่าแสนสุขเจริญธรรม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายประเสริฐแสนสุข ม.5 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
04340109006 ป่าแสนอุดม 1/1/251610/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341405008 ป่าโสภณาราม 26/8/25591/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนงัว ม.2 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
04342004004 ป่าหนองกุง 1/3/255924/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายสร้างหว้า ม.6 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม
04340706001 ป่าหนองขี้เห็นใหญ่ 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองขี้เห็นใหญ่ ม.11 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
04341408005 ป่าหนองไข่นก 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองไข่นก ม.1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ
04341505006 ป่าหนองคู 30/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูเหนือ ม.4 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
04341406011 ป่าหนองจิก 2425วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.10 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04341106006 ป่าหนองบัว 7/12/254911/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายคอนสาย ม.5 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
04340704006 ป่าหนองบัวแดง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.2 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
04340904006 ป่าหนองบัวพัฒนา 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวพัฒนา ม.4 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
04341404007 ป่าหนองเม็ก 22/11/254821/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเม็ก ม.2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04341524004 ป่าหนองเม็ก 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยขะยุงใต้ ม.1 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ
04340720002 ป่าหนองยาว 1/1/252124/6/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.ม 2 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04340415007 ป่าหนองสองพี่น้อง 23/8/25452482วัดราษฎร์มหานิกายยางขี้นก ม.1 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน
04343102013 ป่าหนองสะคัง 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะแซว ม.4 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
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04341410007 ป่าหนองสุ่ม 26/8/255818/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสุ่ม ม.5 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
04341511015 ป่าหนองหวาย 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายห่องชัน ม.9 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04342606009 ป่าหนองหิน 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.9 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340406001 ป่าหนองฮี 3/12/254723/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองฮี ม.8 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04342403001 ป่าหนองไฮ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่าเมือง ม.9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04341907007 ป่าหนองไฮเจริญธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.3 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340711013 ป่าหมากมาย 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายหมากมาย ม.3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04340907006 ป่าห้วยแก้วเจริญธรรม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแก้ว ม.8 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
04343103008 ป่าห้วยยาง 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตนางาม ม.11 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
04340204007 ป่าห้วยโสกช้าง 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนโพธิ์ ม.1 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
04340704007 ป่าห่องเตย 2/3/255330/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายห่องเตย ม.6 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
04341007009 ป่าหัวแข้เจริญธรรม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหัวแข้ ม.4 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04340405008 ป่าหัวดอน 18/12/255731/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวดอน ม.2 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04342503002 ป่าเหล่าคำ 11/4/254810/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าคำ ม.5 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04341412009 ป่าเหล่าสูง 26/8/255920/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าสูง ม.7 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04342001012 ป่าอัมพวันสุทธาวาส 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนรังกา ม.2 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04341914008 ป่าอ่างศิลา 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายอ่างศิลารักษ์ ม.9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341003011 ป่าอุทยานภูถ้ำพระ 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกบ ม.7 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04341114001 ปุญญานิวาส 18/1/25312305วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล
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04340403003 เป้าหัวทุ่ง 1/1/25182480วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่ง ม.2 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
04340906001 เปือย 2443วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
04341106007 โป่งน้อย 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโป่งน้อย ม.4 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
04340206005 โป่งเป้า 2/2/253816/1/2524วัดราษฎร์มหานิกายโป่ง ม.12 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04342104003 โปร่งเจริญ 30/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งเจริญ ม.3 ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร
04341411006 ผักกะย่า 9/1/25472392วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04340415003 ผักแว่น 23/9/25392393วัดราษฎร์มหานิกายผักแว่น ม.4 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน
04342201003 ผับแล้ง 12/6/25402359วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
04340116003 ผาแก้วน้อย 19/3/25502260วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340116001 ผาแก้วใหญ่ 22/6/25372230วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341406008 ผาสุก 1/1/25012481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04341406013 ผาสุกวนาราม 22/11/254821/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตผาสุก ม.7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04341501003 ผาสุการาม 1/1/251019/7/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.22 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
04341902001 ผาสุการาม 2405วัดราษฎร์มหานิกายโนนเจริญ ม.13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342501004 ผาสุขนาราม 16/8/25372482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04343201001 ผึ้งโดม 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
04341112002 ไผ่ล้อม 2465วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.5 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
04340803001 ฝั่งเพ(บ้านโนนสวาง) 29/4/25352478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04340803005 ฝั่งเพใน 10/2/25352473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
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04341103004 พนานิวาส 1/1/24742390วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04340806005 พรสวรรค์ 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายพรสวรรค์ ม.2 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04340116011 พระคุณศรี 4/7/2559วัดราษฎร์มหานิกายปากน้ำ ม.3 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343002001 พระโต 1/1/25162378วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
04340709016 พระธาตุนครแสนคูณ 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนเค็ง ม.7 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04340504013 พระธาตุภูเขาเงิน 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายภูเขาเงิน ม.9 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
04341101005 พระบรมธาตุ 20/9/254230/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายคำนามูล ม.8 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล
04341404001 พระโรจน์ 18/10/25472245วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04340101016 พลแพน 12/7/25312433วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342503010 พลาญชัย 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายพลาญชัย ม.10 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04342105005 พะลอง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายพะลอง ม.4 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04342605004 พะลานเวียงชัย 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายพะลาน ม.6 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341108002 พาราณสี 1/1/24202315วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
04340510002 พิชโสภาราม 2428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
04341113009 พุทธนิมิต 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.8 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04341902012 พุทธรักษา 9/1/254725/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหินสูง ม.4 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340206001 โพธาราม 1/1/24382425วัดราษฎร์มหานิกายสงยาง ม.1 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04340303001 โพธาราม 1/1/24212404วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
04341004002 โพธาราม 1/1/25082465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
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04341905001 โพธาราม 1/1/24892338วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341108003 โพธาราม 1/1/24502375วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
04340501006 โพธิ์ 1/1/25162331วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04342902004 โพธิญาณวนาราม 31/7/25467/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายขี้เหล็ก ม.7 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
04340201001 โพธิ์ตาก 1/1/24152315วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.1 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04341901001 โพธิ์ตาก 1/1/24742330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340112005 โพธิ์ทอง 26/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายปลาดุกใต้ ม.16 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340710001 โพธิ์ไทร 1/1/25182465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04341909002 โพธิ์ไทร 12/2/25452443วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342104006 โพธิ์ไทร 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโสกชัน ม.2 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04340504001 โพธิ์พฤกษาราม 1/1/25222327วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
04340104014 โพธิภาวนาวัน 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.14 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340508006 โพธิ์เมืองวนาราม 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์เมือง ม.9 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
04340508001 โพธิ์ศรี 1/1/24632375วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
04340503002 โพธิ์ศรี 3/2/25402435วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04341910003 โพธิ์ศรีใต้ 1/1/24972392วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340413003 โพธิ์ศรีบ้านไผ่ 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.4 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน
04341910004 โพธิ์ศรีเหนือ 21/12/25222362วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340713002 โพธิ์สง่า 1/1/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม.ม 3 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม
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04341104002 โพธิ์สระปทุม 17/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายกศกร ม.9 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04342502001 โพธิ์สว่าง 14/12/25382480วัดราษฎร์มหานิกายโป่งดินดำ ม.2 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04341516001 โพธิ์ใหญ่ 1/1/24922440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
04340111004 โพนงาม 1/1/24742415วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340203007 โพนงาม 24/2/255818/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.4 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04342205002 โพนงาม 1/1/24922476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04340710003 โพนดวน 1/1/25202482วัดราษฎร์มหานิกายโพนดวน ม.ม 3 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04340904014 โพนทอง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.9 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
04341414001 โพนแพง 1/1/23752345วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ
04340302007 โพนแพง 11/5/25542470วัดราษฎร์มหานิกายโพนแพง ม.4 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04341116005 โพนไพร 1/1/24602440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล
04341203002 โพนไพศาล 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04343102001 โพนเมือง 1/1/23312325วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340418002 โพนเมือง 1/11/25342330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
04342205001 โพนเมือง 1/1/24812336วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง
04340415005 โพนสิม 23/9/25392391วัดราษฎร์มหานิกายโพนสิม ม.5 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน
04341101003 โพนสูง 21/12/25352458วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล
04340805007 โพนแอวขัน 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายโพนแอวขัน ม.2 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
04341404005 ไพบูลย์ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
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04343302011 ไพบูลย์วนาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายไพบูลย์ ม.6 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
04340701013 ภูกระแต 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนโพธิ์ ม.20 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341901006 ภูเขาแก้ว 1/1/24912481วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342101005 ภูคำมณี 31/3/254911/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตคำมณี ม.7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04340206011 ภูจันแดงภาวนาราม 18/12/255730/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่พัฒนา ม.14 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04342501017 ภูทอง 1/3/255931/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตภูทอง ม.15 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04342503006 ภูไทพัฒนา 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายภูไทพัฒนา ม.9 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04342603005 ภูปอ 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายป่าเลา ม.6 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04340801010 ภูพลานสูง 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหลักเมือง ม.8 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04341105005 ภูมิภาค 1/1/24662420วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04340501010 ภูลอมข้าว 31/3/255214/12/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนบาก ม.16 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04343303010 ภูวิไล 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายภูวิไล ม.11 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04340206007 ภูหล่น 30/9/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตภูหล่น ม.9 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04340501015 ภูหินฮาว 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.10 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04340303003 ภูอานนท์ 29/11/254028/11/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
04340511005 เภาชมภู 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายเภาชมภู ม.12 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
04341404004 โภคการาม 21/12/25352482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04340107002 มงคลโกวิทาราม 1/1/251722/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341906003 มงคลไชยศรี 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
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04343101003 มงคลนอก 1/1/25192430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04343101007 มงคลใน 16/4/25412340วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าเสือโก้ก ม.2 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340203002 มงคลสวรรค์ 1/1/24482425วัดราษฎร์มหานิกายปอขี้ตุ่น ม.5 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04341115002 มณีจันทร์ 1/1/24302332วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
04340101003 มณีวนาราม 1/1/25182322วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341522003 มดง่าม 1/1/24952415วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
04342001007 ม่วงโคน 1/1/25152440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม
04341113007 ม่วงงาม 27/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายม่วงงาม ม.10 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04341904015 ม่วงงาม 8/11/2543วัดราษฎร์มหานิกายม่วงงาม ม.18 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341005016 ม่วงเจริญ 29/2/255531/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเจริญ ม.17 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341401002 ม่วงสามสิบ 2333วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
04340101002 มหาวนาราม 1/1/25142322พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340111005 มะเขือ 1/1/24902420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341122001 มะลิวัลย์ 1/1/24402340วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล
04342102005 มัชฌิมาวาส 1/1/25202483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
04342506012 มาลาวนาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสวนสน ม.7 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04340204003 มิ่งมงคล 1/1/24822427วัดราษฎร์มหานิกายหนองขุ่น ม.2 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
04341104006 มุจจลินทาราม 1/1/24592449วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04341904002 มุจลินทวราราม 1/1/25192444วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
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04341113003 มูลผลาวาส 2432วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04340711008 เม็กน้อย 15/9/25302530วัดราษฎร์มหานิกายม. 7 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04341008002 เมตตาราม 1/1/25212478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
04340701008 เมืองเดช 15/1/252430/6/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม. 17 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04342303003 ยางกระเดา 1/1/25282430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04340903003 ยางกลาง 1/1/25242475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน
04340513008 ยางเครือ 3/11/255718/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายยางเครือ ม.4 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
04341407005 ยางเครือ 19/4/25562458วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04340122004 ยางเทิง 1/1/25192475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341409003 ยางธาตุ 1/1/24262385วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04340404002 ยางน้อย 8/9/25312272วัดราษฎร์มหานิกายยางน้อย ม.1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04341402002 ยางน้อย 2380วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
04341411005 ยางโยภาพ 9/5/25342390วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04340122002 ยางลุ่ม 1/1/24552330วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342301003 ยางวังไฮ 21/6/25342331วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
04341407002 ยางสักกระโพหลุ่ม 1/1/24122351วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04340909002 ยางใหญ่ 1/1/25262475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน
04343004003 ยุทธิการาม 25/3/25542474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04341402006 ยูงน้อย 3/12/25472475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
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04342105002 รมณีย์กูฏาราม 2/4/25302482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04341205003 รวมไทย 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341110004 ร่องข่า 11/11/25202475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04342103003 ร่องคันแยงน้อย 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายร่องคันแยงน้อย ม.8 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร
04342103004 ร่องคันแยงใหญ่ 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายร่องคันแยงใหญ่ ม.6 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร
04341120003 ร่องสมบูรณ์ 19/11/25362528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
04341110005 ร่องหมู 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04341911004 ระเว 16/10/252813/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
04343102004 รังแร้ง 2/2/253812/7/2531วัดราษฎร์มหานิกายรังแร้ง ม.7 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340402006 รังแร้ง 1/1/24422345วัดราษฎร์มหานิกายรังแร้ง ม.8 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04342106002 รัตนสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร
04341918004 ราชพฤกษ์ 25/3/25412483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340209001 ราชวงศาราม 1/1/24452430วัดราษฎร์มหานิกายหนามแท่ง ม.1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04343301001 ราษฎร์บำเพ็ญ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนโฮม ม.5 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น
04341202001 ราษฎร์บำรุง 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341102003 ราษฎร์ประดิษฐ์ 1/1/24702370วัดราษฎร์มหานิกายกระเดียน ม.2 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล
04341104005 ราษฎร์สมดี 1/1/24512441วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04340715005 ราษฎร์สามัคคี 25/2/25572531วัดราษฎร์มหานิกายม. 8 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04340708009 ราษฎร์สำราญ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายราษฎร์สำราญ ม.11 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
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04341108006 ราษฎร์อำนวย 1/1/24612460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
04341914005 ราษฏร์เจริญ 21/12/25222483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342501005 ราษฏร์ศรัทธา 1/1/25172445วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04341504005 ราษฏร์สำราญ 1/10/25279/12/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
04341103005 รุกขาวาส 29/11/25372424วัดราษฎร์มหานิกายกุดชุบภา ม.3 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04343301006 รุ่งแสงจันทร์ 18/4/255523/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายรุ่งแสงจันทร์ ม.6 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น
04340120002 เรียบปะอาวใต้(ปะอาวใต้) 4/9/25342395วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341117001 เรืองบุญ 20/9/25502401วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล
04340122003 ไร่น้อย 1/1/24502430วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340503004 ลัฏฐยาวาส 2449วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04342104005 ลาดสามัคคี 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายสารภี (คุ้มลาดยาว) ม.1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04340101018 เลียบ 7/11/25222438วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341409001 เลียบ 1/1/24332310วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04341904003 เลียบมงคล 2446วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341904001 เลียบวิลัย 1/1/25002441วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341114002 วนวาสี 9/5/25342420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล
04341501002 วรรณวารี 14/12/25382472วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาโผ่น ม.1 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
04341526002 วังกางฮุง 1/11/25342430วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ
04341909006 วังแคน 1/1/25432526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
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04341902015 วังดู่ทรงธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังดู่ ม.16 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341201010 วังนอง 26/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายวังนอง ม.10 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04342301008 วังพระ 12/6/25462330วัดราษฎร์มหานิกายวังพระ ม.8 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง
04341409009 วังมน 21/6/25342470วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04340512004 วังม่วง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังม่วง ม.4 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ
04341511014 วังยาง 1/1/24982358วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.5 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04341409012 วังสี 26/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายเดือยไก่ ม.7 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04340405006 วังอ้อ 1/1/25012471วัดราษฎร์มหานิกายวังอ้อ ม.9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04340304006 วังอ่าง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังอ่าง ม.7 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
04341501001 วารินทราราม 1/1/24672447วัดราษฎร์มหานิกายม.17 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
04340907002 วารีอุดม 29/11/25402525วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน
04341910007 วารีอุดม 1/1/25002465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341911001 วาลุการาม 1/1/24502433วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341902003 วิหารเจดีย์ศรีชมพู 2456วัดราษฎร์มหานิกายกุดชมภู ม.1 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341113001 วุฒิวาส 2335วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04340701004 เวตวันวิทยาราม 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายม. 8 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341103003 เวฬุวนาราม 1/1/24222387วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04341412001 เวฬุวัน 1/1/23502210วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04341904011 เวฬุวัน 1/1/25182471วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร



67หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุบลราชธานี

04340206004 เวฬุวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.7 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04341103002 เวฬุวัน 11/5/25542313วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.7 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล
04340305002 เวฬุวัน(สว่างเวฬุวัน) 1/1/24952462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม
04341123004 เวินไชย 22/8/25572440วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
04340701009 เวียงเกษม 13/3/252827/1/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341911007 ศรีคุณเมือง 25/3/25542427วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.9 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341522002 ศรีไค 1/1/24702462วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
04342106001 ศรีไคลมังคลาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร
04343002002 ศรีจันทร์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
04341404003 ศรีจันทร์ธรรมาภาส 3/7/25232475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04341521001 ศรีจันทราราม 1/1/24352372วัดราษฎร์มหานิกายจั่น ม.2 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
04340404004 ศรีจุมพลโนนใหญ่ 1/1/25002275วัดราษฎร์มหานิกายโนนใหญ่ ม.3 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน
04341004001 ศรีเจริญ 3/2/25212461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอบุณฑริก
04343302004 ศรีเจริญ 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายศรีเจริญ ม.9 ตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342005007 ศรีชมภู 5/2/25002416วัดราษฎร์มหานิกายนาคาย ม.1 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
04341116008 ศรีชมภู 2245วัดราษฎร์มหานิกายสะพือ ม.5 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล
04341205008 ศรีเชียงใหม่ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายศรีเชียงใหม่ ม.10 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340209007 ศรีดงบาก 10/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงบาก ม.9 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04341507005 ศรีดอนผอุง 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนผอุง ม.5 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
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04341103006 ศรีดาวเรือง 1/1/24312424วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04341101006 ศรีตระการ 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายขุหลุ ม.5 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล
04341112001 ศรีตัสสาราม 25/3/25542410วัดราษฎร์มหานิกายตากแดด ม.4 ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล
04342501006 ศรีทาวนาราม 16/8/25372479วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04340207002 ศรีธาตุ 1/1/23582307วัดราษฎร์มหานิกายตุงลุงกลาง ม.5 ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่
04340413001 ศรีธาตุ 1/1/25122470วัดราษฎร์มหานิกายกลางใหญ่ ม.1 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน
04340406007 ศรีธาตุ 1/1/25122210วัดราษฎร์มหานิกายชีทวน ม.1 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04340506002 ศรีธาตุ 16/10/25292440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04341904007 ศรีนวนลำดวน 21/12/25352464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340406003 ศรีนวล 1/1/23472340วัดราษฎร์มหานิกายชีทวน ม.2 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04341914001 ศรีนวล 1/1/24752465วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340402008 ศรีบัว 2424วัดราษฎร์มหานิกายศรีบัว ม.11 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04341203001 ศรีบัวไข 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340503003 ศรีบุญนาค 1/1/24582446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04340201002 ศรีบุญเรือง 1/1/24202355วัดราษฎร์มหานิกายนาเอือด ม.8 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04343004005 ศรีบุญเรือง 3/11/25572406วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04343003001 ศรีบุญเรือง 1/1/24522444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04340206002 ศรีบุญเรือง 1/1/24592440วัดราษฎร์มหานิกายคำบง ม.8 ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่
04341123001 ศรีบุญเรือง 1/1/24152403วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
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04341913005 ศรีบุญเรือง 25/3/25542465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341505007 ศรีบุญเรือง 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองขาม ม.10 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
04341414002 ศรีบุญเรือง 1/1/24502410วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ
04341201004 ศรีบุญเรือง 4/9/25342450วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04342101002 ศรีบุญเรือง 26/8/25582368วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04341114005 ศรีบุญเรือง 25/2/25572469วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาง ม.5 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล
04341106003 ศรีบูรพา 20/6/25552475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
04340101019 ศรีประดู่ 1/1/251921/8/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343203014 ศรีประดู่ 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายแสงทอง ม.8 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04341502002 ศรีประดู่วนาราม 12/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายบัว ม.4 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ
04340801009 ศรีพรหม 27/10/253818/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายศรีพรหม ม.10 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04341110002 ศรีพลแพง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04341404002 ศรีพิทยาคม 1/1/24702395วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04341411008 ศรีโพธิ์ 8/8/25564/12/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04341101001 ศรีโพธิ์ชัย 1/1/25172305วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล
04341406014 ศรีโพธิ์ชัย 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองซองแมว ม.3 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04343001001 ศรีโพธิ์ไทร 25/3/25542312วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04340207001 ศรีมงคล 1/1/23302306วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.4 ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่
04341001002 ศรีมงคล 1/1/24952470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
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04341904008 ศรีมงคล 1/1/25202466วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04343203002 ศรีมงคล 31/3/254918/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342101001 ศรีมงคล 30/12/25182302วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04340204001 ศรีมงคล 1/1/24202357วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.3 ตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่
04341906001 ศรีมงคล 2463วัดราษฎร์มหานิกายชาดฮี ม.5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340506001 ศรีมงคล 16/10/25292420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04340502001 ศรีมงคล 1/1/23702408วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04340201006 ศรีเมืองใหม่ 16/1/251810/7/2512วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
04343004002 ศรีรัตนะ 1/1/24602320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04341118001 ศรีลาราม 1/1/25182470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล
04341110001 ศรีลาลัย 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล
04341905003 ศรีลาวิลัย 2/5/25452465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341105003 ศรีลำดวน 1/1/24152300วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04341507002 ศรีษะกระบือ 1/1/23722352วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
04341518006 ศรีสง่าวนาราม 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไผ่ ม.13 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
04340501009 ศรีสมบูรณ์วราราม 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายโชคชัย ม.13 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04341205009 ศรีสมบูรณ์แหลมทอง 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทอง ม.9 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
04343003002 ศรีสว่าง 8/4/25462482วัดราษฎร์มหานิกายสองห้อง ม.7 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04341202003 ศรีสว่าง 1/1/25102482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
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04341912001 ศรีสว่าง 1/1/24972430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340709005 ศรีสว่างวนาราม 15/6/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม. 3 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04341203004 ศรีสว่างวนาราม 18/6/25362482วัดราษฎร์มหานิกายบ้านน้ำห่วน ม.4 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340511002 ศรีสว่างอารมณ์ 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
04340710012 ศรีสองคอนรัตนาราม 29/6/255918/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายสองคอน ม.10 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04341907001 ศรีสำราญ 1/1/25162416วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341104007 ศรีสุการาม 16/4/25412458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล
04340416002 ศรีสุข 18/1/25312144วัดราษฎร์มหานิกายศรีสุข ม.2 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04341005005 ศรีสุทธาวาส 3/2/25212481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341007002 ศรีสุนทร 14/10/25252483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04341404006 ศรีสุพนอาราม 28/6/25482471วัดราษฎร์มหานิกายหนองช้างน้อย ม.1 ตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ
04341116006 ศรีสุมังค์ 1/1/24592417วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล
04341102004 ศรีสุมังคลาราม 31/7/25462372วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล
04340101020 ศรีแสงทอง 6/11/25399/1/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341114003 ศรีไสยาวาส 30/3/25582430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล
04342504007 ศรีอุดม 23/6/25202460วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.3 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04341106001 ศรีอุดร 1/1/23952310วัดราษฎร์มหานิกายคอนสาย ม.6 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
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04340101008 ศรีอุบลรัตนาราม 1/1/25112398พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341109005 ศิริธรรมวนาราม 18/1/253119/5/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
04340704002 ศิริมงคล 1/1/25292482วัดราษฎร์ธรรมยุตม. 1 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
04341904006 ศิริวรรณ 25/12/25392463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341505001 ศิริวัฒนาราม 1/1/24962227วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
04340701006 ศิริสารคุณ 15/6/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม. 2 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04342204011 ศิลาดล 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหินแห่ ม.3 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04341907003 ศิลาไหล 1/1/25182474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341914007 ศีลวิสุทธาราม 10/3/25152482วัดราษฎร์มหานิกายอ่างหินเหนือ ม.2 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341402005 สงยาง 29/2/25552449วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
04340501004 สนามชัย 2349วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04341909007 สนามชัย 6/11/253914/3/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341521004 สมบูรณาราม 1/1/24342215วัดราษฎร์มหานิกายบกตก ม.1 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
04340403004 ส้มป่อย 1/1/25152449วัดราษฎร์มหานิกายส้มป่อย ม.5 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
04341005001 สมพรรัตนาราม 13/2/25222470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04340203001 สมสนุก 1/1/24702410วัดราษฎร์มหานิกายเอือดใหญ่ ม.1 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04341202002 สมสนุก 21/12/25352478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340701005 สมสะอาด 1/1/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม. 4 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04340708005 สมสะอาด 2484วัดราษฎร์มหานิกายม. 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
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04343003008 สมสะอาด 25/2/25572484วัดราษฎร์มหานิกายสมสะอาด ม.6 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล
04341005011 ส้มเสี้ยว 23/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายส้มเสี้ยว ม.7 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341901002 สระแก้ว 1/1/24682406วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342506001 สระแก้วรังษี 1/1/25002443วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04342206004 สระดอกเกษ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04342206014 สระดอกคูณ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายสระดอกคูณ ม.12 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04340111003 สระบัว 1/1/24052395วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340507002 สระบัว 1/1/25182480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
04341102001 สระบัว 1/1/24642337วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล
04340204004 สระปทุม 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนหนองบัว ม.4 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04341902005 สระปทุมมาลัย 1/1/25142468วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340123004 สระประสานสุข 1/1/25052473วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343004004 สระเมือง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04341508004 สระสมิง 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04342304004 สระสมิง 30/12/25292420วัดราษฎร์มหานิกายสระสมิง ม.5 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342204007 สร้างแก้ว 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแก้ว ม.7 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04341909001 สร้างแก้วใต้ 27/10/25382409วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341909004 สร้างแก้วเหนือ 1/1/24802447วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341516002 สร้างขุนศรี 1/1/24932437วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
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04343102003 สร้างถ่อ 3/7/25352475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340402001 สร้างถ่อ 1/10/25272244วัดราษฎร์มหานิกายสร้างถ่อ ม.1 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04340209009 สร้างถ่อพัฒนาราม 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายสร้างถ่อ ม.8 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04341405004 สร้างมิ่ง 1/1/24202390วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
04341516005 สร้างเม็ก 20/9/25422465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
04342102006 สร้างสะแบง 12/2/25453/2/2542วัดราษฎร์มหานิกายสร้างสะแบง ม.10 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
04342203003 สร้างโหง่น 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
04341405003 สวนงัว 1/1/24202310วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
04341105004 สวนตาล 5/1/25522315วัดราษฎร์มหานิกายบ่อเสียว ม.5 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04343002006 สวนธรรม 2487วัดราษฎร์มหานิกายนาดง ม.8 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
04340708006 สวนฝ้าย 1/1/25152480วัดราษฎร์มหานิกายม. 7 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
04341515004 สวนสวรรค์ 2526วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
04341901005 สวนสวรรค์ 23/6/25202421วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340723002 สวนสวรรค์ 11/2/255228/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายสวนสวรรค์ ม.7 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04340209005 สวนหินผานางคอย 23/2/25422483วัดราษฎร์มหานิกายดงนา ม.5 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04343001002 สว่าง 22/11/25482445วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล
04343204001 สว่าง 1/1/25112427วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342303005 สว่าง 18/3/253027/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
04340304001 สว่างคงคา 1/1/24952464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
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04340304003 สว่างดงเย็น 30/12/25182467วัดราษฎร์มหานิกายดงบาก ม.4 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
04342206013 สว่างทรงธรรม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองละอาง ม.11 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04340305003 สว่างท่ากุ่ม 31/3/25492470วัดราษฎร์มหานิกายกุ่ม ม.3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม
04343204003 สว่างพิมพ์ธรรม 15/8/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตสว่าง ม.2 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340513002 สว่างโพธิ์ศรี 1/1/25062401วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
04341906007 สว่างมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวาง ม.4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341907002 สว่างรัตนาราม 1/1/24902461วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341913003 สว่างวงค์ 23/2/25422454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340209002 สว่างวงเจียม 3/12/25472420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04341412002 สว่างวนาราม 18/3/25302313วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04342101004 สว่างวนาราม 2487วัดราษฎร์มหานิกายพะไล ม.4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร
04340301002 สว่างวารี 2437วัดราษฎร์มหานิกายตุงลุง ม.5 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
04341003001 สว่างวินัย 13/2/25222458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04340302003 สว่างสมดี 30/12/25182481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04340407005 สว่างสายชล 18/12/25442533วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.9 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
04340304002 สว่างหนองแสง 1/1/25002464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแสงใหญ่ อำเภอโขงเจียม
04341905002 สว่างอัมพวัน 3/7/25232463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341904009 สว่างอัมพา 6/11/25392469วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340101010 สว่างอารมณ์ 1/1/24312414วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
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04340401003 สว่างอารมณ์ 16/10/25282434วัดราษฎร์มหานิกายสว่าง ม.5 ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน
04340208005 สว่างอารมณ์ 1/1/25002475วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.6 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
04341108005 สว่างอารมณ์ 21/6/25342437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล
04341905004 สว่างอารมณ์ 21/12/25222469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342506002 สว่างอารมณ์ 2/2/25382479วัดราษฎร์มหานิกายลาดวารี ม.14 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04341203005 สว่างอารมณ์ 10/9/25522483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341007006 สว่างอารมณ์ 13/7/255221/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนบาก ม.5 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04341121003 สว่างอารมย์ 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.4 ตำบลกุดยาลวน อำเภอตระการพืชผล
04340504003 สว่างอารุณ 20/9/25502460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
04340909003 สวายน้อย 10/11/2542วัดราษฎร์มหานิกายสวายน้อย ม.4 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน
04341205004 สองคอน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341909009 สะพานโดม 31/3/2529วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341910008 สะพือใต้ 1/1/25182467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341910001 สะพือเหนือ 1/1/24972347วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341105007 สะอาด 21/12/25352449วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04340513004 สังขะเสนาราม 3/7/25232467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
04341111001 สังฆนิวาส 1/1/24362416วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล
04340704001 สังฆระเวกกุลสิงห์ 8/8/25562413วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
04341001008 สันติสุข 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.10 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
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04343103012 สัลเลขธรรม 9/9/25599/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายจิก ม.6 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340405009 สา 2/12/2556วัดราษฎร์มหานิกายเสียม ม.7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04342105006 สามแยกโพธาราม 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสามแยก ม.2 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04343101006 สามัคคีชัย(ป่าสามัคคีชัย) 4/9/25342480วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04341913007 สามัคคีธรรม 22/8/25572473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341003008 สามัคคีธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองกบ ม.7 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04342502007 สามัคคีสังฆาราม 5/2/25002482วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าอินแปลง ม.3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04341203007 สายคำ 11/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายสายคำ ม.1 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340101017 สารพัดนึก 1/1/24402436วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342105003 สารภี 3/11/255728/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายสารภี ม.1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04340104008 สำราญ 8/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายสำราญ ม.7 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343204002 สำโรง 7/11/25542297วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342002002 สำโรงใต้ 25/8/25412475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม
04342103007 สำโรงพัฒนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายสำโรง ม.5 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร
04342002001 สำโรงใหญ่ 1/1/24552441วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม
04340111007 สำลาก 3/12/25472450วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341412004 สิงห์ทอง 7/2/25322350วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04342102001 สิงห์ทอง 1/3/25202313วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
04343004001 สิงห์ทองสุภารักษ์ 1/1/23592340วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
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04341116003 สิงหาญ 1/1/23952345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล
04341103007 สิงหาญ 1/1/24502443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04342102002 สิงหาร 3/7/25232326วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร
04341101004 สิทธิทนนชัย 14/10/25252466วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล
04341113005 สิทธิวราราม 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04342505003 สิทธิอุดม 1/9/25242470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร
04340105007 สิริจันโท 25/12/253914/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองไหล ม.1 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342502008 สิรินธรวรารามภูพร้าว 26/7/25472/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าอินแปลง ม.3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04341123003 สุขเกษม 1/1/24602435วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
04343203005 สุขสมบูรณ์ 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายสุขสมบูรณ์ ม.5 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340709012 สุขสมบูรณ์ 10/9/255225/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายสุขสมบูรณ์ ม.8 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04342504015 สุขสำราญ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายสุขสำราญ ม.9 ตำบลนิคมสร้างตนเอง-ลำโดมน้อย

อำเภอสิรินธร
04341102002 สุขาวาส 1/1/24792355วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล
04341002002 สุคันธาราม 3/7/25232465วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04342501007 สุ่งช้าง 1/1/25222475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04340101022 สุทัศน์ 1/1/24772396วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340511007 สุธรรมาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายคึมพอก ม.10 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
04341103008 สุนันทาวาส 2/2/25382465วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.5 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
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04341521003 สุเนตตาราม 1/1/24552386วัดราษฎร์มหานิกายตาติด ม.3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
04340101007 สุปัฏนาราม 1/1/24672396พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341507004 สุภรัตนาราม 1/1/24502440วัดราษฎร์ธรรมยุตหวาง ม.2 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
04341407011 สุภัททมงคล 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายยางเครือ ม.9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04341402007 สุมังคลาราม 24/10/25212482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
04341204003 สุมานาราม 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340205002 สุวรรณวงศาราม 1/1/24402425วัดราษฎร์มหานิกายป่ากุงน้อย ม.2 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่
04341002003 สุวรรณาราม 3/2/25212470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04341109002 สุวรรณาราม 29/11/25372365วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำ ม.4 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
04341911002 สุวรรณาราม 13/2/25222455วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341103014 สุวรรณาวาส 11/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำ ม.10 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04341501005 เสนาวงศ์ 25/12/253927/1/2525วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
04342105001 เสนาสนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04341113004 เสลาวาส 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล
04340702003 เสาเล้า 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
04340710004 เสาเล้า 3/2/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม
04340701002 แสงเกษม 1/1/24812464วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341918001 แสงเกษม 13/2/25222474วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340408003 แสงน้อย 1/1/24392430วัดราษฎร์มหานิกายแสงน้อย ม.6 ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน
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04341412008 แสงไผ่ 25/3/25362450วัดราษฎร์มหานิกายบ้านแสงไผ่ ม.3 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04342304005 แสงสว่าง 1/1/251819/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
04341516003 แสงสว่าง (บ้านโนนแดง) 1/1/24892460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
04341122003 แสงอุทัย 1/1/25102351วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล
04340803006 แสนชะนี 29/4/25352468วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04343302010 แสนถาวร 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายแสนถาวร ม.5 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
04341105008 แสนสนุก 15/1/25572467วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04340303006 แสนสำราญ 30/12/25182477วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม
04341501008 แสนสำราญ 24/2/25262476วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
04340709006 แสนสุข 1/1/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม. 11 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04340802004 แสนสุข 23/2/254221/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายแสนสุข ม.6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย
04341518005 แสนสุข 1/1/251423/4/2514วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
04341205007 แสนอุดม 27/1/25488/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองทันน้ำ อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341002010 โสกก่อ 24/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโสกก่อ ม.14 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04340805001 โสกแสง 1/1/25182481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย
04340803010 หนองกระโดน 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระโดน ม.7 ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04340909006 หนองกระต่าย 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระต่าย ม.12 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน
04342903001 หนองกระบือ 1/1/25222483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
04340416008 หนองกวาง 1/1/24442444วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวาง ม.8 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
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04341913011 หนองกอก 5/1/255222/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองกอก ม.10 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341504006 หนองกินปลา 23/8/254515/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองกินปลา ม.9 ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ
04341520002 หนองกินเพล 1/1/24902440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ
04341520008 หนองกินเพลใต้ 7/12/254925/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองกินเพลใต้ ม.8 ตำบลหนองกินเพล

อำเภอวารินชำราบ
04342004002 หนองกุงน้อย 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม
04342004001 หนองกุงใหญ่(สระปทุมมาลัย) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม
04340109004 หนองแก 3/2/25402472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340109012 หนองแก 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.3 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340109008 หนองแกใหม่ 18/12/25442432วัดราษฎร์มหานิกายหนองแกใหม่ ม.13 ตำบลแจระแม

อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340105003 หนองขอน 1/1/21972187วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340904001 หนองขอน 1/1/25242442วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
04341401004 หนองขอน 20/9/25502370วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
04343303006 หนองขอน 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองขอน ม.8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04342602004 หนองขี้เห็น 23/3/25332483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340403002 หนองขุ่น 29/6/25592330วัดราษฎร์มหานิกายหนองขุ่น ม.1 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
04341411001 หนองขุ่น 1/1/25012315วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04341408003 หนองไข่นก 1/1/24502422วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ
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04341516004 หนองไข่นก 1/1/24962437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ
04340104005 หนองควายน้อย 27/2/25472481วัดราษฎร์มหานิกายสว่าง ม.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340709007 หนองคู 1/1/25252481วัดราษฎร์มหานิกายม. 6 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04340903001 หนองคู 1/1/25242480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน
04341410002 หนองคู 1/2/25332348วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
04341918005 หนองคู 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองคู ม.8 ตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341505003 หนองคู 1/1/24902372วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ
04341919001 หนองคูณ 1/1/25432483วัดราษฎร์มหานิกายหนองคูณ ม.4 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340108009 หนองเค็ง 26/10/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเค็ง ม.2 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341406012 หนองเค็ม 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองเค็ม ม.6 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04343202007 หนองแคนพัฒนา 22/8/255712/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคนพัฒนา ม.13 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340717002 หนองเงินฮ้อย 23/9/25392461วัดราษฎร์มหานิกายหนองเงินฮ้อย ม.7 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04340109010 หนองจาน 9/9/25592461วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.4 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342202006 หนองจำนัก 20/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองจำนัก ม.6 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
04342202004 หนองจิก 25/12/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง
04340104013 หนองจิก 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.14 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342606005 หนองจิก 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิก ม.8 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340120004 หนองช้าง 4/6/25432442วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340109002 หนองช้างทอง 1/1/24672455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
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04341406003 หนองซองแมว 2415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ
04340402010 หนองเซือมใต้ 25/12/25392481วัดราษฎร์มหานิกายหนองเซือมใต้ ม.10 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04340402009 หนองเซือมเหนือ 1/1/24252400วัดราษฎร์มหานิกายหนองเซือมเทิง ม.13 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04343103005 หนองดินจี่ 24/2/255820/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองดินจี่ ม.5 ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04343303011 หนองดินดำ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองดินดำ ม.1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04343302001 หนองดุม 1/1/25262476วัดราษฎร์มหานิกายหนองดุม ม.4 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
04341409008 หนองดูน 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04343302012 หนองโด 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองโด ม.1 ตำบลไพบูลย์ อำเภอน้ำขุ่น
04342501010 หนองโดน 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองโดน ม.12 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04340119002 หนองตอแก้ว 25/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองตอแก้ว ม.4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341508007 หนองตาปู่ 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาปู่ ม.4 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04340717005 หนองแต้ 1/1/25272482วัดราษฎร์มหานิกายม. 5 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04340104004 หนองแต้ 1/10/25272480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแต้ ม.2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340911003 หนองทัพ 29/5/255029/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองทัพ ม.8 ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน
04342201004 หนองเทา 1/1/23632359วัดราษฎร์มหานิกายหนองเทา ม.5 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
04342501014 หนองนกเขียน 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.16 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04342606004 หนองน้ำขุ่น 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองน้ำขุ่น ม.3 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340406009 หนองโน 1/1/25172457วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.11 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04342002003 หนองโน 1/3/25592476วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.6 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม
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04342304002 หนองบก 1/1/25152300วัดราษฎร์มหานิกายหนองบก ม.3 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340418008 หนองบักเล 7/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนเมือง ม.4 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
04341119001 หนองบัว 25/3/25542479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าหลวง อำเภอตระการพืชผล
04341508001 หนองบัว 22/11/25312469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ
04341413002 หนองบัว 29/10/25522425วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
04341203012 หนองบัว 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.8 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340109005 หนองบัว 9/8/255322/3/2508วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341003010 หนองบัว 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.5 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04341407010 หนองบัวแดง 1/1/24422300วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04343002008 หนองบัวภูถ้ำทอง 21/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.11 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
04340708008 หนองบัวหลวง 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวหลวง ม.8 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม
04342504003 หนองบัวอารีย์ 1/1/25162480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04340806003 หนองบัวฮี 29/4/25352460วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย
04341412011 หนองปลาค่อ 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ใหญ่ ม.10 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04340108006 หนองปลาปาก 23/1/25422525วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341521002 หนองป่าพง 1/1/251723/4/2514วัดราษฎร์มหานิกายพงสว่าง ม.10 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ
04343101001 หนองเป็ด 2320วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342005002 หนองเป็ด 14/2/25372476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม
04341414003 หนองเป็ด(บ้านเป็ด) 1/1/24552430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ
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04341002007 หนองแปก 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองแปก ม.2 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04341002009 หนองแปน 23/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองแปน ม.3 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04342902006 หนองแปนสุทธาวาส 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองแปน ม.9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย
04341411003 หนองผำ 12/6/25402375วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04341413001 หนองผือ 28/6/25482355วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ
04340511004 หนองแฝก 9/1/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองแฝก ม.2 ตำบลหนองนกทา อำเภอเขมราฐ
04341407001 หนองแฝก 1/1/24652325วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ
04340906009 หนองพะลาน 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรอุดม ม.14 ตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
04340904002 หนองโพด 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
04340507004 หนองโพนเพ็ง 25/8/254130/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองโพน ม.6 ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ
04342106004 หนองฟานยืน 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองฟานยืน ม.5 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร
04341005003 หนองม่วง 1/1/25222472วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341907005 หนองมะเกลือ 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองมะเกลือ ม.6 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร
04343102002 หนองมะแซว 1/1/23552345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04341412005 หนองมะทอ 3/7/25232371วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04340116004 หนองมะนาว 22/6/25372283วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340101001 หนองมะนาว 1/1/23202312วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342203007 หนองมัง 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองมัง ม.1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
04340104002 หนองมุก 28/4/25232477วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
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04343303008 หนองมูลเหล็ก 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวลิง ม.6 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04340104006 หนองเม็ก 28/5/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342502002 หนองเม็ก 2/2/25382480วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.1 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04341405001 หนองเมือง 2455วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
04341409004 หนองไม้ตาย 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04341408004 หนองยอ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ
04340104003 หนองยาง 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342504005 หนองยาว 4/7/252927/4/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม
04341006004 หนองยู 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองยู ม.6 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก
04341203009 หนองลุมพุก 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองลุมพุก ม.5 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04342304006 หนองแล้ง 27/10/253819/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองแล้ง ม.6 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
04340501021 หนองวิไล 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองวิไล ม.11 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04340709009 หนองแวง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.14 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04341006003 หนองศิลา 19/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองศิลา ม.4 ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก
04340715001 หนองสนม 1/1/25222470วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04342605002 หนองสนม 30/12/25182483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341411004 หนองสองห้อง 1/1/24702376วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
04341913010 หนองสองห้อง 22/8/255728/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.12 ตำบลหนองบัวฮี

อำเภอพิบูลมังสาหาร
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04341502003 หนองสองห้อง 22/11/25482465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ
04342201008 หนองสองห้อง 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.4 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง
04343202006 หนองสะโน 2471วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04340701007 หนองสำราญ 10/10/252321/2/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตม. 10 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341919005 หนองสำราญ 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองสำราญ ม.3 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340407003 หนองแสง 1/1/25002441วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.6 ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน
04341001006 หนองแสง 26/9/25442441วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.7 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
04341904010 หนองแสง 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341403005 หนองแสง 1/1/24522440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04343303007 หนองแสง 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04340208008 หนองแสงน้อย 3/11/25579/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสงน้อย ม.11 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
04340402007 หนองหล่ม 1/1/25002470วัดราษฎร์มหานิกายหนองหล่ม ม.9 ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน
04341409005 หนองหล่ม 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04342302006 หนองหล่ม 8/8/25322340วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
04341402001 หนองหลัก 10/7/25502350วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเหล่าบก อำเภอม่วงสามสิบ
04341202008 หนองหว้า 13/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.4 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04343004009 หนองหอย 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.2 ตำบลพังเคน อำเภอนาตาล
04342208001 หนองหัวงัว 21/6/255621/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวงัว ม.5 ตำบลบอน อำเภอสำโรง
04341401007 หนองหัวลิง 2445วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
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04340416007 หนองห้าง 22/8/25572304วัดราษฎร์มหานิกายหนองห้าง ม.7 ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
04342207002 หนองหิน 1/8/25332479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
04342606007 หนองหิน 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04342304001 หนองหิน 20/9/25422290วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง
04341002006 หนองเหนี่ยว 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหนี่ยว ม.10 ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก
04340418003 หนองเหล่า 1/11/25342350วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล่า ม.1 ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
04341409010 หนองเหล่า 6/11/25392437วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหล่า ม.11 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ
04340105002 หนองไหล 1/1/21972187วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04342602001 หนองอ้ม 1/1/25182472วัดราษฎร์มหานิกายม.ม 1 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04341910005 หนองอุดม 1/1/24072377วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341410003 หนองฮาง 2/2/25382350วัดราษฎร์มหานิกายก่อฮาง ม.1 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
04340406008 หนองฮี 1/1/24752345วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮี ม.8 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน
04340302010 หนองฮี 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮี ม.2 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04340717009 หนองไฮ 13/7/255915/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.10 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04342203002 หนองไฮ 1/1/24442412วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง
04340105006 หนองไฮ 11/2/25522481วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.15 ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340209008 หนามแท่งน้อย 24/2/255831/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนามแท่งน้อย ม.11 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04340717004 หม้อทอง 1/11/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม. 6 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม
04340711002 หมากมาย 1/1/25222475วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
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04340113004 หมากมี่ 1/1/25432330วัดราษฎร์มหานิกายหมากมี่ ม.1 ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04343301002 หมากแหน่ง 2481วัดราษฎร์มหานิกายหมากแหน่ง ม.4 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น
04340101004 หลวง 2/4/25302334วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04340701001 หลวง 19/3/25502288วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341901004 หลวง 1/1/24132407วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340301011 หลวงปู่คำบุนิมิตร 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายปากห้วยแคน ม.6 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
04340711003 หลุบเลา 1/1/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม. 6 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม
04341902006 ห้วยกว้าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341524002 ห้วยขะยุง 1/1/24892476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ
04341507014 ห้วยข้าวสารเจริญธรรม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.11 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ
04340801005 ห้วยชันเหนือ 18/3/253012/7/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตม.13 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
04342006002 ห้วยดู่ 30/12/25292475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม
04341003003 ห้วยทราย 2478วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.4 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก
04341118003 ห้วยทีเหนือ 24/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทีเหนือ ม.7 ตำบลถ้ำแข้ อำเภอตระการพืชผล
04342501008 ห้วยน้ำใส 13/2/25222470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
04342502005 ห้วยน้ำใส 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำใส ม.7 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04341007001 ห้วยปอ 14/10/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04341007008 ห้วยปอเจริญ 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปอเจริญ ม.12 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04340305001 ห้วยไผ่ 29/5/253110/8/2428วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม
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04341902008 ห้วยไผ่ 24/6/254130/9/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยไผ่ ม.12 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340701023 ห้วยไผ่เจริญธรรม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายร่องรวมวุฒิ ม.32 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04341120006 ห้วยฝ้ายพัฒนา 3/11/255729/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายห้วยฝ้าย ม.2 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
04340501011 ห้วยยาง 30/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.10 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04343304007 ห้วยยาง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น
04340301007 ห้วยสะคาม 14/8/255115/3/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสะคาม ม.3 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
04340712008 ห้วยสำราญ 18/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสำราญ ม.6 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม
04343303009 ห้วยเสลา 29/6/255930/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเสลา ม.3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น
04340208007 ห้วยหมากน้อย 13/7/255911/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหมากน้อย ม.7 ตำบลคำไหล อำเภอศรีเมืองใหม่
04341106010 ห้วยหวาย 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหวาย ม.9 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
04342506003 ห้วยไฮ 5/1/25522466วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไฮ ม.6 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04343203007 หวายยาว 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหวายยาว ม.10 ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04342208003 ห่องขอน 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายห่องขอน ม.6 ตำบลบอน อำเภอสำโรง
04341511009 ห่องชัน 9/8/255321/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายห่องชัน ม.9 ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ
04342207004 ห่องแดง 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายห่องแดง ม.2 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง
04340510005 ห่องไผ่ 29/11/25402532วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ
04340411005 หอไตร 1/1/25132478วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.7 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน
04343101002 หัวขัว 1/1/23912350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340108004 หัวคำ 1/1/25282474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
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04340405001 หัวดอน 1/1/24202240วัดราษฎร์มหานิกายหัวดอน ม.1 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04340405002 หัวดูน 1/1/25132475วัดราษฎร์มหานิกายหัวดูน ม.3 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน
04340104001 หัวเรือ 1/10/25272337วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
04341106004 หัวสะพาน 25/3/254118/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
04342506008 หัวสะพาน 13/7/255230/4/2545วัดราษฎร์มหานิกายหัวสะพาน ม.2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04340301004 หัวเห่ว 2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
04340301010 หัวเห่วพัฒนา 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหัวเห่วพัฒนา ม.11 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม
04341501004 หาดสวนสุข 2/4/25302516วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ
04342903002 หินลาด 1/1/25152483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
04342502006 หินสูง 3/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหินสูง ม.5 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
04342105007 หินห่อม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหินห่อม ม.5 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร
04340209010 หุ่งหลวง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งหลวง ม.6 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่
04340501002 เหนือ 9/8/25532330วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04340415001 เหนือยางขี้นก 1/1/24522422วัดราษฎร์มหานิกายยางขี้นก ม.1 ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน
04340503007 เหมือดแอ่ 17/1/25512483วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.7 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
04341103015 เหมือดแอ่ผดุงธรรม 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายเหมือดแอ่ ม.4 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04342204009 เหล่ากลาง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ากลาง ม.4 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04341401003 เหล่าข้าว 1/1/25102360วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ
04341412006 เหล่าค้อ 1/1/24252390วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
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04343101005 เหล่าคำ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342503009 เหล่าคำ 9/1/25473/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าคำ ม.5 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04343101004 เหล่าแค 28/4/25232464วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04340302005 เหล่าเจริญ 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าเจริญ ม.8 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม
04340701024 เหล่าเจริญ 29/9/25584/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าเจริญ ม.22 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
04342302003 เหล่าแดง 1/1/23702320วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง
04341410005 เหล่าบาก 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ
04343104008 เหล่าหนองผือสุวรรณาราม 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าหนองผือ ม.11 ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก
04342503004 แหลมทอง 9/1/254728/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทอง ม.2 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร
04341117005 แหลไหล่ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายแหลไหล่ ม.6 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล
04341107008 ใหญ่ไชยมงคล 26/3/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกจาน ม.1 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
04341005002 ใหม่ทองเจริญ 3/2/25212472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341518001 ใหม่ทองสว่าง 1/1/24842478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ
04341902016 ใหม่นาคลอง 9/9/25591/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายใหม่นาคลอง ม.17 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04342606006 ใหม่นาคำ 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายใหม่นาคำ ม.16 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04340723005 ใหม่พัฒนา 20/9/255027/7/2547วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม
04341124001 ใหม่ศรีทอง 4/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ศรีทอง ม.8 ตำบลหนองเต่า อำเภอตระการพืชผล
04343202008 ใหม่สารภี 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สารภี ม.3 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์
04343002004 ใหม่สำราญรมย์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
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04341405007 ใหม่หนองเมือง 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ
04342106003 อฏวีวนาราม 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร
04341109004 อโนดาษ 18/1/25312465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
04341107003 อภัยคีรี 1/1/24482445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกจาน อำเภอตระการพืชผล
04341007005 อมรินทราราม 20/9/254221/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายบัวงาม ม.1 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
04341201006 อรัญญวาสี 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340501020 อรัญญสุข 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายแก้งเกลี้ยง ม.4 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04340504002 อรุณธราราม 7/2/25322452วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเจียด ม.8 ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ
04341906002 อรุณวดี 1/1/24972467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04340204005 อรุณวนาราม 1/1/25294/11/2514วัดราษฎร์มหานิกายบูรพา ม.3 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่
04340508004 อรุณวนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายลาดหญ้าคา ม.5 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ
04340507001 อรุณสวัสดิ์ 18/12/25442450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ
04342506004 อวดคงคา 1/1/25182471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร
04341120001 อโศการาม 1/1/24432303วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล
04341115001 อันตรมัคคาราม 1/1/24602302วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล
04340207004 อัมพวัน 16/4/25472428วัดราษฎร์มหานิกายม่วงคำอีสิงห์ ม.7 ตำบลตะบ่าย อำเภอศรีเมืองใหม่
04340202004 อัมพวัน 23/9/25392479วัดราษฎร์มหานิกายดอนต้าย ม.4 ตำบลแก้งกอก อำเภอศรีเมืองใหม่
04341005004 อัมพวัน 14/10/25252475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341106002 อัมพวัน 20/9/25422473วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล
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04341105006 อัมพวัน 31/3/25492444วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04341005009 อัมพวัน 6/4/254210/8/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.2 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341902004 อัมพวัน 25/3/25542457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341904004 อัมพามงคล 1/1/25002456วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341906005 อัมพามงคล 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341403009 อัมพาวัน 2/12/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.12 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04340513007 อ่างศิลาราม 21/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายบาก ม.2 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
04341919004 อ่างหินน้อย 1/1/25432475วัดราษฎร์มหานิกายอ่างหินน้อย ม.1 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร
04341201002 อาทิตย์อุทัย 2448วัดราษฎร์มหานิกายหินโงม ม.5 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341201003 อาภาราม (บ้านโคกเลาะ) 1/1/24852448วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
04342602003 อารีย์ประชาสรรค์ 15/9/253013/9/2526วัดราษฎร์มหานิกายม. 1 ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม
04342204003 อาเลา 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลค้อน้อย อำเภอสำโรง
04341515008 อาศรมสันติวัน 26/8/25582483วัดราษฎร์มหานิกายแค ม.2 ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ
04341111003 อำพาพล 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล
04341204001 อินทาราม 1/1/23502346วัดราษฎร์มหานิกายกาบิน ม.1 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
04340713003 อีสาณสามัคคี 21/12/25222481วัดราษฎร์มหานิกายม. 6 ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม
04340715009 อุดมชาติ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายอุดมชาติ ม.12 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม
04341005008 อุดมชาติ 22/6/25372481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก
04341522005 อุดมชาติ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
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04341122002 อุดมธัญญาวาส 1/1/24352340วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล
04341103009 อุดมธัญญาหาร 10/7/25502478วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล
04340720004 อุดมพัฒนา 23/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายอุดมพัฒนา ม.22 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม
04342901005 อุดมวนาสันติ์ 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาเยีย ม.2 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย
04340709013 อุดมสุข 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายอุดมสุข ม.12 ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม
04341202004 อุดรภาราม 25/12/25252482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น
04341105002 อุตตมผลาราม 30/12/25242290วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล
04341109006 อุทกวารี 19/1/2520วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล
04340501005 อูบมุง 3/9/25352403วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ
04342206006 อูบมุง 16/4/25412479วัดราษฎร์ธรรมยุตอูบมุง ม.2 ตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง
04341123005 เอี่ยมวนาราม 10/10/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
04343002003 โอภาสธรรมธาราม 12/2/25452480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล
04341403006 ฮ่องไผ่ 1/1/24522440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ
04340712005 ไฮตาก 25/3/25412462วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม

รวมทั้งสิ้น วัด1,777



รายงานทะเบียนวัด
1หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุดรธานี

04411908010 กลางสามัคคี 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีสมบูรณ์ ม.11 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04411802003 กลางแหลมทอง 19/4/25562474วัดราษฎร์มหานิกายน้ำโสม ม.1 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
04411004015 กิตติดำรงธรรม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายคำจวง ม.6 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04411807001 กุญชรเกษาราม 2467วัดราษฎร์มหานิกายหัวช้าง ม.3 ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
04410703002 กุญชรดาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายช้างใหญ่ 196 ม.5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน
04410416002 กุดจิก 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดจิก ม.1 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี
04411102004 กุดโด 2/3/25532483วัดราษฎร์มหานิกายศรีสามารถ ม.10 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04410304007 กุดน้ำใส 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายกุดน้ำใส ม.10 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ
04410111007 กุดลิงง้อ 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายกุดลิงง้อ ม.3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
04410604005 กุมภีวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังแข้ ม.11 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410802001 กุษาวดี 26/7/25472412วัดราษฎร์มหานิกายสะงวย ม.3 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410801004 กู่แก้ว 21/1/25542462วัดราษฎร์มหานิกายเพียปู่ ม.8 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04412401015 กู่แก้วรัตนาราม 1100วัดราษฎร์มหานิกายกู่แก้ว ม.7 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410305007 เกษตรสมบูรณ์ 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเกษตรสมบูรณ์ ม.6 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ
04410201064 เกษมสันตาราม 7/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายกุดจับ ม.4 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410105002 เกษรศีลคุณ 21/12/253517/9/2513วัดราษฎร์ธรรมยุตตาด ม.1 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04411709007 เกษศิริวิหาร 2476วัดราษฎร์มหานิกายจอมศรี ม.1 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
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04410403007 เกาะเกษวาริการาม 1/1/24552453วัดราษฎร์มหานิกายท่าม่วง ม.3 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04411805001 เกาะแก้ว 1/1/25162476วัดราษฎร์มหานิกายน้ำซึม ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
04411901002 เกาะแก้ว 2365วัดราษฎร์มหานิกายเพ็ญ ม.1 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410411005 เกาะผดุงชาติ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้ารังกา ม.7 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
04410411009 เกาะศีรษะเกตุ 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายป่าหวาย ม.5 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
04410903007 เกียรติบุญมา 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนพัฒนา ม.7 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04410402005 เกียรติไพบูลย์ 1/1/251927/7/2508วัดราษฎร์มหานิกายสถานี ม.14 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04411702011 แก้วชาตรี 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนอุดม ม.11 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04410203015 แก้วสว่าง 1/1/25222492วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.6 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04411806008 แก้วอินทราราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายน้ำปู่ ม.5 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
04410107010 ไก่เถื่อน 2529วัดราษฎร์ธรรมยุตไก่เถื่อน ม.14 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04411805003 ขันติยานุสรณ์ 21/12/25222482วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเก็น ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
04410302015 ขันธปราณี 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงฮี 176 ม.8 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04410306001 ขันธเสมาราม 1/1/25082475วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัวบาน ม.1 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ
04411704001 เขมวนาราม 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
04412103009 ครองธรรมิการาม 5/11/25192483วัดราษฎร์มหานิกายนาฝาย ม.11 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง
04411104002 คลองเวช 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.7 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง
04410701007 คอนสวรรค์ 3/12/25472482วัดราษฎร์มหานิกายกุดค้า ม.10 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04411902014 คำเกษแก้ว 2484วัดราษฎร์มหานิกายยามกาน้อย ม.9 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
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04410206004 คำเจริญ 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำเจริญ ม.12 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
04411113012 คำเจริญมงคล 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายคำสง่า ม.4 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
04411708011 คำด้วง 31/7/254911/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำด้วง ม.6 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04410411001 คำมัง 1/1/25142468วัดราษฎร์มหานิกายดงน้อย ม.2 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
04411705006 เคารพ 1/1/25122458วัดราษฎร์มหานิกายคู ม.1 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04410904005 โคกกลาง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04410602002 โคกพัฒนาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.2 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410407006 โคกศรีสว่าง 2465วัดราษฎร์มหานิกายหนองเหี้ย ม.10 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04410116003 โคกศรีสำราญ 2409วัดราษฎร์มหานิกายถ่อนใหญ่ ม.7 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410804007 โคกสง่า 2473วัดราษฎร์มหานิกายโคกสง่า ม.7 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
04411110001 โคกสว่าง 2463วัดราษฎร์มหานิกายคำแมด ม.5 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง
04410411008 โคกสว่าง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาขาม ม.8 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
04411702013 โคกสีแก้ว 12/11/255313/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสีแก้ว ม.6 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04410610007 โคกสุวรรณ 16/10/25282526วัดราษฎร์มหานิกายโคกสุวรรณ ม.12 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04411907012 โคกแสงสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04410307004 โคกหนองแซง 30/6/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกหนองแซง ม.6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04411801001 โคเขตตาราม 30/4/25222448วัดราษฎร์มหานิกายนางัว ม.1 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
04411707011 โคธาราม 11/5/25542414วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.7 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04410502004 จอมแจ้ง 30/4/25222477วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.6 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
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04410408005 จอมแจ้ง 2479วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.7 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410402004 จอมแจ้งศรีบุญเรือง 21/12/25352411วัดราษฎร์มหานิกายกงพาน ม.8 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04410607015 จอมทองอุดมทรัพย์ 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสำราญ ม.14 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410902006 จอมพล 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสงเปลือย ม.9 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ
04410505004 จอมมะณีย์ 1/1/25022478วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.1 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด
04410402008 จอมศรี 1/1/24682450วัดราษฎร์ธรรมยุตนำฆ้อง ม.16 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04411707009 จักเสตตาราม 27/8/25452469วัดราษฎร์มหานิกายขัวล้อ ม.9 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04410405001 จันทประสิทธาราม 1/1/24872483วัดราษฎร์มหานิกายอุ่มจาน ม.10 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410409003 จันทร์ประสิทธิ์ 2470วัดราษฎร์มหานิกายเสอเพลอ ม.2 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410606010 จันทร์เพ็งวนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนแสงจันทร์ ม.9 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04411906011 จันทร์เรไลย์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองซองแมว ม.7 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04411112004 จันทร์ศรีมงคล 2482วัดราษฎร์มหานิกายมีชัย ม.8 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04410104005 จันทราทิพย์ 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายเก่าจาน ม.14 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
04411701001 จันทราราม 2/5/25452334วัดราษฎร์มหานิกายผือใน ม.6 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04412502010 จันทราราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายป่าก้าว ม.9 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410405006 จันทาธิวาส 2474วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเที่ยง ม.9 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04411903003 จำปา 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาพู่ ม.1 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04410802006 จำปาสีหราช 20/5/25272472วัดราษฎร์มหานิกายสะงวย ม.7 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410407017 จินดาราษฎร์บำรุง 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนวัฒนา ม.8 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
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04410412002 จูมพร 2481วัดราษฎร์มหานิกายดอนม่วง ม.3 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04412301007 จูมพลประชาสรรค์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายโนนลือชัย ม.9 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411905012 จูมศรีพัฒนาราม(จูมศรีพิมนาราม) 2484วัดราษฎร์มหานิกายจูมศรี ม.5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410406004 เจติยรัตน์ 2/6/25322453วัดราษฎร์มหานิกายเซียบ ม.9 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410116006 เจริญชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายดงไร ม.11 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410701006 เจริญธรรมวาส 12/1/25492476วัดราษฎร์มหานิกายท่าช่วง ม.6 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04410607007 เจริญธรรมสามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายหมุ่น ม.13 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410607013 เจริญธรรมาวาส 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองเต่า ม.11 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04412303006 เจริญพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายนายม ม.4 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410203005 เจริญศรัทธา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.13 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04410907005 เจริญศรีสมพร 7/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายวังโป่ง ม.8 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
04410610004 แจ้งสว่าง 2466วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.3 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04411903004 แจ้งสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.9 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04410611008 ฉิมพลีวัน 2470วัดราษฎร์มหานิกายนางิ้ว ม.11 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04411711001 ฉิมพลีวัลย์ 16/10/25492475วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.4 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ
04410105006 เฉลิมสุขอาราม 22/8/25572482วัดราษฎร์มหานิกายกกสะทอน ม.5 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04410804004 ชลขันธ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายคำม่วง ม.3 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
04410504003 ชัยพร 2481วัดราษฎร์มหานิกายหาดสถาพร ม.4 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด
04410101008 ชัยโพธิ์ทอง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตาเหล็ก ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410902003 ชัยภูมิ 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายท่าไฮ ม.10 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ
04410108012 ชัยมงคล 2484วัดราษฎร์มหานิกายดงหนองโพธิ์ ม.4 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410407010 ชัยมงคล 1/1/251926/10/2514วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเกิง ม.12 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04411107003 ชัยมงคล 1/1/24582445วัดราษฎร์มหานิกายชัย ม.1 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410205003 ชัยมงคล 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายผัง 2 เก่า ม.8 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04411807003 ชัยมงคล 3/2/254619/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.5 ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
04410804005 ชัยมงคล(ไชยมงคล) 2485วัดราษฎร์มหานิกายป่าก้าว ม.5 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
04411906017 ชัยมงคลพัฒนา 2484วัดราษฎร์มหานิกายดอนเค็ง ม.7 ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ
04411704005 ชัยมงคลยราม 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตยางโกน ม.7 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
04412201006 ชัยมงคลสามัคคี วัดราษฎร์มหานิกายนาต้อง ม.5 ตำบลนายูง อำเภอนายูง
04410703007 ชัยศิริมงคล 2/7/25512483วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน
04411707007 ชัยสว่าง 2445วัดราษฎร์มหานิกายนาอ่าง ม.2 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04410506007 ชัยอัมพร 1/1/25232460วัดราษฎร์มหานิกายม่วงดง ม.4 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04412001005 ช้างเผือก 2480วัดราษฎร์มหานิกายสร้างคอม ม.11 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม
04411705015 ช้างเผือกวนาราม 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนหวาย ม.11 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04411702009 ชุมพวงสวรรค์ 7/11/25542483วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.8 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04410503007 เชตุพน 2467วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ชัย ม.3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด
04411812006 โชคชัยสามัคคีธรรม 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโชคชัย ม.2 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม
04410302016 โชควิไลสามัคคีธรรม 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตคำหมากคูณ ม.4 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
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04411104004 โชคสำราญ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายโชคอำนวย ม.6 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง
04410801001 ไชยนาถวราราม 1/2/25332411วัดราษฎร์มหานิกายไชยวาน ม.2 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04412003006 ไชยพร 2469วัดราษฎร์มหานิกายชาด ม.6 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม
04410105010 ไชยราษฎร์บำรุง 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.11 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04412301008 ไชยวานวัฒนา 2470วัดราษฎร์มหานิกายไชยวานน้อย ม.3 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410113003 ไชยาราม 10/8/25192479วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสวรรค์ ม.5 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410703006 ฌาณสุทธิวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายช้างน้อย 13 ม.6 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน
04410111009 ญาติกัลยาสามัคคีธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเก็บชี ม.6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
04411904011 ดงขมิ้น 2484วัดราษฎร์มหานิกายดงใหญ่ ม.3 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04411903015 ดงคลอง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาง ม.13 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04411101003 ดงคำ 1/1/252119/8/2517วัดราษฎร์มหานิกายดงคำ ม.1 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
04411901011 ดงชัย 2473วัดราษฎร์มหานิกายดงชัย ม.3 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410201009 ดงธาตุ 25/3/255420/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายดงธาตุ ม.7 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410201008 ดงบัง 26/7/254710/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.3 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410303012 ดงบังพัฒนา 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.6 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410902002 ดงบ้านแมด 1/1/24002390วัดราษฎร์มหานิกายโคกเจริญ ม.14 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ
04410107004 ดงผักหนาม 2445วัดราษฎร์ธรรมยุตดงผักหนาม ม.8 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04411004016 ดงผาทอง 12/1/2559วัดราษฎร์มหานิกายผาทอง ม.10 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04411705007 ดงพระนิมิตร 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนทอง ม.4 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
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04410110008 ดงลิง 2530วัดราษฎร์ธรรมยุตดงลิง ม.3 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411113001 ดงวัฒนา 6/11/253921/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายดงวัฒนา ม.4 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
04410110009 ดงสระพัง 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดงสระพัง ม.6 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410109008 ดงสระพังทอง 12/6/25402480วัดราษฎร์มหานิกายหนองใส ม.3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410120002 ดงสร้างควาย 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายดงสร้างควาย ม.6 ตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411903012 ดงสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาง ม.13 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04410203019 ดงสะคูห์ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองอีเบ้า ม.5 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04410206005 ดงหมากหลอด 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายดงหมากหลอด ม.3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
04410205002 ดงหัน 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายดงหัน ม.6 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04410101017 ดงอุดมวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงอุดม ม.5 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04412002001 ดอนแก้วเชียงดา 2446วัดราษฎร์มหานิกายเชียงดา ม.1 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม
04410702006 ดอนคำ 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตบุญมี ม.5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน
04411906015 ดอนแคน 2483วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแป้น ม.8 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410404011 ดอนเงิน 2/5/254512/2/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเงิน ม.10 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410414006 ดอนจันทร์ 29/5/25502467วัดราษฎร์มหานิกายเหล่ามากจันทร์ ม.3 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04411705014 ดอนตาล 26/8/255924/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายดอนตาล ม.7 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04410609016 ดอนธาตุ 6/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายปูลู ม.10 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410109007 ดอนภู่ 8/11/25362529วัดราษฎร์มหานิกายดอนภู่ ม.10 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410406003 ดอนยาง 2463วัดราษฎร์มหานิกายเชียงแหว ม.7 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
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04410413007 ดอนสวรรค์ 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนผาสุก ม.9 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
04410610005 ดอนหัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนหัน(หันน้อย) ม.5 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04410111005 ดอนอีไข 21/6/25342534วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหิน ม.2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
04410306004 ดอยเทพนิมิต 2469วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแซงน้อย ม.6 ตำบลหนองบัวบาน

อำเภอหนองวัวซอ
04411004003 ดอยนางหงษ์ 2/5/254512/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายน้อยมาลีสถาพร ม.7 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04411709015 ดอยบ้านใหม่ 31/1/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ ม.2 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04411706001 ดอยสวรรค์ 2415วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ
04410409007 ดาวดึงสาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายดงสามสิบ ม.12 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410614004 ดาวเรือง 2465วัดราษฎร์มหานิกายเพ็ก ม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04410204012 เดชสว่าง 2471วัดราษฎร์มหานิกายหนองบึงมอ ม.4 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04410703004 ตระการพืชผล 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาทม 5 ม.1 ตำบลนาทม อำเภอทุ่งฝน
04411710002 ตระคลอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายตระคลอง ม.11 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04411710006 ตาดน้ำพุ 22/11/25483/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตตาดน้ำพุ ม.8 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04411709012 ตาลก่อง 2/3/25532431วัดราษฎร์มหานิกายกาลืม ม.5 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04411902003 ตาลชุม 1/1/24912423วัดราษฎร์มหานิกายหมูม่น ม.9 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410618006 ตาลเลียน 13/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.2 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน
04410116010 ตูมคำ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนตูม ม.4 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410117006 ตูมทองวนาราม 1/1/25432483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตูม ม.2 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410605009 ถาวรธรรมาราม 30/4/25222480วัดราษฎร์มหานิกายโคกถาวร ม.10 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04410307003 ถ้ำกกดู่ 25/3/253624/1/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกหนองแซง ม.6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04411707017 ถ้ำจันทรคราส 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาอ่าง ม.2 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411706013 ถ้ำดุก 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองบอนเวียงชัย ม.11 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
04410205012 ถ้ำเต่าสุทธาราม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำเต่า ม.7 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04411708004 ถ้ำพระ 2471วัดราษฎร์ธรรมยุตกลางใหญ่ ม.5 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04411710007 ถ้ำพระนาหลวง 26/8/255915/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตนาหลวง ม.4 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04411706005 ถ้ำม่วง(คีรีวันเทพสถิตย์) 2476วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.8 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
04411001002 ถ้ำมันปลา 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อยหาญใจ ม.3 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ
04411707008 ถ้ำหีบ 2460วัดราษฎร์ธรรมยุตนาอ่าง ม.2 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411710012 ถ้ำเหล็ก 24/2/255831/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตสระคลอง ม.3 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04411004006 ถ้ำใหญ่พรหมวิหาร 29/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตคำยาง ม.3 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04410505006 ถ้ำอินทร์แปลง 9/7/254525/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าไม้ ม.9 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด
04411711002 ทรายโทงทอง 29/5/25502470วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวคู ม.9 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ
04412203011 ทวีวิหาร 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายเพิ่ม ม.2 ตำบลนาแค อำเภอนายูง
04410109012 ทองบางพุฒาราม 13/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนหันน้อย ม.13 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411906004 ทองสายพัฒนาราม 2469วัดราษฎร์มหานิกายนาทราย ม.13 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410614012 ทองหล่อวนาราม 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04412104001 ทับกุง 6/4/254224/5/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตทับกุง ม.3 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
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04410106001 ทัศนียเขต 1/1/24632454วัดราษฎร์มหานิกายแม่นนท์ ม.6 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410106002 ทัศนียเขต 2 2456วัดราษฎร์มหานิกายแม่นนท์ ม.6 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410801003 ท่าบ่อ 1/1/24742460วัดราษฎร์มหานิกายไชยวาน ม.1 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04411001001 ท่าพัก 29/5/25502469วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงทับม้า ม.1 ตำบลหนองกุงทับม้า

อำเภอวังสามหมอ
04410403008 ท่าม่วงน้อย 9/7/254510/8/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าม่วงน้อย ม.12 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410803001 ท่าวารี 2443วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงตาด ม.4 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
04411706007 ท่าวารีสาคร 2484วัดราษฎร์มหานิกายดอนขวาง ม.2 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
04410803002 ท่าศิลา 28/4/25232473วัดราษฎร์มหานิกายคำเลาะ ม.1 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
04410107005 ท่าสว่างศรีไพฑูรย์ 2457วัดราษฎร์มหานิกายท่าตูม ม.5 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410607005 ท่าสะอาด 2471วัดราษฎร์มหานิกายนาเยีย ม.6 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04411810001 ท่าโสม 14/12/253820/6/2538วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าโสม ม.3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
04410403004 ท่าหนองเทา 19/5/2468วัดราษฎร์มหานิกายท่าหนองเทา ม.2 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410101004 ทิพยรัฐนิมิตร 1/1/24812473วัดราษฎร์ธรรมยุตนเรศวร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410702002 ทิพย์ศรีปัญญา 21/1/25542483วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุง ม.2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน
04411107005 ทุ่งเจริญ 23/1/25422478วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.2 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410701013 ทุ่งพัฒนา 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งพัฒนา ม.12 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04412001009 ทุ่งโพธาราม 3/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งโพธิ์ ม.11 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม
04410204005 ทุ่งสว่าง 2456วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
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04410701003 ทุ่งสว่าง 2471วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งฝน ม.1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04410502007 ทุ่งสว่าง 1/1/25222463วัดราษฎร์มหานิกายบะยาว ม.8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
04410406002 ทุ่งสว่าง 1/1/24872435วัดราษฎร์มหานิกายเชียงแหว ม.1 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410303005 ทุ่งสว่าง 2478วัดราษฎร์มหานิกายโคกผักหอม ม.2 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410202008 ทุ่งสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายดอนพิลา ม.9 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04411101001 ทุ่งสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายดุงน้อย ม.2 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
04411906014 ทุ่งสว่าง 2483วัดราษฎร์มหานิกายยางซอง ม.3 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04411704006 ทุ่งสว่าง 2482วัดราษฎร์มหานิกายกุดเม็ก ม.6 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ
04411703001 ทุ่งสว่าง 1/1/25152449วัดราษฎร์มหานิกายเทื่อม ม.3 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04410406018 ทุ่งสว่างโนนแก วัดราษฎร์มหานิกายนกขะบา ม.4 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410411002 ทุ่งสว่างปะโค 1/1/25192450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
04410107001 ทุ่งสว่างโพนทอง 1/1/24892419วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแร่ ม.4 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410407001 ทุ่งสว่างมะข่า 1/1/24922460วัดราษฎร์มหานิกายโนนมะข่า ม.3 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04410110007 ทุ่งสว่างยางบึง 2481วัดราษฎร์มหานิกายยางบึง ม.3 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411109004 ทุ่งสว่างอารมณ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ ม.3 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
04410307006 ทุ่งห้วยทราย 2/5/254530/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งห้วยทราย ม.7 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04411905005 เทพจินดา 1/1/25202460วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาไฮ ม.2 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04412201004 เทพชุมพล 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายชุมพล ม.7 ตำบลนายูง อำเภอนายูง
04411109009 เทพเทวีวนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายเทพเทวี ม.8 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
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04411001007 เทพนรินทราราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายสมนรินทร์ ม.12 ตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ
04411810003 เทพนิมิต 25/3/255426/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายท่าโสม ม.3 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
04410802013 เทพนิมิตไชยาวาส 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเหล็ก ม.11 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04411707014 เทพนิมิตทุ่งสว่าง 12/6/25422460วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าหมากแงว ม.12 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411711003 เทพนิมิตร 9/1/25472483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหังคู ม.3 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ
04411108011 เทพประดิษฐ์ 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายเมืองนาชำ ม.10 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04410609012 เทพประทานพร 24/5/2540วัดราษฎร์มหานิกายศรีเชียงใหม่ ม.9 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04411105004 เทพพิทักษ์ 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายอ้อมกอ ม.1 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง
04410501003 เทพมงคล 21/2/25232478วัดราษฎร์มหานิกายโสกรัง ม.6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
04411907006 เทพมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายดงศรีสำราญ ม.16 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04411107013 เทพศิริมงคล 8/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสีทอง ม.7 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04412201002 เทพสิงหาร 30/4/25222480วัดราษฎร์มหานิกายนายูง ม.1 ตำบลนายูง อำเภอนายูง
04410401004 เทพสุรินทร์ 12/1/25492454วัดราษฎร์มหานิกายตูมใต้ ม.7 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410407004 เทพสุวรรณาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.9 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04411903010 ไทย 2480วัดราษฎร์มหานิกายหัวสวย ม.2 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04411704003 ไทยทรงธรรม 1/1/25212480วัดราษฎร์มหานิกายคำบง ม.1 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
04411705003 ไทรคำ 1/1/24992468วัดราษฎร์มหานิกายดอนตาล ม.7 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04410505003 ไทรทอง 10/2/25212475วัดราษฎร์มหานิกายนาเหล่า ม.5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด
04411706011 ธรรมชาติวิทยา 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนสง่า ม.5 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ
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04410105007 ธรรมโยธินนิวาส 8/9/255418/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตผ่านศึก 1 ม.3 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04410609007 ธรรมรังษี 2470วัดราษฎร์มหานิกายอ้อมแก้ว ม.8 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410113006 ธรรมศิริบัณฑิต 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองฮาง ม.4 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410118004 ธรรมเสนาพัฒนาราม 16/10/25492478วัดราษฎร์มหานิกายเก่าจาน ม.14 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410601014 ธาตุโข่ง 2481วัดราษฎร์มหานิกายหัวเชียง ม.13 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410404002 ธาตุจอมศรี 1/1/23102274วัดราษฎร์มหานิกายแชแล ม.1 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410601004 ธาตุดูกวัว 2340วัดราษฎร์มหานิกายเชียงราย ม.3 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410405002 ธาตุทอง 1/1/24612461วัดราษฎร์มหานิกายโพนทอง ม.6 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410103006 ธาตุนิมิตร 1/1/25142469วัดราษฎร์มหานิกายพรานเหมือน ม.2 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410607016 ธาตุโพธิ์ชัย 2470วัดราษฎร์มหานิกายสร้อยพร้าว ม.10 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410607002 ธาตุโพธิ์ชัย 2/9/25532460วัดราษฎร์มหานิกายสร้อยพร้าว ม.3 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410603004 ธาตุโพนเสมา 1/1/25252410วัดราษฎร์มหานิกายคอนสาย ม.4 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04410108002 ธาตุมังคลาราม 15/1/25242414วัดราษฎร์มหานิกายเชียงยืน ม.1-2 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410204006 ธาตุยางชุม 25/3/25362459วัดราษฎร์มหานิกายบ้านยางชุม ม.13 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04411702004 ธาตุวารุการาม 2441วัดราษฎร์มหานิกายธาตุไชยมูล(โนนธาตุ) ม.2 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04412003002 ธาตุศรีสำราญ 2468วัดราษฎร์มหานิกายยวด ม.1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม
04410606003 ธาตุสมชนะวารี 1/1/24552450วัดราษฎร์มหานิกายดงวังพัง ม.5 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04410110002 ธาตุสว่างโนนยาง 3/2/25212470วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.5 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410116008 ธาตุสว่างอารมณ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายงวย ม.2 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
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04411709005 ธาตุอุปสมาราม 1/1/25192410วัดราษฎร์มหานิกายโก่ม ม.3 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04412302005 ธาตุอุโมง 2/5/25452470วัดราษฎร์ธรรมยุตนาทราย ม.9 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410903003 นครศรีสวรรค์ 15/2/25202481วัดราษฎร์มหานิกายสามขา ม.6 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04410404004 นครศรีสว่าง 1/1/24922430วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.5 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410404008 นรวาสคงคา 2480วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าหมากบ้า ม.9 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410904007 นรินทราวาส 2483วัดราษฎร์มหานิกายคำค้อ ม.8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04410601005 นาข่าศรีสุทธาวาส 27/12/25262353วัดราษฎร์มหานิกายหนองหาน ม.6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410116004 นาคาเทวี 1/1/25022454วัดราษฎร์มหานิกายนาข่า ม.1 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04411702012 นาคำ 7/3/254416/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำ ม.3 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04412202003 นาคำน้อย 18/1/25312529วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคำน้อย ม.7 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
04411911011 นาคำไหล 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายนาคำไหล ม.8 ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ
04411701020 นาคูณ 12/6/254024/5/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคูณ ม.4 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04412004008 นาถกรณธรรม 22/8/255731/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ ม.2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม
04410104006 นาทราย 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาทราย ม.3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
04411906018 นาบัว 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาบัว ม.9 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04411908002 นาพัง 2422วัดราษฎร์มหานิกายนาพัง ม.5 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04411802004 นาเมืองไทย 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาเมืองไทย ม.7 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
04410303004 นาล้อม 31/7/254924/9/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตนาล้อม ม.3 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410207006 นาสีนวล 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวล ม.5 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
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04411710004 นาหลวง 20/12/254516/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายนาหลวง ม.4 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04410203004 นิคมพัฒนา 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายผัง 2  ใหม่ ม.10 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04411902012 นิคมพัฒนา 2478วัดราษฎร์มหานิกายนิคม ม.13 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04411705001 นิโครธ์เขตตาราม 2440วัดราษฎร์มหานิกายนาไฮ ม.9 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04410202001 นิโครธาราม 1/1/25232425วัดราษฎร์มหานิกายปะโค ม.1 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04412303003 นิทัศนาลัย 2465วัดราษฎร์มหานิกายนายม ม.4 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410702001 นิยมบวร 2472วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งใหญ่ ม.1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน
04410109019 นิโรธพิมพาราม 23/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายจำปา ม.7 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411707006 นีลถาราม 5/9/25212425วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าคราม ม.4 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411911012 โนนคูณ 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแป้น ม.1 ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ
04411113003 โนนงาม 16/10/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนวาม ม.11 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
04411103006 โนนชัยศิลป์ 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนชัยศิลป์ ม.7 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
04410110010 โนนดู่ 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.10 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410105003 โนนเดื่อ 3/7/253528/11/2531วัดราษฎร์มหานิกายโนนเดื่อ ม.9 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04410202016 โนนแดงพัฒนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.8 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410906002 โนนตาล 1/1/24802474วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองแวง ม.5 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ
04410110013 โนนตูมสราราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายขมิ้น ม.4 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410204010 โนนทอง 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายโนนทอง ม.7 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04411705012 โนนทอง 2/5/254520/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนทอง ม.6 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
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04411806003 โนนทองคำ 13/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนทองคำ ม.8 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
04411112005 โนนทองหลาง 5/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนทองหลาง ม.2 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04410604009 โนนทองอินทร์ 10/2/25352529วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนทองอินทร์ ม.8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410404006 โนนท่าราษฏร์คงคา 13/1/25372457วัดราษฎร์มหานิกายดอนเงิน ม.10 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410606012 โนนธาตุ 13/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายสะแบง ม.7 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04410401013 โนนน้ำเที่ยง 30/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนน้ำเที่ยง ม.4 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410404017 โนนน้ำย้อย 25/2/255710/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนน้ำย้อย ม.13 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410101005 โนนนิเวศน์ 1/1/25082477วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนนิเวศน์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410110005 โนนบ่อโคลน 17/1/25512480วัดราษฎร์มหานิกายบ่อโคลน ม.9 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410118005 โนนโป่งราษฎร์บูรณะ 23/1/25422473วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.2 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411801003 โนนผาแดง 11/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนผาแดง ม.9 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
04410409002 โนนพระ 4/6/25432433วัดราษฎร์มหานิกายสงเปลือย ม.9 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410409006 โนนพระบ้านสงเปลือย 2433วัดราษฎร์มหานิกายสงเปลือย ม.9 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04411901014 โนนพอก 4/12/25582480วัดราษฎร์มหานิกายเกาะแก้ว ม.11 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410701004 โนนโพธิ์ 2473วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.5 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04410202009 โนนม่วง 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนม่วง ม.11 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410902008 โนนม่วง 28/12/253327/10/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนม่วง ม.6 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ
04410410003 โนนมะพลับ 2453วัดราษฎร์มหานิกายหนองหอย ม.3 ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี
04412003007 โนนรัง 2484วัดราษฎร์มหานิกายน้ำเที่ยง ม.2 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม
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04410406014 โนนศรีไพรวัน 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายสวนมอญ ม.13 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410412005 โนนศรีสวัสดิ์ 10/2/25212448วัดราษฎร์มหานิกายโนนสา ม.4 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04412203009 โนนศิลา 18/4/255527/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนศิลา ม.6 ตำบลนาแค อำเภอนายูง
04411709002 โนนศิลาอาสน์ 2448วัดราษฎร์มหานิกายหนองกาลืม ม.9 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04410302004 โนนสมบูรณ์ 24/1/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสมบูรณ์ ม.6 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04410804006 โนนสมบูรณ์ 2476วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.6 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
04411802005 โนนสมบูรณ์ 17/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.13 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
04411113004 โนนสมโภชน์ 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมโภชน์ ม.11 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
04410103007 โนนสวรรค์ 1/1/25152475วัดราษฎร์มหานิกายโนนงาม ม.8 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410610006 โนนสวรรค์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายต้อง ม.7 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04410904006 โนนสวรรค์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายป่าหวาย ม.7 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04411706004 โนนสวรรค์ 1/1/24202420วัดราษฎร์มหานิกายเท่อเล่อ ม.6 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ
04411108010 โนนสวรรค์ 3/12/254730/4/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตผึ้ง ม.2 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04411108002 โนนสวรรค์ 1/1/24302420วัดราษฎร์มหานิกายผึ้ง ม.2 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04410108011 โนนสวรรค์เนรมิต 21/6/25342485วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.13 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410107006 โนนสว่าง 2459วัดราษฎร์มหานิกายสูงแคน ม.3 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410304005 โนนสว่าง 3/12/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสว่าง ม.2 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ
04410301006 โนนสว่าง 15/5/253929/11/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสว่าง ม.3 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ
04411110002 โนนสว่าง 1/1/25172475วัดราษฎร์มหานิกายวังทอง ม.1 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง
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04412301002 โนนสว่าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.4 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411902016 โนนสว่าง 2484วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.15 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410501013 โนนสว่าง 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนหยาด ม.8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
04410616004 โนนสว่างสามัคคี 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนแคน ม.4 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว
04410802005 โนนสว่างสามัคคี(โนนสว่าง) 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410114003 โนนสะอาด 2476วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนหาด ม.4 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410610003 โนนสะอาด 3/11/25572480วัดราษฎร์มหานิกายดอน ม.6 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04410607010 โนนสะอาด 2437วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.8 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410602012 โนนสะอาด 25/11/25232476วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกทา ม.8 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410401008 โนนสะอาด 28/4/25232473วัดราษฎร์มหานิกายปอ ม.6 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410115003 โนนสะอาด 30/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.6 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411107010 โนนสะอาด 2/2/253817/9/2522วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.5 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04411701010 โนนสะอาด 1/1/24932464วัดราษฎร์มหานิกายภูดิน ม.5 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410801013 โนนสังกา 30/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายไชยวาน ม.3 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04410611001 โนนสำราญ 1/1/25162483วัดราษฎร์มหานิกายโคกสำราญ ม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04410905003 โนนสำราญ 1/1/25212483วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.2 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ
04410302005 โนนสำราญราษฎร์บำรุง 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04411106004 โนนสิมมา 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสิมมา ม.6 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04410202010 โนนสูง 18/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสูง ม.10 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
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04410406019 โนนสูง 16/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายเชียงแหว ม.11 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410616002 โนนสูงสุทธาวาส 2474วัดราษฎร์มหานิกายโยธา ม.6 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว
04411705002 โนนหิตาราม 2467วัดราษฎร์มหานิกายโนนแดง ม.4 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04410108007 โนนอร่าม 1/1/25192463วัดราษฎร์มหานิกายหนองตอ ม.5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410907001 บรมโพธิสมภรณ์ 15/2/25202473วัดราษฎร์มหานิกายกุดนาค้อ ม.8 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
04410201005 บรมสมภรณ์ 21/2/25232479วัดราษฎร์มหานิกายหนองโน ม.3 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410305001 บวรนิมิตร 20/1/25502481วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพ่น ม.1 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ
04410115001 บวรนิเวชธาราม 23/8/25452483วัดราษฎร์มหานิกายนาสมบูรณ์ ม.1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411901017 บวรนิเวศ 2484วัดราษฎร์มหานิกายดอนสวรรค์ ม.15 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410606009 บวรพัฒนา 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายไร่พัฒนา ม.3 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04410203002 บวรพุทธาราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าอ้อย ม.3 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04411109003 บวรมงคล 8/8/25562470วัดราษฎร์มหานิกายถ่อนนาลับ ม.1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
04410202005 บวรรัตนคุณ 2456วัดราษฎร์มหานิกายหันเทา ม.4 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410107009 บ่อน้ำ 2528วัดราษฎร์มหานิกายบ่อน้ำ ม.11 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410904004 บ่อน้ำศรีวิลัย 2/3/25532483วัดราษฎร์มหานิกายคำกุง ม.4 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04410112007 บ่อสร้าง 25/2/25572528วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านบ่อสร้าง ม.8 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
04410904001 บัพพโตศิลาอาสน์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายพรหมลิขิต ม.14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04410103001 บัวจูม 2320วัดราษฎร์มหานิกายบ้านขาว ม.1 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04411105003 บัวบก 2478วัดราษฎร์มหานิกายโคกคำไหล ม.3 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง
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04410110001 บัวบาน 18/3/25302415วัดราษฎร์มหานิกายกุดสระ ม.1 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410403001 บัวระพา 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายหินฮาว ม.6 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410504002 บัวระพา 1/1/25222481วัดราษฎร์มหานิกายทมนางาม ม.1 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด
04410407003 บัวระพา 2465วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.2 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04410602007 บัวระพาชัย 2484วัดราษฎร์มหานิกายดงหว้าน ม.10 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04411901016 บัวสระพังทอง 2484วัดราษฎร์มหานิกายดอนจันทร์ ม.10 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411703009 บ้านค้อ 17/1/253423/6/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตค้อ ม.7 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04411709014 บ้านโคกก่อง 2465วัดราษฎร์มหานิกายโคกก่อง ม.11 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04411901020 บ้านดอนแคน 2484วัดราษฎร์มหานิกายดอนแคน ม.18 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411901018 บ้านดอนแซ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกโฮง ม.7 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411107011 บ้านนาสีนวล 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวล ม.4 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04411908011 บ้านโนนดู่ 2480วัดราษฎร์มหานิกายโนนดู่ ม.9 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04410307001 บ้านโนนหวาย 21/12/25352453วัดราษฎร์มหานิกายโนนหวาย ม.5 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04410104011 บ้านบง 8/2/24922480วัดราษฎร์ธรรมยุตบง ม.1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410207004 บ้านผังสามัคคี 1/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายผัง 1 ใหม่ ม.7 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
04412203001 บ้านเพิ่ม 25/3/25363/9/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตเพิ่ม ม.2 ตำบลนาแค อำเภอนายูง
04411901021 บ้านโพนสวรรค์(โพนสวรรค์) 2484วัดราษฎร์มหานิกายโพนสวรรค์ ม.19 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411111004 บ้านม่วง 16/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตม่วง ม.9 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง
04410103011 บ้านเม่น 25/9/255518/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเม่น ม.7 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410610013 บ้านยา 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหัน ม.4 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04410606004 บ้านสะแบง 5/1/25521/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตสะแบง ม.2 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04410413006 บ้านสี่แจ 27/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายสี่แจ ม.5 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
04410114011 บ้านหนองคอนแสน 25/4/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองคอนแสน ม.8 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04411911001 บ้านหนองแด่น 11/2/25522461วัดราษฎร์มหานิกายหนองแด่น ม.15 ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ
04410108013 บ้านหนองตอ 6/1/255320/8/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตอ ม.5 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04411908009 บ้านหนองบ่อ 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.10 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04411901019 บ้านหนองลุมพุก(หนองลุมพุก) 2484วัดราษฎร์มหานิกายหนองลุมพุก ม.20 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410302002 บ้านหนองอ้อ 25/9/25552470วัดราษฎร์มหานิกายหนองอ้อ ม.1 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04410207005 บ้านเหล่าตำแย 5/1/25521/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าตำแย ม.6 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
04411709016 บ้านใหม่ 21/7/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่ ม.2 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04411901012 บ้านใหม่ 2473วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.2 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411902006 บำเพ็ญสมณานุกูล 1/1/25262450วัดราษฎร์มหานิกายถิ่น ม.5 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410119004 บุญกองอมตธรรม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายนิคม4 ม.5 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04410112006 บุญไคนุสรณ์ 20/5/25272526วัดราษฎร์ธรรมยุตอุดมสถาพร ม.10 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
04410301001 บุญญานุสรณ์ 3/12/25472470วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองวัวซอ ม.6 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ
04410301004 บุญญานุสิทธิ์ 21/12/25222484วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกก่อง ม.10 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ
04411110010 บุญมาวาส 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังสมบัติเหนือ ม.7 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง
04410115004 บุญศรีสว่าง 4/6/254325/2/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีสว่าง ม.4 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
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04411902013 บุญสวาท 2482วัดราษฎร์มหานิกายยามมาน้อย ม.9 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410414004 บูรพา 13/5/25282348วัดราษฎร์มหานิกายท่าลี่-ศรีสุข ม.10 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04410501002 บูรพา 30/4/25222451วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเฒ่า ม.4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
04410305012 บูรพานุสรณ์ 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเกษตรสมบูรณ์ ม.6 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ
04410606001 บูรพาภิรมย์ 23/3/25332430วัดราษฎร์มหานิกายสะแบง ม.2 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04410904003 บูรพามังคลาราม 1/1/25132479วัดราษฎร์มหานิกายหัวนาคำ ม.1 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04410205001 บูรพาราม 1/1/25212444วัดราษฎร์มหานิกายนาหนองทุ่ม ม.2 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04410803003 บูรพาราม 2473วัดราษฎร์มหานิกายคำบอน ม.3 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
04410601010 บูรพาราม 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.14 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410114002 บูรพาวนาราม(สะอาดนาขาม) 5/1/25522475วัดราษฎร์มหานิกายนาหนองหล่ำ ม.5 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410107007 โบราณศรีราราม(โบราณสีราราม) 5/1/25522461วัดราษฎร์มหานิกายแวง ม.2 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04411906023 ปทุมเขตวนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410614003 ปทุมคงคา 2475วัดราษฎร์มหานิกายดงบาก ม.8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04410903005 ประจันตะคาม 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังโปง ม.11 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04410101010 ประชาชุมพลพัฒนาราม 7/3/25442483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองใหญ่ ม.8 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411112011 ประชาบำรุง 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายโนนผักหวาน ม.10 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04411107019 ประชาสามัคคี 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดงไพรวัลย์ ม.8 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410118006 ประดู่คำธเนตรนิมิตร 20/12/25422484วัดราษฎร์มหานิกายเซ ม.3 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410906003 ประทุม 3/2/25212475วัดราษฎร์มหานิกายหนองกุงปาว ม.6 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ



24หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุดรธานี

04410612006 ประทุมทองวนาราม 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.3 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน
04410302001 ประศาสน์ธรรม 29/11/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตเสาเล้า ม.2 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04411103004 ประสิทธิธรรม 7/3/25442475วัดราษฎร์มหานิกายดงสวรรค์ ม.5 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
04412104005 ประเสริฐทรงธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองประเสริฐ ม.10 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
04411107009 ปราสาทชัย 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.7 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410506010 ปรีชาวนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงใหญ่ ม.2 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04411102017 ปอพาน 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตปอพาน ม.15 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04410601009 ปัจฉิมาราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองบ่อ ม.7 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410606002 ปัทมากร 3/12/25472460วัดราษฎร์มหานิกายบ่อปัทม์ ม.4 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04410116009 ป่ากกตาลศรัทธาราม 30/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าศรีจารย์ ม.8 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410105004 ป่ากกสะทอน 18/10/254716/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตกกสะทอน ม.5 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04412104003 ป่ากัลยาณมิตร 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตทับกุง ม.1 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
04410901006 ป่ากุดน้ำใส 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดน้ำใส ม.7 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
04412204009 ป่าแก้ววันทา 25/12/2558วัดราษฎร์มหานิกายท่าโปงทอง ม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
04410605020 ป่าค้อใหญ่ 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตตาลเดี่ยว ม.2 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04410803006 ป่าคำน้ำทิพย์ 18/8/2551วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำทิพย์ ม.11 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
04410901010 ป่าคำอ้อ วัดราษฎร์มหานิกายศรีสง่าเมือง ม.8 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
04412203002 ป่าคีรีวงกต 2459วัดราษฎร์ธรรมยุตคีรีวงกต ม.4 ตำบลนาแค อำเภอนายูง
04412501009 ป่าโคกกลาง 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกกลาง ม.5 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
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04410202017 ป่าโคกเกษตร 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกเกษตร ม.14 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410204016 ป่าโคกขาน 26/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตสร้างแป้น ม.2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04410115009 ป่าโคกลาด 7/3/25442482วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกลาด ม.8 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410118011 ป่าโคกสูง 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตอีเลี่ยน ม.5 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410307008 ป่าโคกหนองแซง 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองแซง ม.6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04410414008 ป่าจันทน์ศีลคุณาราม 7/3/25442482วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าหมากจันทน์ ม.3 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04410205010 ป่าจันทวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตสร้างก่อ ม.1 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04410115007 ป่าจันทะรังษี 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.6 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410113005 ป่าเจฏิญานุสรณ์ 30/8/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโอน ม.7 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411102020 ป่าเจริญธรรม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตสระแก้ว ม.14 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04410101009 ป่าเจริญศรีรัตนมงคล 2481วัดราษฎร์ธรรมยุตช้าง ม.3 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410203016 ป่าชัยคำเจริญ 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตชัยคำเจริญ ม.14 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04410108010 ป่าชัยพฤกษ์ 26/5/25512480วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลอด ม.9 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04412202008 ป่าชัยมงคล 8/8/255616/1/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งศรีทอง ม.11 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
04410308002 ป่าไชยมงคล 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงยาวเหนือ ม.3 ตำบลหนองวัวซอ

อำเภอหนองวัวซอ
04410801010 ป่าไชยวาน 3/2/254029/10/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตไชยวาน ม.1 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04412401016 ป่าซำป่ารัง 26/8/255823/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตซำป่ารัง ม.1 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04411810007 ป่าซำอ้ม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโสมเจริญ ม.11 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
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04411703010 ป่าดงบ้านดูน 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเทื่อม ม.11 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04410114008 ป่าดงบ้านเลา 2401วัดราษฎร์มหานิกายหนองลีหู ม.11 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04411904012 ป่าดงใหญ่ 8/8/255619/11/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตดงใหญ่ ม.3 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04411110006 ป่าดอนธาตุ 30/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตวังทอง ม.1 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง
04410204019 ป่าดอนน้อย 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแปน ม.8 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04411903009 ป่าดอนนาวศรีสามัคคีธรรม 2484วัดราษฎร์มหานิกายดอนยาง ม.1 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04411708013 ป่าดอนบ้านเทือน 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตกลางใหญ่ ม.9 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04410120001 ป่าดอนแสบง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายดอนแสบง ม.11 ตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410109009 ป่าดอนหัน 23/9/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนหัน ม.13 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410617001 ป่าดอนหายโศก 22/1/255016/10/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนหายโศก ม.8 ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน
04410202011 ป่าดอนเหมือดแก้ว 26/5/25511/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนเหมือดแก้ว ม.13 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410113013 ป่าดำรงธรรม 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตนาคลอง ม.6 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410105009 ป่าตอสีเสียด วัดราษฎร์มหานิกายตอสีเสียด ม.14 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04411112015 ป่าตาดธารทิพย์ 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนทองหลาง ม.2 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04410207007 ป่าถ้ำพระเทพนิมิตร 13/7/255213/2/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งป่าแพง ม.3 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
04410115015 ป่าทรงธรรม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตดงมะกรูด ม.7 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410402019 ป่าทรงธรรม วัดราษฎร์มหานิกายพันดอน ม.7 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04410205011 ป่าทรงธรรม 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตบ่อทอง ม.10 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04410803009 ป่าทรายทอง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงตาด ม.4 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
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04412301009 ป่าทองธรรมนิมิต 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนเขือง ม.6 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04412102006 ป่าทับไฮ 2/5/254525/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายทับไฮ ม.4 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
04411805002 ป่าท่าวารีศรีสาคร 21/12/25222482วัดราษฎร์ธรรมยุตสาครพัฒนา ม.10 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
04410907006 ป่าท่าสิมมา 29/12/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดนาค้อ ม.7 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
04410609004 ป่าเทพประทานพร 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410206006 ป่าเทพปัญญาราม 21/1/255429/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเมือง ม.8 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
04410406009 ป่าเทพโพธิ์ทอง 30/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตเดียม ม.5 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410107016 ป่าเทพารักษ์ 12/6/254620/8/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหมูม่น ม.1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04411911002 ป่าธรรมประดิษฐ์ 22/8/255715/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแด่น ม.6 ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ
04410610010 ป่าธรรมรังษี 2483วัดราษฎร์มหานิกายยา ม.2 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04411706008 ป่าธรรมวิเวก 10/2/25212479วัดราษฎร์มหานิกายดอนหอ ม.10 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
04411904013 ป่าธรรมวิสุทธิมงคล 29/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสระใคร ม.13 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04411911010 ป่าธรรมสันติ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแด่น ม.6 ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ
04411802009 ป่าธรรมาราม 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.8 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
04411805004 ป่านาเก็นน้อย 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาเก็นน้อย ม.8 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
04412203003 ป่านาแค 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาแค ม.1 ตำบลนาแค อำเภอนายูง
04411113005 ป่านาดี 14/8/255118/6/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดี ม.7 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
04411904015 ป่านาดี 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนาดี ม.4 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04411708009 ป่านาสีดา 25/3/25362481วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านนาสีดา ม.3 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
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04410102009 ป่านาแอง 2/9/255313/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาแอง ม.3 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411708007 ป่านิโรธรังษี 18/1/25312482วัดราษฎร์ธรรมยุตกลางใหญ่ ม.7 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04412302014 ป่าเนินหินแดง 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตถ่อนนาเพลิน ม.6 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411103008 ป่าโนนชัยศิลป์ 21/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนชัยศิลป์ ม.7 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
04412204004 ป่าโนนทอง 31/10/254825/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนทอง ม.10 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
04411112014 ป่าโนนผักหวาน 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนผักหวาน ม.10 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04410117007 ป่าโนนภูทอง 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนภูทอง ม.11 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410102007 ป่าโนนสง่า 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสง่า ม.7 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04412201001 ป่าโนนสว่าง 21/12/25222465วัดราษฎร์ธรรมยุตสว่าง ม.2 ตำบลนายูง อำเภอนายูง
04411107012 ป่าโนนสะอาด 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสะอาด ม.5 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410109011 ป่าโนนหัน 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตตูม ม.9 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410801012 ป่าบ่อแก้ว 25/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแซง ม.4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04410202012 ป่าบ่องีม 24/12/255526/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหันเทา ม.4 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410200001 ป่าบัวทอง 25/3/255431/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองโน ม.2 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410103010 ป่าบ้านขาว 22/9/254622/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตขาว ม.1 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410112008 ป่าบ้านดานธรรมเจดีย์ 5/1/255217/3/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตดาน ม.1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
04410112009 ป่าบ้านถ่อน 13/1/25382480วัดราษฎร์มหานิกายถ่อน ม.4 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
04410204014 ป่าบ้านถิ่น 2/3/25531/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตถิ่น ม.5 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04412102007 ป่าบ้านทับไฮ 21/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายทับไฮ ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง



29หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุดรธานี

04410116016 ป่าบ้านบง 29/6/25592470วัดราษฎร์ธรรมยุตนาข่า ม.1 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04411101005 ป่าบ้านฝาง 27/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตฝาง ม.1 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
04410703009 ป่าบ้านโพธิ์ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.1 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน
04410114009 ป่าบ้านมืด 21/1/255422/6/2547วัดราษฎร์มหานิกายแมด ม.9 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410401020 ป่าบุรินทราวาส 27/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าสีเสียด ม.9 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410115005 ป่าบูระพาราม 4/6/25432480วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.1 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04412404022 ป่าปฐพีบรรพต 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตคำแคน ม.10 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04412501010 ป่าประชานิมิตร 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตเชียงกรม ม.8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410411006 ป่าปิยธรรม 30/3/255820/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตปะโค ม.9 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
04410609011 ป่าปูลู 10/2/252126/5/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตปูลู ม.3 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410403010 ป่าโป่งคอม 29/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโป่งคอม ม.15 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04411708010 ป่าผักบุ้ง 5/9/2540วัดราษฎร์ธรรมยุตผักบุ้ง ม.8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04411806007 ป่าผางาม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนผางาม ม.11 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
04412204008 ป่าผาน้ำจั้น 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตวังเลา ม.1 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
04410307007 ป่าผาสุการาม 5/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเม็ก ม.4 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04411907005 ป่าพระนาไฮ 2480วัดราษฎร์มหานิกายสินเจริญ ม.6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04410903009 ป่าพอก 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตโปร่ง ม.1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04412503009 ป่าโพธิการาม 26/8/255821/10/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทอง ม.12 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410906007 ป่าโพนพระเจ้า 2485วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกหนองแวง ม.5 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ
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04412202004 ป่าภูก้อน 2/6/253211/11/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าภูก้อน ม.6 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
04411701012 ป่าภูทอง 18/1/25312470วัดราษฎร์ธรรมยุตภูทอง ม.17 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04411905016 ป่าภูนิมิตร 21/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตดงยาง ม.6 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410305005 ป่าภูพับ 27/2/254716/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแซงสร้อย ม.7 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ
04411004001 ป่าภูวังทอง 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตวังทอง ม.9 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04410904013 ป่าภูวังทอง 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตพรหมลิขิต ม.14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04412402002 ป่ามณีศรีโคตมวงศ์ 22/10/25432482วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวหนอง ม.8 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว
04410404010 ป่ามัชฌิมวงศ์รตนาราม 1/1/25002473วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าใหญ่ ม.4 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04411004004 ป่าไม้งาม 2/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตยางเจริญ ม.16 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04410605002 ป่ายาง 2482วัดราษฎร์มหานิกายพังงู ม.11 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04412303008 ป่ายาง 2475วัดราษฎร์มหานิกายดงยางน้อย ม.5 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410404012 ป่ายางหล่อ 9/1/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตยางหล่อ ม.6 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04411902021 ป่ายามกาใหญ่ 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตยามกาใหญ่ ม.2 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04411905022 ป่ารวมธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยวังโตน ม.15 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410701012 ป่ารัตนาราม 27/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสะอาด ม.2 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04412104006 ป่าราชญาณวิสุทธิโสภณ 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตทับกุง ม.3 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
04410605017 ป่าเรืองชัย 28/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตเรืองชัย ม.7 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04411106012 ป่าไร่สีสุก 23/12/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวฝาย ม.7 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04411702007 ป่าลำดวน 20/6/25552482วัดราษฎร์มหานิกายดงหวาย ม.12 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
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04410304001 ป่าเลไลย์ 23/9/25392482วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.3 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ
04410701010 ป่าเลไลย์ 2/5/25452483วัดราษฎร์มหานิกายดอนขี ม.7 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04410609003 ป่าเลไลยก์ 1/1/25122453วัดราษฎร์มหานิกายเชียง ม.11 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410803005 ป่าวังงาม 12/6/25462/10/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
04412203010 ป่าวังบง 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตวังบง ม.5 ตำบลนาแค อำเภอนายูง
04412502002 ป่าวังแสง 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตวังแสง ม.10 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410206002 ป่าวิปัสนาชัยยาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายหัวขัว ม.2 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
04410113001 ป่าวิเวกโนนแคน 12/2/25452290วัดราษฎร์มหานิกายเชียงพิณ ม.1 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410121001 ป่าวิเวกวราราม 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะไก้น้อย ม.7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410106018 ป่าเวฬุวนาราม 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตข้าวสาร ม.4 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410204008 ป่าเวฬุวัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายดงหินโงม ม.9 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04410302008 ป่าศรัทธาถวาย 16/2/254410/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแสง ม.9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04410106012 ป่าศรัทธาธรรม 2478วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าหวาย ม.19 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410414009 ป่าศรัทธาธรรม 14/5/25442480วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าลี่ ม.4 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04411902002 ป่าศรีเจริญผล 2223วัดราษฎร์มหานิกายธาตุ ม.1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410804002 ป่าศรีชมภูจิตตวิเวก 2464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
04410610011 ป่าศรีวิไลย 1/1/25042481วัดราษฎร์ธรรมยุตธาตุ ม.4 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04411101006 ป่าศรีอุดม 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีอุดม ม.9 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
04410504005 ป่าศรีอุดมรัตนาราม 3/2/25462/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตทมนางาม ม.1 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด
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04410413004 ป่าศาลาทอง 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.6 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
04411801012 ป่าศิริเจริญชัย 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายศิริชัย ม.8 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
04411704013 ป่าศิริชัยมงคล 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายเจริญสุข ม.2 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
04410121003 ป่าศิลามงคล 4/5/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหิน ม.8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี
04412001002 ป่าสกุณาศัย 15/2/25202470วัดราษฎร์มหานิกายโนนนกหอ ม.3 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม
04412002005 ป่าสงบจิต 2481วัดราษฎร์มหานิกายบึงสำราญ ม.10 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม
04410414015 ป่าสมณกิจสีลคุณ 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนาเพ็ญ ม.1 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04410108016 ป่าสมบูรณ์จิต 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองน้ำเค็ม ม.8 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410409019 ป่าสวนมอญ 25/12/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนมอญ ม.6 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410403009 ป่าสวนมอน 11/2/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตสวนมอน ม.5 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410103009 ป่าสวนหงษ์ 10/2/25352529วัดราษฎร์ธรรมยุตขาว ม.1 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04411904001 ป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม 1/1/21012100วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04410108006 ป่าสันติยาราม 13/3/25282459วัดราษฎร์มหานิกายบ่อน้อย ม.11 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410107013 ป่าสามกษัตริย์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ่อน้ำ ม.11 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04411906005 ป่าสามัคคี 2470วัดราษฎร์มหานิกายทอน ม.6 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04411902015 ป่าสามัคคี 2484วัดราษฎร์มหานิกายสังชา ม.8 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410107017 ป่าสามัคคี (โนนกุด) 3/11/255724/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายสูงแคน ม.3 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410301005 ป่าสามัคคีธรรม 3/5/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตไร่งาม ม.22 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ
04410112005 ป่าสามัคคีธรรม 1/1/251627/2/2516วัดราษฎร์ธรรมยุตวัวข้อง ม.3 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410121002 ป่าสามัคคีธรรม 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนาทองคำ ม.11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี
04412301004 ป่าสามัคคีสันติธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายแดง ม.8 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410402018 ป่าสาระธรรม 27/5/25589/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองผึ้ง ม.3 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04411701009 ป่าสาระวารี 1/1/25172463วัดราษฎร์ธรรมยุตค้อ ม.3 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410506011 ป่าแสงแก้ว 14/5/25442482วัดราษฎร์ธรรมยุตแสงแก้ว ม.11 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04412101002 ป่าแสงทอง 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตแสงทอง ม.6 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง
04411112009 ป่าแสงธรรม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลางใต้ ม.3 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04410414016 ป่าแสงสว่าง 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตแสงสว่าง ม.12 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04411709017 ป่าหนองกบ-นาแมน 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกบ ม.4 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04411701008 ป่าหนองกอง 2/3/25272460วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองกอง ม.2 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410506008 ป่าหนองกุง 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตหินลาด ม.9 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04410110015 ป่าหนองกุงบูรพาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตขมิ้น ม.4 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410303008 ป่าหนองคำ 7/7/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคำ ม.8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410303009 ป่าหนองคำ 13/7/255910/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคำ ม.8 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04412404004 ป่าหนองช้างคาว 7/3/25442481วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองช้างคาว ม.7 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04410308003 ป่าหนองวัวซอ 26/8/255913/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองวัวซอ ม.7 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ
04411805005 ป่าหนองแวง 26/8/255926/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงน้อย ม.12 ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม
04410304004 ป่าหนองแวงพัฒนา 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงพัฒนา ม.9 ตำบลกุดหมากไฟ

อำเภอหนองวัวซอ
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04411101004 ป่าหนองหิน 22/1/255027/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหิน ม.10 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
04410115008 ป่าหนองไฮ 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสวรรค์ ม.11 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411102019 ป่าหนองไฮ 24/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไฮ ม.7 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04410116007 ป่าหลวง 31/3/254927/9/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตถ่อนใหญ่ ม.7 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04412104004 ป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์ 14/5/25442481วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนเชียงค้ำ ม.2 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
04410203003 ป่าห้วยเชียง 28/6/254818/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเชียง ม.1 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04410115010 ป่าห้วยสำราญ 9/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยสำราญ ม.9 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411807006 ป่าหัวช้าง 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวช้าง ม.3 ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
04411106011 ป่าหัวฝาย 24/2/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวฝาย ม.7 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04410802009 ป่าหัวหนองยาง 29/5/25502/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหัวหนองยาง ม.5 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410904008 ป่าเหวไฮ 8/8/255627/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตคำบอน ม.10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04410119001 ป่าอัมพวัน 7/12/25492483วัดราษฎร์มหานิกายนิคม 2 ม.6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04411906013 ป่าอัมพวัน 2/9/25532483วัดราษฎร์มหานิกายหนองผือ ม.8 ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ
04410504004 ป่าอัมพสุวรรณาราม 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตทมป่าข่า ม.2 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด
04411709010 ป่าอุดมสรรพผล 25/2/25572482วัดราษฎร์มหานิกายติ้วนอก ม.6 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04410402011 ป่าอุดมสามัคคี 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำฆ้อง ม.16 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04410506009 ป่าโอภาโส 14/5/25442482วัดราษฎร์ธรรมยุตม่วงดง ม.4 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04410401022 ปุญญาธิการาม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายดอนสวรรค์ ม.7 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04411103001 ผดุงธรรม 2473วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.1 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
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04411812001 ผากลางนา 2/9/255326/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายผากลางนา ม.3 ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม
04411706010 ผาแก้วเวียงชัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายคำบอนเวียงชัย ม.3 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ
04411004014 ผาเทพนิมิต 22/8/255731/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตวังทอง ม.9 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04411004002 ผาสุการาม 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายผาสุก ม.1 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04412002007 พรสวรรค์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.4 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม
04411113011 พรสันติ วัดราษฎร์มหานิกายพรสันติ ม.2 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
04411904008 พรหมจรรย์ 2467วัดราษฎร์มหานิกายโพนทัน ม.6 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04412302001 พรหมประดิษฐ์ 1/1/24922480วัดราษฎร์มหานิกายนาทราย ม.1 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410703005 พรหมวราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.6 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน
04412301001 พระแท่น 1/1/24532443วัดราษฎร์มหานิกายแดง ม.7 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411906003 พระธาตุ 8/12/25322462วัดราษฎร์มหานิกายหนาด ม.10 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410601025 พระธาตุดงยางชอง 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.5 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04411905003 พระธาตุนางขาว 2463วัดราษฎร์มหานิกายสุมเส้า ม.1 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04411905004 พระธาตุศิลา 2465วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.11 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410407012 พระธาตุหนองหมัด 2520วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าสังข์ ม.5 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04410804009 พระธาตุห้วยยาง 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.4 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
04411902017 พระบาทแม่แส 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายธาตุ ม.1 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410302007 พระพุทธบาทบัวขาว 6/4/254227/4/2541วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04411709004 พระพุทธบาทบัวบก 2460วัดราษฎร์มหานิกายติ้ว ม.7 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
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04411709003 พระพุทธบาทบัวบาน 2454วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.10 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04412303001 พระสมาคม 14/12/25382364วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลอย ม.1 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411701016 พลับ 12/9/25292528วัดราษฎร์มหานิกายพลับ ม.4 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410201001 พัฒนวารี 1/1/25152465วัดราษฎร์มหานิกายดงมีชัย ม.15 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
04410111001 พัฒนาราม 2479วัดราษฎร์มหานิกายกุดลิงง้อ ม.9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
04411104005 พัฒนาราม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายปากดง ม.11 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง
04410605010 พาราณสี 2432วัดราษฎร์มหานิกายค้อน้อยทรายงาม ม.16 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04411002002 พิชัย 21/2/25232479วัดราษฎร์มหานิกายโคกสะอาด ม.2 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ
04410408002 พิชัยพัฒนาราม 28/12/25332443วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสามพาด ม.1 ตำบลห้วยสามพาด

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410306005 พิชิตมงคล 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวบาน ม.3 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ
04411108008 พิลาวัลย์ธิยาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายนาขี้นาค ม.3 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04410402006 พิศิษฏ์ภมราราม 12/2/25452480วัดราษฎร์มหานิกายหนองผึ้ง ม.3 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04411107008 พิเศษสมบูรณ์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายดอนขึ้เหล็ก ม.6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410206003 พุทธนิมิต 25/2/255724/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสำราญ ม.9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
04411903013 พุทธบูชา 24/9/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาคอม ม.3 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04412202005 พุทธราษฎร์บำรุง 27/12/254521/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลาด ม.2 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
04410108003 พุทธวงศ์ 20/6/25552419วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลอด ม.9 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410614013 พุทธวงศาวาส 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
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04410412001 แพงศรีสว่าง 25/9/25552463วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าม้า ม.7 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04412301005 โพธาราม 2466วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.5 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410104001 โพธิ์ชัย 1/1/24382421วัดราษฎร์มหานิกายเดื่อ ม.6 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410701005 โพธิ์ชัย 2475วัดราษฎร์มหานิกายท่าช่วง ม.6 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04410605001 โพธิ์ชัย 2462วัดราษฎร์มหานิกายพังงู ม.1 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04410503008 โพธิ์ชัย 22/9/254625/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโพธิ์ชัย ม.3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด
04410402002 โพธิ์ชัย 29/4/25352419วัดราษฎร์มหานิกายพันดอน ม.1 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04410202002 โพธิ์ชัย 3/11/25382454วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.6 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410108009 โพธิ์ชัย 19/5/25472478วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองน้ำเค็ม ม.8 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410103003 โพธิ์ชัย 1/1/24032341วัดราษฎร์มหานิกายงอย ม.12 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410111002 โพธิ์ชัย 1/1/25022480วัดราษฎร์มหานิกายเหล่า ม.7 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
04410116002 โพธิ์ชัย 1/1/24132100วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.8 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410906001 โพธิ์ชัย 1/1/24002389วัดราษฎร์มหานิกายนายูง ม.1 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ
04412301006 โพธิ์ชัย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411909001 โพธิ์ชัย 2400วัดราษฎร์มหานิกายเตาไห ม.1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ
04411904003 โพธิ์ชัย 1/1/25032114วัดราษฎร์มหานิกายโพนเลา ม.7 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04411703004 โพธิ์ชัย 2471วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.10 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04411707005 โพธิ์ชัย 1/1/25162369วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.11 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411102001 โพธิ์ชัย 1/1/24242420วัดราษฎร์มหานิกายดุงเหนือ ม.9 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
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04411106001 โพธิ์ชัย 1/1/25262417วัดราษฎร์มหานิกายทรายมูล ม.3 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04410903004 โพธิ์ชัย 2481วัดราษฎร์มหานิกายโปร่ง ม.1 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04411112001 โพธิ์ชัยงิ้วเหนือ 1/1/24052396วัดราษฎร์มหานิกายงิ้ว ม.7 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04410612002 โพธิ์ชัยพัฒนาราม 21/1/25542483วัดราษฎร์มหานิกายนาฮัง ม.5 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน
04411701003 โพธิ์ชัยมงคล 2430วัดราษฎร์มหานิกายหนองกลอง ม.2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ
04410107002 โพธิ์ชัยยาราม 26/11/25342461วัดราษฎร์มหานิกายผก ม.6 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04412104002 โพธิชัยยาวนาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายสามเหลี่ยม ม.4 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
04410905001 โพธิ์ชัยศรี 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.1 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ
04411701002 โพธิ์ชัยศรี 1/1/23492349วัดราษฎร์มหานิกายแวง ม.6 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410412003 โพธิ์ชัยศรีสว่าง 2456วัดราษฎร์มหานิกายหนองลุมพุก ม.6 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04411905001 โพธิ์ชุม 1/1/25152430วัดราษฎร์มหานิกายสุมเส้า ม.12 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04411909002 โพธิ์ชุม 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาพัง ม.2 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ
04411901004 โพธิ์ชุม (โพนทอง) 1/1/24432443วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410406006 โพธิ์ตาก 2385วัดราษฎร์มหานิกายเลา ม.8 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410611009 โพธิ์ทอง 2475วัดราษฎร์มหานิกายศาลา ม.7 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04410801005 โพธิ์ทอง 1/1/25162462วัดราษฎร์มหานิกายหนองเรือ ม.9 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04411702006 โพธิ์ทอง 8/8/25562465วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04411702008 โพธิ์ทองวนาราม 20/6/25552483วัดราษฎร์มหานิกายหนองนกเขียน ม.7 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04410503001 โพธิ์ไทร 2467วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ชัย ม.3 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด
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04410404009 โพธิ์ไทรทอง 2418วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.11 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410204011 โพธิ์ไทรสว่าง 2478วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.10 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04410404003 โพธินันทาวาส 2400วัดราษฎร์มหานิกายแชแล ม.1 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410101006 โพธิวราราม 1/1/25266/2/2510วัดราษฎร์มหานิกายสร้างแก้ว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410103002 โพธิ์ศรี 1/1/25192330วัดราษฎร์มหานิกายคู่ ม.5 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410802002 โพธิ์ศรี 1/1/24662456วัดราษฎร์มหานิกายนาปู ม.4 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410605007 โพธิ์ศรี 2453วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.3 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04410503005 โพธิ์ศรี 21/2/25232475วัดราษฎร์มหานิกายกุดดอกคำ ม.4 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด
04410506004 โพธิ์ศรี 1/1/25212480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.8 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04410204002 โพธิ์ศรี 25/9/25332400วัดราษฎร์มหานิกายหนองแปน ม.8 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04410108004 โพธิ์ศรี 2438วัดราษฎร์มหานิกายนาเยีย ม.6 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04410906004 โพธิ์ศรี 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายนาฮี ม.3 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ
04410604001 โพธิ์ศรี 2/2/25381407วัดราษฎร์มหานิกายจีต ม.9 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04412204003 โพธิ์ศรี 18/12/25572483วัดราษฎร์มหานิกายเชียงดี ม.3 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
04411903008 โพธิ์ศรี 3/2/25212484วัดราษฎร์มหานิกายหัวสาย ม.2 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04411707004 โพธิ์ศรี 1/1/25122355วัดราษฎร์มหานิกายลาน ม.10 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411106002 โพธิ์ศรี 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายจันทน์ ม.1 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04411108004 โพธิ์ศรี 1/1/24562440วัดราษฎร์มหานิกายนาไหม ม.1 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04411002001 โพธิ์ศรี 15/2/25202467วัดราษฎร์มหานิกายหนองหญ้าไซ ม.1 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ



40หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุดรธานี

04411713001 โพธิ์ศรี 20/10/25172478วัดราษฎร์มหานิกายนางาม ม.7 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ
04411112003 โพธิ์ศรี ก 3/11/25572476วัดราษฎร์มหานิกายตาด ม.1 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04411103002 โพธิ์ศรี ข 2479วัดราษฎร์มหานิกายป่าเป้า ม.2 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
04410901003 โพธิ์ศรีแก้ว 1/1/25172476วัดราษฎร์มหานิกายกอก ม.6 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
04411907013 โพธิ์ศรีแก้ว 2483วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04410618004 โพธิ์ศรีแก้ว 2450วัดราษฎร์มหานิกายหนองสระปลา ม.8 ตำบลหนองสระปลา

อำเภอหนองหาน
04410402001 โพธิ์ศรีคุณเมือง 8/8/25322374วัดราษฎร์มหานิกายพันดอน ม.2 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04411904005 โพธิ์ศรีจวง 2230วัดราษฎร์มหานิกายสร้างหลวง ม.2 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04411904004 โพธิ์ศรีจันทร์ 2230วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.5 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04412003008 โพธิ์ศรีเจริญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายนามั่ง ม.4 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม
04411901003 โพธิ์ศรีชุม 1/1/24432443วัดราษฎร์มหานิกายนาส่วน ม.3 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410701001 โพธิ์ศรีทุ่ง 2400วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งฝน ม.8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04410303006 โพธิ์ศรีธัมมาคม 2485วัดราษฎร์มหานิกายโนนชัยศรี ม.5 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410609002 โพธิ์ศรีใน 28/4/25232390วัดราษฎร์มหานิกายเชียง ม.11 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410305003 โพธิ์ศรีประดิษฐ 2457วัดราษฎร์มหานิกายเลา ม.2 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ
04412403001 โพธิ์ศรีพัฒนาราม 2423วัดราษฎร์มหานิกายค้อใหญ่ ม.1 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว
04412001003 โพธิ์ศรีโพนฆ้อง 1/1/23402322วัดราษฎร์มหานิกายโพนฆ้อง ม.4 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม
04411810002 โพธิ์ศรีภักดี 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนนาโพธิ์ ม.12 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
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04411709011 โพธิ์ศรีวิไล 2430วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.2 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04410117001 โพธิ์ศรีสงคราม 25/3/25362475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเลี่ยมพิลึก ม.9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410414007 โพธิ์ศรีสง่า 2458วัดราษฎร์มหานิกายท่าแร่ ม.5 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04411802002 โพธิ์ศรีสง่า 1/1/25162467วัดราษฎร์มหานิกายน้ำปุด ม.3 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
04410611007 โพธิ์ศรีสมพร 2473วัดราษฎร์มหานิกายดอนยางเดี่ยว ม.10 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04412404001 โพธิ์ศรีสมพร 2475วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาด ม.2 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04411907002 โพธิ์ศรีสมพร 2400วัดราษฎร์มหานิกายดอนเลียบ ม.9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04412005002 โพธิ์ศรีสมพร 2481วัดราษฎร์มหานิกายดอนเหมือดแก้ว ม.5 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม
04411102003 โพธิ์ศรีสมภรณ์ 1/1/24702468วัดราษฎร์มหานิกายถ่อนคำหวด ม.3 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04412001004 โพธิ์ศรีสร้างคอม 2477วัดราษฎร์มหานิกายสร้างคอม ม.2 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม
04410112004 โพธิ์ศรีสว่าง 15/1/25242467วัดราษฎร์มหานิกายถ่อน ม.4 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
04410611002 โพธิ์ศรีสว่าง 1/1/25142484วัดราษฎร์มหานิกายโพนงาม ม.1 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04410502006 โพธิ์ศรีสว่าง 21/2/25232482วัดราษฎร์มหานิกายหนองโก ม.7 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
04410404001 โพธิ์ศรีสว่าง 16/10/25492385วัดราษฎร์มหานิกายเมืองพรึก ม.3 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410414003 โพธิ์ศรีสว่าง 2474วัดราษฎร์มหานิกายกุดยาง ม.2 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04410401002 โพธิ์ศรีสว่าง 1/1/25082341วัดราษฎร์มหานิกายตูมกลาง ม.4 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410907003 โพธิ์ศรีสว่าง 1/1/25212477วัดราษฎร์มหานิกายนาเรียง ม.9 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
04410604003 โพธิ์ศรีสว่าง 1/1/24702465วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.3 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410412006 โพธิ์ศรีสว่าง 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
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04410405005 โพธิ์ศรีสว่าง 2450วัดราษฎร์มหานิกายเมืองปัง ม.3 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04412402001 โพธิ์ศรีสว่าง 4/6/25432465วัดราษฎร์มหานิกายยาง ม.1 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว
04412002004 โพธิ์ศรีสว่าง 2480วัดราษฎร์มหานิกายท่าแสนสุข ม.8 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม
04412003001 โพธิ์ศรีสว่าง 2468วัดราษฎร์มหานิกายยวด ม.1 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม
04411905002 โพธิ์ศรีสว่าง 2460วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.6 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04411901006 โพธิ์ศรีสว่าง 2448วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.13 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411707012 โพธิ์ศรีสว่าง 2108วัดราษฎร์มหานิกายแดง ม.8 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411709009 โพธิ์ศรีสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายนาแมน ม.8 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04411906008 โพธิ์ศรีสว่าง (ก) 2481วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.14 ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ
04411906006 โพธิ์ศรีสว่าง (ข) 2473วัดราษฎร์มหานิกายหว้าน ม.7 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04411107004 โพธิ์ศรีสว่าง(ค้อเขียว) 28/6/25482474วัดราษฎร์มหานิกายค้อเขียว ม.9 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04411908005 โพธิ์ศรีสอาด 1/1/24502437วัดราษฎร์มหานิกายสะอาด ม.4 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04410605003 โพธิ์ศรีสะอาด 1/2/25332475วัดราษฎร์มหานิกายขาวัว ม.5 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04411112002 โพธิ์ศรีสะอาด 2476วัดราษฎร์มหานิกายงิ้ว ม.7 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04411709008 โพธิ์ศรีสะอาด 2476วัดราษฎร์มหานิกายติ้ว ม.6 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04411707001 โพธิ์ศรีสะอาด 6/11/25502019วัดราษฎร์มหานิกายจำปาโมง ม.1 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411902007 โพธิ์ศรีสังซา 14/12/25382463วัดราษฎร์มหานิกายสังซา ม.8 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04411906001 โพธิ์ศรีสัตตนาค 2446วัดราษฎร์มหานิกายนาบัว ม.1 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410411003 โพธิ์ศรีสำราญ 1/1/24922476วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งหมากลาน ม.4 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
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04410602006 โพธิ์ศรีสำราญ 2484วัดราษฎร์มหานิกายดงเรือง ม.6 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410902004 โพธิ์ศรีสำราญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.2 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ
04411907003 โพธิ์ศรีสำราญ 2449วัดราษฎร์มหานิกายหนองไชยวาน ม.1 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04410612007 โพธิ์ศรีสำราญ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายหนองกอบง ม.4 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน
04410109001 โพธิ์ศรีไสยสะอาด 1/1/24692366วัดราษฎร์มหานิกายหนองใส ม.3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410116014 โพธิ์ศรีอัมพร 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายถ่อนน้อย ม.3 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410901005 โพธิ์สง่าศรีจำปา 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาม่วง ม.2 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
04410101003 โพธิสมภรณ์ 1/1/24662449พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411904007 โพธิสมภรณ์ 2462วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.4 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04410401003 โพธิ์สระ 1/1/24642462วัดราษฎร์มหานิกายตูมเหนือ ม.8 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410404007 โพธิ์สว่าง 27/2/25472452วัดราษฎร์มหานิกายยางหล่อ ม.6 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410611004 โพธิ์สว่าง 2474วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยั้ง ม.4 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04410407011 โพธิ์สว่าง(โพธิ์สว่างโสกคุณ) 1/1/25192484วัดราษฎร์มหานิกายโสกคูณ ม.8 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04411710001 โพนงาม 20/12/25422467วัดราษฎร์มหานิกายคำด้วง ม.1 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04411906009 โพนทา 2481วัดราษฎร์มหานิกายท่าหลักดิน ม.4 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410204009 โพนยอ 23/6/25532482วัดราษฎร์มหานิกายตาลโกน ม.11 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04411904010 โพนสวรรค์พัฒนาราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04411003001 ภูดิน 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.2 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ
04410304008 ภูตะเภาทอง 3/11/255710/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงศรีชมภู ม.8 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัว
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ซอ
04412104007 ภูทองเทพนิมิต 29/1/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนเชียงค้ำ ม.2 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
04411710005 ภูย่าอู่ 10/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตลาดหอคำ ม.6 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04410203018 ภูแสงธรรมาราม 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเจริญ ม.7 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04411708012 ภูหินดัง 22/11/254810/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตกลางใหญ่ ม.1 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04410304014 มงคลคำบำรุง 1/1/25122483วัดราษฎร์มหานิกายกุดหมากไฟ ม.1 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ
04410611015 มงคลชยาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายดงดำ ม.8 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04410203001 มงคลนาราม 21/2/25232447วัดราษฎร์มหานิกายขอนยูง ม.2 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04410203006 มงคลนิมิตร 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองฆ้อง ม.4 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04411702001 มงคลนิมิตร 1/1/24892401วัดราษฎร์มหานิกายหายโศก ม.1 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04410803010 มงคลวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายตำมี ม.10 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
04410801002 มงคลศรีไชยวาน 2456วัดราษฎร์มหานิกายไชยวาน ม.2 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04412302004 มงคลสวัสดิ์ 23/9/25392470วัดราษฎร์มหานิกายถ่อนนาเพลิน ม.7 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410804001 มณีวรรณ 27/8/25442484วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.4 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
04410412004 มณีวรรณ 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.5 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04411901005 ม่วงชุม 2443วัดราษฎร์มหานิกายโนนทัน ม.9 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04412202001 มหันตาราม 24/2/25582453วัดราษฎร์มหานิกายก้อง ม.1 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
04411903011 มหาธาตุ 2484วัดราษฎร์มหานิกายหลวง ม.5 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04410401010 มหาธาตุเจดีย์ 1/1/25132441วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนแก้ว ม.5 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
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04410406015 มหาธาตุเจติยาราม 3/1/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตเชียงแหว ม.2 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410406007 มหาธาตุเทพจินดา 13/7/25522435วัดราษฎร์มหานิกายเดี่ยม ม.5 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410606013 มหาวนาราม 29/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายโนนพัฒนา ม.8 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04410105005 มอดินแดง 18/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตมอดินแดง ม.9 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04410902007 มัคคราราม 1/1/25182483วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.5 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ
04410604002 มังคลาราม 1/1/25162403วัดราษฎร์มหานิกายซำป่ารัง ม.1 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410601001 มัชฌิมบุรี 23/3/25332350วัดราษฎร์มหานิกายหนองหาน ม.6 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04411905011 มัชฌิมวงศ์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายสงเปือย ม.3 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410101001 มัชฌิมาวาส 1/1/24392436พระอารามหลวงมหานิกายหมากแข้ง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410405003 มัชฌิมาวาส(มัชฉิมาวาส) 1/1/24302425วัดราษฎร์มหานิกายดอนคง ม.2 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410609008 มีชัย 20/9/25502440วัดราษฎร์มหานิกายปูลู ม.10 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04411906012 มีชัย 2483วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.2 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410616003 มีชัย 19/11/25362422วัดราษฎร์มหานิกายไพจาน ม.5 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว
04410602013 เม็กใหญ่ 16/4/2533วัดราษฎร์ธรรมยุตเม็กใหญ่ ม.3 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410305006 เมตตากิตติคุณ 6/11/25501/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแซงสร้อย ม.5 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ
04410118001 โยธานิมิตร 1/1/24692466วัดราษฎร์ธรรมยุตดงวัด ม.8 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411709006 โยธานิมิตร 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองกบ ม.4 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04411907007 รอยพระพุทธบาทนฤนาถ 3/2/25212481วัดราษฎร์มหานิกายเตาไห ม.7 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04410107014 รัตนมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายโนนบ่อ ม.10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410303001 รัตนมงคล 1/1/25182470วัดราษฎร์ธรรมยุตอูปมุง ม.1 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410102008 รัตนมงคล 30/5/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลัก ม.6 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410502009 ราชวรานุวัตร 14/5/25442481วัดราษฎร์ธรรมยุตกระเบื้อง ม.2 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
04410402012 ราษจันทาราม 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำเจริญ ม.10 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04410102006 ราษฎร์บำรุง 16/6/25492480วัดราษฎร์มหานิกายปากดง ม.1 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411109006 ราษฎร์บำรุง 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองลาด ม.4 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
04412002003 ราษฎร์บำรุง 2480วัดราษฎร์มหานิกายนาสะอาด ม.3 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม
04410306002 ราษฎร์สงเคราะห์ 1/1/25242481วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแซง ม.6 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ
04410903008 ราษฎร์สามัคคีธรรม 15/2/25202483วัดราษฎร์มหานิกายโคกข่า ม.5 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04410402020 ราสีสุนทราวาส 23/3/25192480วัดราษฎร์มหานิกายดงแคน ม.11 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04410618001 เริ่มอุดมจันทราวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายหัวบึง ม.6 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน
04410206001 เรียบทายราม 1/1/25232472วัดราษฎร์มหานิกายโสกแก ม.5 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ
04410610001 เรียบโพธิ์ชัย 20/9/25502421วัดราษฎร์มหานิกายยา ม.2 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04410413005 เรืองศรี 25/6/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตดงเรือง ม.2 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
04410301007 ไร่สวรรค์ 18/12/255730/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายไร่สวรรค์ ม.5 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ
04412303010 ลัฏฐิวัน 2472วัดราษฎร์มหานิกายดงยางน้อย ม.5 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410502001 ลำดวน 1/1/24962472วัดราษฎร์มหานิกายกุดขนวน ม.3 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
04411703002 ลำดวน 2476วัดราษฎร์มหานิกายเขือน้ำ ม.1 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04412303004 ลำดวน 2467วัดราษฎร์มหานิกายหว้าน ม.3 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
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04411903001 ลำดวน 1/1/24992460วัดราษฎร์มหานิกายหลวง ม.5 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04410402003 ลำดวนสุริยาวาส 1/3/25592434วัดราษฎร์มหานิกายพันดอน ม.7 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04411701006 ลุมพลีวัน 15/1/25242444วัดราษฎร์มหานิกายถ่อน ม.2 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410405004 ลุมพินีวันวราราม 19/4/25562480วัดราษฎร์มหานิกายดอนกลาง ม.1 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04411102018 เลิศมงคล 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสำราญ ม.13 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04410408006 วังขอนกว้าง 2470วัดราษฎร์มหานิกายวังขอนกว้าง ม.2 ตำบลห้วยสามพาด

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04411702016 วังแสงสามัคคีธรรม 29/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายวังแสง ม.14 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04411110003 วังแสนสุข 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายวังแสนสุข ม.6 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง
04411709001 วันทนียวิหาร 1/1/24932437วัดราษฎร์มหานิกายเมืองพาน ม.7 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04412302003 วารินดำรง 2482วัดราษฎร์มหานิกายน้ำรอด ม.2 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410110006 วารีศรีสะอาด 18/12/25572475วัดราษฎร์มหานิกายดงลิง ม.2 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410201006 วิชัยวนาราม 21/2/25232481วัดราษฎร์มหานิกายโคกวิชัย ม.6 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410408004 วิชัยโสภาราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงเหนือ ม.8 ตำบลห้วยสามพาด

อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410107008 วิทยานุกิจ 2472วัดราษฎร์มหานิกายหมูม่น ม.1 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410403014 วิมลธรรมาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาแบก ม.17 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410204015 วิริยกิจพิศาล 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายนาแค ม.12 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04411706002 วิเศษสรรพคุณ 3/9/25252416วัดราษฎร์มหานิกายเม็ก ม.1 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
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04410802004 วิสุทธาวาส 1/1/25022472วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.2 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410205007 วิสุทธาวาส 10/3/25152482วัดราษฎร์มหานิกายสร้างก่อ ม.1 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04410106006 วิสุทธิการาม 2472วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.5 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411701015 วิสุทธิมัคคาราม 1/1/251729/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายดงสะพัง ม.9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410105001 วุฒิวงศ์สุขยาราม 2410วัดราษฎร์มหานิกายหนองหลุบหวาย ม.2 ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04410701011 เวฬุวนาราม 26/7/25472473วัดราษฎร์ธรรมยุตทุ่งฝน ม.8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04411709013 เวฬุวนาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.10 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
04410401005 เวฬุวัน 2310วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ ม.3 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410614009 เวฬุวัน 2475วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04411105001 เวฬุวัน 2473วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.4 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง
04410412007 เวฬุวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนค้อ ม.2 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410109005 เวฬุวัน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.5 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04412302006 เวฬุวัน 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.8 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04412202002 เวฬุวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายนาคำ ม.6 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
04411907008 เวฬุวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายดอนแดง ม.8 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04412004002 เวฬุวัน 7/11/25542433วัดราษฎร์มหานิกายโพธิ์ ม.2 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม
04410614002 เวฬุวันวนาราม 2471วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่น้อย ม.6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04411701019 ไวกูลฐาราม 2460วัดราษฎร์มหานิกายน้อยนารายณ์ ม.5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ
04411905014 ศรัทธศิลอัมพวัน 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
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04411106006 ศรัทธาธรรมแสนสมบูรณ์ 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายทรัพย์สมบูรณ์ ม.12 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04410406005 ศรีแก้ว 3/12/25472401วัดราษฎร์มหานิกายหมากบ้า ม.3 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04412301003 ศรีแก้ว 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักแว่น ม.2 ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410109003 ศรีแก้วตูมทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายตูม ม.9 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410602003 ศรีแก้วบัวบาน 2472วัดราษฎร์มหานิกายหนองตาใกล้ ม.4 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410901001 ศรีแก้วอัมพวัน 1/1/25182473วัดราษฎร์มหานิกายโคกศรี ม.4 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
04411101002 ศรีขวัญเมือง 2478วัดราษฎร์มหานิกายศรีสมบัติ ม.5 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
04410101002 ศรีคุณเมือง 2440วัดราษฎร์มหานิกายตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411109002 ศรีคุณเมือง 1/1/24652460วัดราษฎร์มหานิกายถ่อนนาลับ ม.1 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
04410604008 ศรีคุณาราม 1/1/25197/11/2518วัดราษฎร์ธรรมยุตจีต ม.3 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410102005 ศรีจันทราราม 17/1/25342483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410202007 ศรีจันทราราม 1/1/25212482วัดราษฎร์มหานิกายโนนธาตุ ม.14 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04412102003 ศรีจันทราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายทับไฮ ม.4 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
04411902009 ศรีจำปา 2474วัดราษฎร์มหานิกายสุขา ม.12 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04411902010 ศรีเจริญชัย 2475วัดราษฎร์มหานิกายนาดอกไม้ ม.11 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410903002 ศรีเจริญธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04411901009 ศรีเจริญธรรม 2463วัดราษฎร์มหานิกายนาสีนวล ม.5 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411902001 ศรีเจริญโพนบก 2223วัดราษฎร์มหานิกายธาตุ ม.10 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410113004 ศรีชมชื่น 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410801009 ศรีชมชื่น 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04410605004 ศรีชมชื่น 3/2/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04410607009 ศรีชมชื่น 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410204003 ศรีชมชื่น 1/1/24092406วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04410103008 ศรีชมชื่น 1/1/25062479วัดราษฎร์มหานิกายหัวบึง ม.3 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04411105002 ศรีชมชื่น 1/1/25132475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง
04411706006 ศรีชมชื่น 13/5/25282477วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
04411708005 ศรีชมชื่น 1/1/25282474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04410407007 ศรีชมภู 23/3/25332480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04410504001 ศรีชมภู 1/1/25222479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด
04410404018 ศรีชมภู 20/11/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าใหญ่ ม.4 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410109013 ศรีชมภูบูรพาราม 21/1/255413/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.4 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411003002 ศรีชุมพร 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ
04410111004 ศรีเชียงใหม่ 24/6/253922/11/2519วัดราษฎร์มหานิกายศรีเชียงใหม่ ม.8 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
04411908001 ศรีดงเย็น 2422วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04410703001 ศรีดาราม 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน
04411106005 ศรีดาราม 20/12/25422473วัดราษฎร์มหานิกายหนองกา ม.5 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04410117005 ศรีทน 1/1/25432483วัดราษฎร์มหานิกายหนองตูม ม.2 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410607008 ศรีทรงธรรม 2434วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
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04410611003 ศรีทรงธรรม 16/12/25542484วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04410109002 ศรีทัศน์ 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410414001 ศรีธาตุ 1/1/24402300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04410902001 ศรีธาตุประมัญชา 1/1/24302370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ
04410403005 ศรีธาตุป่ายาง 23/9/25392470วัดราษฎร์มหานิกายเวียงคำ ม.4 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410401001 ศรีนคราราม 1/1/25022472วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410407009 ศรีนวน 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04410702005 ศรีบุญยืน 1/1/24412441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน
04410106007 ศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410605006 ศรีบุญเรือง 19/11/25362453วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04410609009 ศรีบุญเรือง 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410601007 ศรีบุญเรือง 2416วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410501005 ศรีบุญเรือง 1/1/25192470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
04410403002 ศรีบุญเรือง 1/1/25192454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410901004 ศรีบุญเรือง 1/1/25172478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
04410603002 ศรีบุญเรือง 3/7/25352420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04410412009 ศรีบุญเรือง 27/5/25442479วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04412302002 ศรีบุญเรือง 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411909003 ศรีบุญเรือง 9/7/25452481วัดราษฎร์มหานิกายหม้อ ม.4 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ
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04411903005 ศรีบุญเรือง 4/12/25582480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04411905006 ศรีบุญเรือง 6/4/25422479วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสนตอ ม.7 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04411708003 ศรีบุญเรือง 2470วัดราษฎร์มหานิกายนางิ้ว ม.9 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04411707002 ศรีบุญเรือง 31/7/25462100วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411108005 ศรีบุญเรือง 1/1/24552450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04410115016 ศรีบุญเรือง 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายดงทรายทอง ม.15 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04412503011 ศรีบุญเรือง 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.4 ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410307011 ศรีบุญเรือง 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคกหนองแซง ม.6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04410113007 ศรีบุญเรืองวราราม 19/5/25472480วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนคาม ม.3 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411101011 ศรีผดุงพัฒนา 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีผดุง ม.7 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
04412101001 ศรีพัฒนาราม 30/9/2536วัดราษฎร์มหานิกายโนนดินแดง ม.3 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง
04411907001 ศรีพันดร 1/1/25002402วัดราษฎร์มหานิกายด่าน ม.2 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04410611014 ศรีพุทธาราม 24/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04410109010 ศรีโพธิ์ทองรัตนาราม 24/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายพรสวรรค์ ม.14 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410601008 ศรีไพรวัน 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410307005 ศรีภูมิวัน 3/2/25462484วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.4 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04410111003 ศรีมงคล 16/5/25402482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
04410404005 ศรีมงคล 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี
04410410001 ศรีมงคล 1/1/25162475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี
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04411702002 ศรีมงคล 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04410904009 ศรีมงคล 21/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนอำนวย ม.9 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04412102002 ศรีมงคล 2/2/253829/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายแสงสว่าง ม.1 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
04411903002 ศรีมงคล 14/12/25382470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04410416003 ศรีมงคลดงเย็น 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายดงมะไฟ ม.6 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี
04411108007 ศรีมงคลประดู่(ประดู่) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04410610002 ศรีมหาธาตุ 26/11/25342430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04410116001 ศรีเมืองคุณ 1/1/25142000วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410120003 ศรีเมืองคุณ 1/1/25142410วัดราษฎร์มหานิกายตำบลนากว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411707010 ศรีรัตนดำรง 1/1/24802474วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04410109004 ศรีรัตนนิมิตร 29/10/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411707013 ศรีรัตนสัพพัญญู 2452วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411708008 ศรีราษฎร์บำรุง 1/1/24892483วัดราษฎร์มหานิกายผักบุ้ง ม.4 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04410102003 ศรีลาคุณ 2468วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411901008 ศรีลาทอง 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410117003 ศรีลาวรรณ 24/6/25412478วัดราษฎร์มหานิกายจั่น ม.1 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410106011 ศรีวัฒนาราม 1/1/25172484วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410402010 ศรีวัฒนาวาปี 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.14 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04410703003 ศรีวิทยาราม 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน
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04410307002 ศรีวิลัย 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
04411002003 ศรีวิลัย 3/7/25352484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ
04411111001 ศรีวิลัย 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง
04411104001 ศรีวิลัย 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง
04410202003 ศรีวิไลย์ 1/1/25182477วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410503006 ศรีวิสาร 30/4/25222478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด
04411901015 ศรีเวียงเพ็ญ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04410102012 ศรีศรัทธาธรรม 15/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคมสงเคราะห์ ซอย 13 ม.4 ตำบลนิคมสงเคราะห์

อำเภอเมืองอุดรธานี
04410408001 ศรีษะเกษ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410701002 ศรีสงคราม 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04411704007 ศรีสง่าธาราราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคำแหน ม.8 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
04410907002 ศรีสง่าวธาราม 1/1/25192475วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
04411104003 ศรีสมบูรณ์ 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนสูง อำเภอบ้านดุง
04411105007 ศรีสมบูรณ์ 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายโนนสมบูรณ์ ม.9 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง
04410115006 ศรีสมพร 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายศรีสมพร ม.12 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411703006 ศรีสมพร 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04411907009 ศรีสมพร 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04410702012 ศรีสมพร 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายศรีสว่าง ม.7 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน
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04410413002 ศรีสมภรณาราม 2470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
04411112013 ศรีสมวิไล 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายสมวิไล ม.5 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
04410205008 ศรีสระแก้ววนาราม 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาอ้ายใหญ่ ม.3 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04410103004 ศรีสว่าง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410601011 ศรีสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410110003 ศรีสว่าง 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410904002 ศรีสว่าง 1/1/25132478วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ
04410115017 ศรีสว่างชยาราม 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโสกน้ำขาว ม.5 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410901002 ศรีสว่างบรมสุข 1/1/24802473วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ
04411702003 ศรีสว่างมงคล 16/10/25492460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04412102005 ศรีสว่างมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายท่ายม ม.5 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
04411107018 ศรีสว่างมงคล 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสะอาดใต้ ม.9 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410302014 ศรีสว่างมงคล 9/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกศรีแก้ว ม.10 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04410902005 ศรีสว่างรัตนาราม 21/12/25222482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ
04411905009 ศรีสว่างวงศ์ 3/11/25572480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04411701013 ศรีสว่างอรุณ 1/1/24912432วัดราษฎร์มหานิกายนาคูณ ม.4 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ
04410204007 ศรีสว่างอารมณ์ 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04411705010 ศรีสว่างอาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04410702003 ศรีสวาท 2/10/25322472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน
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04411701011 ศรีสะอาด 1/1/24802465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410506006 ศรีสำราญ 1/1/25222467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04410607014 ศรีสำราญ 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04411103003 ศรีสำราญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
04412004001 ศรีสำราญ 1/1/24932448วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม
04411810006 ศรีสำราญ 21/1/255431/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาจาน ม.2 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม
04411706018 ศรีสำราญ 24/3/25122465วัดราษฎร์มหานิกายข้าวสาร ม.4 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
04410118002 ศรีสุข 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410414002 ศรีสุข 2456วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวาง ม.4 ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี
04411109001 ศรีสุข 1/1/23842378วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
04410604006 ศรีสุทธาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410201004 ศรีสุธรรมมาราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410602001 ศรีสุธาทิพย์(ศรีสุทธาทิพย์) 10/2/25212482วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04411703003 ศรีสุนทริกาวาส 20/9/25502470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04410802003 ศรีสุนันทา 1/1/25162465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410505001 ศรีสุมังค์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด
04411107002 ศรีสุมังค์ 1/1/24452435วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410618005 ศรีสุมังค์ 13/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายต้อง ม.7 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน
04410302003 ศรีสุมังคลาราม 2477วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.9 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
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04410601002 ศรีสุมังคลาราม 17/1/25412340วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410605008 ศรีสุวรรณ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04411901013 ศรีสุวรรณ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411111009 ศรีสุวรรณมงคล 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายศรีเมือง ม.10 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง
04411903006 ศรีสุวรรณรัตนาราม 25/3/25542481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04411108001 ศรีสุวอ 24/2/25582412วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04411701017 ศรีโสภณ 1/1/25122452วัดราษฎร์มหานิกายบ้านผือ ม.3 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410301002 ศรีหมากหญ้า 1/1/25082477วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ
04410614007 ศรีอริยาวาส 14/6/25332474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04410114001 ศรีอินทร์แปลง 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410108008 ศรีอุดม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04411907010 ศรีอุดมพร 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04411705011 ศาสดาราม 31/3/25022478วัดราษฎร์มหานิกายโพน ม.1 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04410108001 ศิริกัญญาทองประเสริฐ 2356วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04412103001 ศิริชัย 25/6/2535วัดราษฎร์มหานิกายโคกศรีสว่าง ม.3 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง
04411108003 ศิริชัยเจริญ 1/1/24292420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04410409016 ศิริชัยเจริญ 5/9/25212483วัดราษฎร์มหานิกายตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410401012 ศิริชัยตลิ่งคงคาราม 11/5/255426/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกองสี ม.6 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410106010 ศิริชัยพัฒนาราม(ศิริพัฒนาราม) 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410501008 ศิริชัยมงคล 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่างพัฒนา ม.7 ตำบลโนนสะอาด
อำเภอโนนสะอาด

04410102011 ศิริชัยมงคล 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายนิคม1 ม.4 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410207002 ศิริชัยวราราม 3/12/25472475วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งป่าแพง ม.2 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
04410506003 ศิริทรงธรรม 1/1/25222468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04411907014 ศิริธรรมคุณ 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04412004003 ศิริธรรมคุณ 13/7/25592476วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม
04412202007 ศิริธรรมาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายนาคำน้อย ม.7 ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง
04410501001 ศิรินทราวาส 1/1/25142480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
04410407002 ศิริพุทธาวาส 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04410104004 ศิริมงคล 2486วัดราษฎร์ธรรมยุตม.5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410602010 ศิริมงคล 10/2/25212481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410501006 ศิริมงคล 2461วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
04410409008 ศิริมงคล 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.7 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410305004 ศิริมงคล 28/6/25482475วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงเดิด ม.3 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ
04410906006 ศิริมงคล 21/12/25222484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ
04411109005 ศิริมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
04410605018 ศิริมงคลชัย 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเรืองชัย ม.7 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04411112010 ศิริวนาราม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายโคกกลาง ม.3 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง
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04410203017 ศิริวนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายผัง 4 เก่า ม.12 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ
04410801007 ศิริวรรณ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04410612005 ศิริวรรณ 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายป่าก้าว ม.6 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน
04412404005 ศิริวัฒนา 31/3/25492483วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนถั่วดิน ม.1 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04410109006 ศิริสุขาภิบาล 1/1/25152479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410416001 ศิริสุวรรณาราม 10/11/2542วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนมะข่า ม.3 ตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี
04410401009 ศิริสุสานโนนนิเวศน์ 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04411706003 ศิลาประดิษฐาราม 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
04410117004 ศิลาอาสน์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายศรีวิไล ม.5 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410506002 ศิลาอาสน์ 1/1/25222480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04410612004 ศิลาอาสน์ 6/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายผักตบ ม.2 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน
04412402003 ศุภวนาราม 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าสวนกล้วย ม.2 ตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว
04410102004 ส่งเสริมธรรม 1/1/252429/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410402009 สมณวิหาร 21/6/25342479วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04411102016 สมบูรณ์พัฒนา 9/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสวรรค์ ม.4 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04411105006 สมประสงค์ 17/1/255130/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตดงดารา ม.2 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง
04410406001 สมศรีสะอาด 10/3/25252380วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04411106003 สมสะอาด 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04410407008 สระแก้ว 1/1/25192474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
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04410609001 สระแก้ว 13/5/25282430วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410506005 สระแก้ว 1/1/25232475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04410903001 สระแก้ว 15/2/25202476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04411905007 สระแก้ว 15/2/25202480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04411901007 สระแก้ว 2458วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411701007 สระแก้ว 12/6/25402457วัดราษฎร์มหานิกายบ้านดง ม.7 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04411102002 สระแก้ว 1/1/24662460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04411906007 สระแก้ววราราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04411906016 สระด้วง 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410611010 สระนันทะวัน 2482วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่างนาดี ม.13 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04410204004 สระบัว 1/1/24782415วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04410112003 สระบัวบาน 30/8/25202461วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
04410614008 สระปทุม 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04411908004 สระพังทอง 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04410612001 สระมณี 1/1/25162338วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน
04410413009 สระศรีทวีปุญญาราม 30/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตสี่แจ ม.3 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
04410618003 สระสุวรรณ 23/3/25332481วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน
04410601015 สร้างแข้ 23/6/25532469วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหาน ม.11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410409013 สวนมอญ 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายสวนมอญ ม.6 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
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04410406016 สวนมอญธรรมาราม 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสวนมอญ ม.6 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04411702015 สวนอุบลวนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตดงหวาย ม.12 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04411708006 สว่าง 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04411904002 สว่าง 2100วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04410502005 สว่างกระเบื้อง 30/4/25222454วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
04410607006 สว่างโคกก่อง 1/1/25192480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04411908006 สว่างจอมศรี 4/7/25292457วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04410303011 สว่างเชิงเขา 13/7/255913/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนชัยศรี ม.5 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410804003 สว่างไชยวาน 3/2/25212458วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
04411908007 สว่างดงยาง 1/1/25012457วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04412404003 สว่างธรรมาวาส 2474วัดราษฎร์มหานิกายโนนถั่วดิน ม.1 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04410414005 สว่างนาทัน 2456วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
04410410004 สว่างโนนเขวา 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี
04410403006 สว่างโนนตูม 12/6/25402465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410407005 สว่างโนนยอ 1/1/25192483วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี
04410903006 สว่างบรมนิวาส 15/2/25202483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ
04410906005 สว่างบรมนิวาส 3/2/25212483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ
04411902004 สว่างบ้านโพน(โพนสว่าง) 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04412001007 สว่างบำเพ็ญผล 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม
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04410502002 สว่างบุ่งแก้ว 1/1/24942464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
04410304013 สว่างบูรพาราม 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโนนสว่าง ม.2 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ
04410207003 สว่างพัฒนาราม 1/12/2547วัดราษฎร์มหานิกายผัง 5 ใหม่ ม.8 ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
04412004007 สว่างพัฒนาราม 27/5/255819/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายนาน้ำชุ่ม ม.5 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม
04411905015 สว่างโพธิวราราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410605005 สว่างโพนตาล 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04410401006 สว่างโยมาลัย 1/1/25192482วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410605011 สว่างลัฏฐิวัน 1/1/24542434วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04411703005 สว่างลำดวน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04410611005 สว่างวิชัย 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04411705004 สว่างศรีชมภู 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04411106013 สว่างศรีชมภู 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายหัวฝาย ม.7 ตำบลบ้านจันทน์ อำเภอบ้านดุง
04410610009 สว่างศรีวิไลย์ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04410117002 สว่างสันติธรรม 14/6/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410114004 สว่างสามัคคี 1/1/25062479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410607004 สว่างสามัคคีธรรม 2441วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410618002 สว่างสามัคคีธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน
04410703008 สว่างสุทธาวาส 19/4/25562473วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน
04410602008 สว่างแสงจันทร์ 9/1/25442473วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
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04412303005 สว่างแสงอรุณ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411907004 สว่างแสงอรุณ 25/9/25552472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04410502003 สว่างหนองแปน 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
04410410005 สว่างหนองหอย 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี
04410406008 สว่างหายโศก 1/1/24302430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04410503003 สว่างอรุณ 30/4/25222470วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด
04412404002 สว่างอรุณ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองช้างคาว ม.7 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04412101003 สว่างอรุณ 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.5 ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง
04411002004 สว่างอัมพวัน 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ
04410202004 สว่างอารมณ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410802007 สว่างอารมณ์ 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410303003 สว่างอารมณ์ 2475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านห้วยไร่ ม.4 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04411111002 สว่างอารมณ์ 1/1/25262482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง
04410603001 สว่างอารมณ์ 1/1/25172432วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04410411007 สว่างอารมณ์ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายห้วยขุมปูน ม.11 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
04411903007 สว่างอินทรศิลา 21/11/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ
04410501004 สว่างอุทัย 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
04410107003 สวาดรัตนสีมากิจ 1/1/25332461วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04412103008 สะอาดเรืองศรี 1/1/24842484วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.8 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง
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04410116015 สังข์ทองวนาราม 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าศรีจารย์ ม.10 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410102001 สังคาว 12/2/25452430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411708001 สังฆคณาราม 1/1/24922108วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04410304006 สังโฆญาณวิสุทธิโสภณ 22/9/25462/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสว่าง ม.2 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ
04410106017 สัจธรรมาราม 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำ ม.2 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410801018 สันติกาวาส 9/2/25042484วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04410605012 สันติธรรม 2431วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04410201003 สันติพัฒนาราม 30/8/25202475วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410609005 สันติวนาราม 2485วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04412204002 สัมมัฏฐมุขขาราม 7/12/25492482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
04410107012 สัมโรงยุทธาวาส 8/11/25362482วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบ่อ ม.9 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410801008 สาเกตุ 1/1/25132479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04410306003 สามขาสันติสุข 2/9/255324/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายสามขาสันติสุข ม.5 ตำบลหนองบัวบาน

อำเภอหนองวัวซอ
04410114006 สามพร้าว 15/5/25392526วัดราษฎร์มหานิกายสามพร้าว ม.1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410413003 สามพาดพัฒนาราม 2475วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
04411902011 สามัคคี 27/2/25472475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04411110005 สามัคคีเจริญธรรม 15/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคำเจริญ ม.4 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง
04410119003 สามัคคีดอนปอแดง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายดอนปอแดง ม.3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410106004 สามัคคีติการาม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410701008 สามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04411704004 สามัคคีธรรม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
04410412008 สามัคคีธรรม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลนาม่วง อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410605014 สามัคคีธรรม 15/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนาดี ม.4 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04412102004 สามัคคีธรรม 2482วัดราษฎร์มหานิกายท่าสี ม.3 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
04411907011 สามัคคีธรรม 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ญ
04411908003 สามัคคีนารายณ์ 1/1/24422442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04410601012 สามัคคีบำเพ็ญผล 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04412001001 สามัคคีบำเพ็ญผล 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม
04412006001 สามัคคีพัฒนาราม 18/12/25442455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม
04410602011 สามัคคีมงคล 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04411904014 สามัคคีมงคลธรรม 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกน้อย ม.14 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04410117011 สามัคคีวนาราม 22/8/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตดงเค็ง ม.4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410207001 สามัคคีศรีวนาราม 13/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายผังสี่ใหม่ ม.11 ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ
04410409018 สามัคคีศรีสมพร 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนศรีสมพร ม.10 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04411103005 สาละไพรวัลย์ 10/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าเป้า ม.2 ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง
04410803004 สำราญ 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน
04410603003 สำราญ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
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04411906002 สิงห์นิมิตบำเพ็ญ 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.16 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04411703008 สิมมะลี 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04410606011 สิริไชยาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายดอนนางคำ ม.1 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
04410119002 สีตะวนาราม 30/3/255818/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตดงเจริญ ม.7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี
04410104003 สีหนาทศาสดาราม 1/1/25002482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410201002 สีหนาราม 1/1/25192470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04412303007 สุกรมงคล 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04411704002 สุขธรรมราม 1/1/25172472วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ
04410701009 สุขสะอาด 8/11/25262483วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน
04411105005 สุคันธาวาส 8/8/255610/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายโนนหอม ม.5 ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง
04410614010 สุทธาราม 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04411710003 สุทธาราม 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04410402007 สุทัศน์ 2330วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี
04411902008 สุทัศน์จันทิมาราม 2473วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04410607003 สุทัศนวารี 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410501007 สุธาวราราม 21/2/25232474วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด
04410101007 สุนทรประดิษฐ์ 1/2/253326/8/2512วัดราษฎร์อนัมนิกายตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411107001 สุพรรณแสงศรี 2418วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04411705005 สุพรรณาราม 21/1/25542473วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
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04411705008 สุภาวาส 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04410602009 สุรพลโสภานุสรณ์ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410401011 สุรพิมพาราม 2478วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410411004 สุราลัย 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี
04411905013 สุริยาเย็น 4/12/25582481วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410113002 สุริยาราม 2302วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410112001 สุวรรณเกษร (บ้านเลื่อม) 1/1/24732442วัดราษฎร์มหานิกายเลื่อม ม.1 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
04411107006 สุวรรณเขต 1/3/25592478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
04412103003 สุวรรณชัย 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยยาง ม.5 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง
04410413001 สุวรรณประดิษฐ์ 21/11/25322473วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี
04411108009 สุวรรณภูมิ 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาคำวัง ม.7 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04410607011 สุวรรณวารี 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04410614005 สุวรรณวารี 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04410505002 สุวรรณาราม 1/1/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด
04410602004 สุวรรณาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04412003005 สุวรรณาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายศรีชมชื่น ม.6 ตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม
04410604004 สุวรรณาราม 1/1/25172475วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410409014 สุวรรณาราม 11/5/255431/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกศรีสำราญ ม.15 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410604007 สุวรรณารี 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
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04410106009 สุวรรณุทการาม 1/1/25002483วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411806002 สุวารีวราราม 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
04410107015 สูงแคน 12/11/255312/10/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตสูงแคน ม.3 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410110004 เสวตวงษ์นิวาส 1/1/25182475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411802001 แสงนิมิตร 1/1/24852432วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม
04410304003 แสงประทีปธัมมาราม 2485วัดราษฎร์มหานิกายหนองแสง ม.6 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ
04411708002 แสงสว่าง 21/11/25322457วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ
04412102001 แสงสว่าง 31/7/254629/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
04411904009 แสงสว่าง 19/4/25562481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04412102009 แสงสว่าง 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายแสงสว่าง ม.6 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
04412502001 แสงสว่างธรรมราราม 2484วัดราษฎร์มหานิกายอี่ทุย ม.4 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410409017 โสพนาราม 30/4/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนขี้เหล็ก ม.4 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410601003 โสภณนิมิตร(โศภณนิมิตร) 2330วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04410401007 โสภณานิการาม 24/2/25582466วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี
04410118003 โสมสันตยาราม 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายค่ายเสนีย์รณยุทธ ม.4 ตำบลหนองขอนกว้าง

อำเภอเมืองอุดรธานี
04411702010 หงษาวดี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04410616001 หงษาวดี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกู่แก้ว
04410102002 หนองแก้ว 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410305002 หนองแซงสร้อย 23/5/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ
04410101016 หนองเตาเหล็ก 2474วัดราษฎร์มหานิกายหนองเตาเหล็ก ม.5 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04411109007 หนองทุ่มบัณฑิต 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง
04410409015 หนองนาคำ 10/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายหนองนาคำ ม.14 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04412103002 หนองบัว 2/5/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.4 ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง
04410303002 หนองบัวเลิง 21/12/25352478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410114005 หนองบุ 1/1/24992482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410610012 หนองผือ 21/2/253930/6/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองผือ ม.2 ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04410614001 หนองไผ่ 24/9/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองไผ่ ม.1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04410602014 หนองเม็ก 20/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.1 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410801011 หนองแวง 3/2/254026/10/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.10 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04410301003 หนองแวงยาว 1/1/25212482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.8 ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ
04410106013 หนองสร้างคำ 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายหนองสร้างคำ ม.7 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410302006 หนองสวรรค์ 29/11/25376/5/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสวรรค์ ม.7 ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ
04411111003 หนองสวรรค์ 16/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองสวรรค์ ม.7 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง
04411901010 หนองสว่าง 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411102006 หนองสองห้องใต้ 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้องใต้ ม.16 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04410107011 หนองสำโรง 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี
04410106005 หนองหมื่นท้าว 2472วัดราษฎร์มหานิกายหนองหมื่นท้าว ม.8 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
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04411111005 หนองหว้า 29/6/255920/4/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองหว้า ม.12 ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง
04410111006 หนองหัวหมู 18/12/254417/3/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองหัวหมู ม.5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
04411102005 หนองไฮ 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหนองไฮ ม.7 ตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง
04410115011 หนองไฮ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหูลิง ม.2 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04411901001 หลวงเพ็ญ 1/1/25002363วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ
04411710011 ห้วยศิลาผาสุก 28/11/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตห้วยศิลาผาสุก ม.5 ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
04412303002 หอคำ 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410115002 หัวคู 3/9/253527/9/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี
04410601013 หัวเชียง 2400วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04411113002 หัวดงยาง 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายหัวดงยาง ม.5 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง
04412401001 หัวบึงสว่าง 1/1/24642407วัดราษฎร์มหานิกายจีด ม.6 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04412401002 หายโศก 3/12/25472484วัดราษฎร์มหานิกายซำป่าหัน ม.5 ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว
04410614006 หายโศก 2474วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน
04412005001 หายโศก 26/7/25472484วัดราษฎร์มหานิกายหายโศก ม.2 ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม
04412002002 เหล่าแก้ว 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม
04411110004 เหล่าหลวง 11/2/255220/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าหลวง ม.3 ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง
04410607017 เหล่าหว้า 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าหว้า ม.8 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04411706009 แหลมทอง 2480วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทองพัฒนา ม.4 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ
04410202015 ใหม่เชียงคง 21/2/25232480วัดราษฎร์มหานิกายผักกาดย่า ม.7 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
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04410201010 ใหม่โพนทอง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.3 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04411107007 ใหม่ศรีสุมังค์ 21/6/25342479วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง
04410409001 ใหม่สงเปลือย 1/1/25142508วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04412201003 ใหม่สัญญาศิริเขต 20/5/25482481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนายูง อำเภอนายูง
04410505005 ใหม่สุวรรณาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด
04412102008 ใหม่แสงสว่าง 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายแสงสว่าง ม.6 ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง
04411004005 อนาลโยภูค้อ 16/6/254918/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตดงเศรษฐี ม.18 ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ
04410409004 อนุราษฏร์โสภาราม 2486วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410409005 อมรินทราราม 1/1/25152483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
04410114007 อรัญญเขต 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410907004 อรัญญวาสี 1/1/25212480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ
04410204013 อรัญญาจันทาราม 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายเชียงเพ็ง ม.3 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04411905010 อรัญญาสามัคคี 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.14 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410502008 อรัญญิกาวาส 2471วัดราษฎร์มหานิกายโคกล่าม ม.4 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด
04410611006 อรัญญิกาวาส 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน
04411701014 อรัญญิกาวาส 5/9/25212470วัดราษฎร์ธรรมยุตม.12 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410408003 อรุณธรรมรังษี 29/4/25352484วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
04410103005 อรุณประทุมมาราม 1/1/25142460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี
04411905008 อรุณพัฒนาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.15 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
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04410610008 อรุณรังษี 2471วัดราษฎร์มหานิกายตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน
04411701018 อรุณรังษี 2452วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ
04410607012 อโสกาวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน
04411705009 อัตตวีวิหาร 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
04411906010 อัมพร 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ
04410905002 อัมพรสะอาดชัยศรี 3/2/25212483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ
04412404018 อัมพวนาราม 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตม่วง ม.14 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04410116005 อัมพวัน 1/1/25262456วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี
04410609006 อัมพวัน 10/2/25352445วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04410602005 อัมพวัน 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
04410503004 อัมพวัน 21/2/25232468วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด
04410204001 อัมพวัน 1/8/25332378วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ
04410108005 อัมพวัน 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมืองอุดรธานี
04411904006 อัมพวัน 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ
04410603005 อัมพวัน 1/1/24972467วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว
04410406017 อัมพวัน 1/3/255920/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายเชียงแหว ม.12 ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
04411806009 อัมพวัน 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายโนนสูง ม.15 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
04410601006 อัมพวันวนาราม 1/1/25142415วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน
04412003003 อัมพวันวนาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม
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04412003004 อัมพวันวนาราม 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม
04410403003 อัมพวันวาริการาม 10/2/25212466วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี
04410201007 อัมพวันวิทยาราม 21/2/25232457วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ
04410101018 อาจสุรวิหาร 15/7/25032483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบัว ม.1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
04410609010 อารามมหาธาตุ 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
04411101012 อาสาพัฒนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายชุมชนอาสาพัฒนา ม.4 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง
04411902005 อินทร์ศรสง่า 1/1/24332423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ
04411905021 อินทร์เอราวัณ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายบุญทันพัฒนา ม.17 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
04410308001 อินทราราม 24/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวงเดิด ม.3 ตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ
04410104002 อินทราวาส 24/2/25262459วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี
04410112002 อินทาราม 1/1/25002454วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี
04410503002 อุดมดารา 2468วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด
04411701005 อุดมธัญญาผล 1/1/24912441วัดราษฎร์มหานิกายค้อ ม.1 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ
04411706012 อุดมนิคมเขต 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงน้อย ม.1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ
04410801006 อุดมมงคล 1/1/25192465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
04411108006 อุดมมงคล 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาไหม อำเภอบ้านดุง
04412001006 อุดมมหาวรรณ์ 1/1/24422438วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม
04411703007 อุดมมหาวัน 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ
04412002006 อุดมวิทยา 1/1/25302455วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม
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04410202006 อุดมวิทยาราม 1/1/25122480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ
04410506001 อุดมวุฒิทาราม 18/3/25302478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด
04410304002 อุดมศิลป์ 2480วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวงจุมพล ม.7 ตำบลกุดหมากไฟ

อำเภอหนองวัวซอ
04410410002 อุดมหนองแดง 7/12/25492400วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี
04411908008 อุดมอัมพวัน 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ
04410702004 อุดมอินทราวาส 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน
04411702005 อุตตมาราม 1/1/23752304วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ
04411807002 อุตตสมาราม 2476วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม
04411701004 อุตมาวาส 1/1/24932439วัดราษฎร์มหานิกายนารายณ์ ม.3 ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ
04412204001 อุทกมัจฉาราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง
04411707003 อุทกโสภาราม 2/10/25322219วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ
04411801002 อุทการาม(อุทธการาม) 2470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
04411806001 อุทธริการาม 1/1/25162315วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม
04410106003 อุทิศยาราม 15/1/25242460วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
04412004004 อุทุมพรดอนเดื่อ(อุดมพรดอนเดื่อ) 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม
04410605013 อุทุมวารี 2484วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลพังงู อำเภอหนองหาน
04412303009 อุบลวรวิหาร 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
04410106008 อุ่มเม่า(อุ่มเหม้า) 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี
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04410802008 อู่แก้ว 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน
04410303007 อูบมุงเหนือ 2/5/254523/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายอูบมุงเหนือ ม.9 ตำบลอูบมุง อำเภอหนองวัวซอ
04410607001 โอภาสสวัสดิ์ 2453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน

รวมทั้งสิ้น วัด1,393
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02610104003 กลางเขา 8/8/25322305วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610503002 เก้านิ้ว 1/1/24232373วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง
02610407003 เกาะตาซ้ง 1/2/25332479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
02610106003 เกาะเทโพ 22/1/255016/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายเกาะเทโพ ม.4 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610106002 เกาะสวรรค์ 2391วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610705005 โกรกลึก 5/1/255220/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายโกรกลึก ม.9 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610803006 ไก่ดิ้น 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายไก่ดิ้น ม.2 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
02610103003 ขุมทรัพย์ 1/1/25132467วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610202002 เขาโคกโค 1/1/24512415วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน
02610703001 เขาฆ้องชัย 13/1/253720/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก
02610409006 เขาโจโก้ 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ม.2 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
02610302002 เขาดาวเรือง 1/1/25162480วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์
02610706009 เขาดินแดง 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายเขาดินแดง ม.1 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610701002 เขาดินเหนือ 3/9/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตเขาดินเหนือ ม.4 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610605002 เขาถ้ำตะพาบ 28/6/254830/5/2518วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
02610602005 เขาถ้ำประทุน 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610705010 เขาธรรมมงคล 3/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะค่า ม.8 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
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02610410002 เขาน้อย 1/1/25202517วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง
02610205003 เขาน้อย (บน) 20/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
02610205002 เขาน้อย (ล่าง) 1/1/25102460วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้อย ม.1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
02610409008 เขาบางแกรก 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายเขาบางแกรก ม.4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
02610210003 เขาปฐวี 1/1/25022417วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610705001 เขาผาแรต 13/7/253627/10/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตม.13 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610701005 เขาพระยาพายเรือ 7/5/25576/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายลานสัก ม.5 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610114003 เขาพะแวง 8/9/25542470วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610205004 เขาลูกช้าง 29/9/255816/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายเขาลูกช้าง ม.4 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
02610605001 เขาวงษ์พรหมจรรย์ 1/1/24942484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
02610612001 เขาว่าน 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขาว่าน ม.4 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่
02610305003 เขาหิน 15/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายเขาหิน ม.6 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610303003 เขาหินเทิน 1/1/253022/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610304004 คลองข่อย 12/2/254516/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองข่อย ม.11 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610107005 คลองเคียน 2/5/25452531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610703002 คลองชะนี 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายคลองชะนี ม.7 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก
02610605005 คลองตะขาบ 24/12/2539วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
02610606002 คลองโป่ง 3/11/253825/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่
02610301004 คลองโพ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายคลองโพ ม.3 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์
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02610704001 คลองไม้ลาย 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายคลองไม้ลาย ม.1 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610802003 คลองหวาย 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายคลองหวาย ม.7 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต
02610112003 คลองหิน 11/7/2539วัดราษฎร์มหานิกายคลองหิน ม.4 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610208003 คอดยาง 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายคอดยาง ม.13 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
02610409010 คีรีทะระมะ 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาทะระมะ ม.7 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
02610704005 คีรีวงศ์ 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายคีรีวงศ์ ม.3 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610502002 คูเมือง 12/11/25532463วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง
02610205001 โคกหม้อ 1/1/24712426วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน
02610103004 จักษาภัทราราม 1/1/25142425วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610102002 จันทาราม(ท่าซุง) 1/1/25202405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610614002 เจ้าวัด 15/5/253922/8/2522วัดราษฎร์มหานิกายเจ้าวัด ม.1 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่
02610406001 แจ้ง 1/1/19301920วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง
02610706006 ชายเขา 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายชายเขา ม.3 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610803003 ชุมทหาร 11/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
02610304006 ชุมม่วง 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายชุมม่วง ม.10 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610210009 ชุมยางสามัคคีธรรม 15/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายชุมยาง ม.15 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610703003 ซับป่าพลู 25/9/255530/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายซับป่าพลู ม.6 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก
02610509001 ดงขวาง 1/1/24782383วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง
02610301002 ดงแขวน 1/1/25162459วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์
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02610410005 ดงประดาพระ 15/5/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง
02610207004 ดงพิกุล 1/1/25052460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
02610507002 ดงเศรษฐี 11/7/2539วัดราษฎร์มหานิกายหนองเขาขัน ม.2 ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง
02610503001 ดอนกลอย 1/1/23002000วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง
02610104001 ดอนขวาง 1/1/24912441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610304002 ดอนตาเสา 2442วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610305002 ดอนเพชร 2420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610204001 ดอนหวาย 1/1/24542421วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอทัพทัน
02610305001 ดอนหวาย 1/1/24612420วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610802006 ตลิ่งสูง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต
02610210001 ตลุกดู่ 1/1/24702420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610207001 ตลุกหมู 1/1/24232400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
02610702004 ตะคล้อ 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายตะคล้อ ม.4 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก
02610114002 ตานาด 1/1/24522402วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610601004 ถ้ำเขาวง 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหินตุ้ม ม.3 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
02610706001 ถ้ำทอง 1/1/25232522วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610602007 ถ้ำพระธาตุเมืองเทพ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทัพหลวง ม.1 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610407005 ถ้ำรัตนคีรี 25/9/25332522วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
02610410006 ถ้ำสนามบิน 9/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสนามบิน ม.11 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง
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02610704013 ทรัพย์สมบูรณ์ 24/7/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตทรัพย์สมบูรณ์ ม.12 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610604002 ทองธรรมาราม 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งน้อย ม.4 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่
02610604001 ทองหลาง 1/1/25102465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่
02610107003 ทองอร่ามรังษี 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610602002 ทัพคล้าย 1/1/25212458วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610609005 ทัพเจริญธรรม 1/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายทัพไฟไหม้ ม.4 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
02610505001 ทัพทราย 1/1/25152423วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง
02610201001 ทัพทันวัฒนาราม 29/9/25412440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน
02610602003 ทัพหมัน 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610602001 ทัพหลวง 30/3/25582456วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610403003 ท่าข้ามสาคร 22/8/25572474วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง
02610102003 ท่าทอง 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายท่าทอง ม.4 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610506001 ท่าโพ 1/1/24322420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง
02610206002 ท่ามะขามป้อม 1/1/25022433วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
02610408001 ทุ่งทอง 1/1/23292324วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง
02610409003 ทุ่งนา 1/1/25062465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
02610706003 ทุ่งนางาม 4/9/25342529วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610203001 ทุ่งนาไทย 1/1/23692349วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน
02610505002 ทุ่งพึ่งเก่า 13/5/25282465วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง
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02610505004 ทุ่งพึ่งใหม่ 1/1/24802472วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง
02610407001 ทุ่งโพ 1/1/25022452วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
02610304011 ทุ่งยาว 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยาว ม.9 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610304001 ทุ่งสงบ 1/1/24982417วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610702003 ทุ่งสามแท่ง 16/10/252919/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก
02610801002 ทุ่งสาลี 27/8/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต
02610408002 ทุ่งหลวง 1/1/24582450วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง
02610409004 เทพนิมิต 8/8/255616/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายหัวเขาปลาร้า ม.5 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
02610706011 เทพเมืองทอง 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำโจน ม.5 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610609007 เทพสุวรรณวงศาราม 8/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ตาย ม.7 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
02610101004 ธรรมโฆษก 1/1/23452325วัดราษฎร์มหานิกายตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610101006 ธรรมโศภิต 1/1/24752400วัดราษฎร์มหานิกายตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610603003 นาทุ่งเชือก 19/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายนาทุ่งเชือก ม.4 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
02610701007 นาไร่เดียว 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายนาไร่เดียว ม.2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610407004 น้ำพุ 27/12/254529/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
02610705008 น้ำรอบ 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายน้ำรอบ ม.1 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610706004 น้ำวิ่ง 23/4/252929/6/2525วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610706007 นิคมสามัคคี 22/11/254819/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายนิคมสามัคคี ม.4 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610111003 เนินซาก 1/1/25192442วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี
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02610103006 เนินตูม 11/7/2539วัดราษฎร์มหานิกายเนินตูม ม.2 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610508002 เนินพยอม 1/1/24682460วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
02610705003 เนินมะค่า 4/1/2538วัดราษฎร์มหานิกายเนินมะค่า ม.8 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610405003 เนินสาธารณ์ 1/1/251917/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง
02610705011 เนินสำราญ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเนินสำราญ ม.10 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610109001 เนินเหล็ก 1/1/24342353วัดราษฎร์มหานิกายเหนือ ม.4 ตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610304010 บ่อชุมแสง 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายบ่อชุมแสง ม.19 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610404002 บ่อทับใต้ 24/6/25412527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง
02610801005 บ่อน้ำเย็น 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายบ่อน้ำเย็น ม.11 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต
02610305004 บ่อยาง 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายบ่อยาง ม.8 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610103005 บางกุ้ง 31/3/254920/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายบางกุ้ง ม.7 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610803002 บ้านกลาง 21/2/253927/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
02610609002 บ้านจัน 3/11/255720/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายจัน ม.5 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
02610614003 บ้านบุ่ง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายบุ่ง ม.5 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่
02610611001 บ้านไร่ 1/1/24722470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
02610410004 บ้านใหม่ 14/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง
02610609003 บ้านใหม่โพธิ์งาม 29/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายใหม่โพธิ์งาม ม.2 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
02610704010 บึงเจริญ 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายบึงเจริญ ม.9 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610304007 บึงยาว 18/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายบึงยาว ม.8 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
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02610705013 บึงแวง 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายบึงแวง ม.17 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610705002 บึงแห้ง 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายบึงแห้ง ม.6 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610706012 บุ่งฝางสามัคคีธรรม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งฝาง ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610704011 บุ่งอ้ายเจี้ยม 30/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งอ้ายเจี้ยม ม.5 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610114001 บุญลือ 1/1/24542404วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610403001 ปทุมทอง 4/7/25322400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง
02610402003 ปทุมธาราม 1/1/25152482วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
02610410003 ประดาหัก 17/5/2522วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง
02610702002 ประดู่ยืน 1/1/252226/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก
02610407006 ปรักมะม่วง 21/6/253426/3/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
02610107004 ปากคลองท่าซุง 22/1/25506/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610701003 ปากเหมือง 26/5/255120/11/2535วัดราษฎร์มหานิกายปากเหมือง ม.9 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610702001 ป่าคา 1/1/252326/6/2521วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก
02610704002 ปางไม้ไผ่ 3/12/254716/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายปางไม้ไผ่ ม.4 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610604004 ป่าแจ้งประจักษ์โกศล 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายคุ้มเกล้า ม.15 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่
02610405001 ป่าช้า 1/1/23752350วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง
02610701009 ป่าแดนนาบุญ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายพุหล่ม ม.2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610706014 ป่านิคมสามัคคี 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคมสามัคคี ม.4 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610802004 ป่าบัว 16/1/2555วัดราษฎร์มหานิกายป่าบัว ม.6 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต
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02610803001 ป่าผาก 2/11/253031/10/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
02610407008 ป่าพริก 21/3/2539วัดราษฎร์มหานิกายป่าพริก ม.5 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
02610206003 ป่าเรไลยก์ 2471วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวแดง ม.4 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
02610409001 ป่าเลา 21/2/25392470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
02610704009 ป่าศรัทธาธรรม 25/9/255524/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายพรเจริญ ม.17 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610603006 ป่าสักทอง 28/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายแม่ระมาด ม.9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
02610703004 ป่าอ้อ 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายป่าอ้อ ม.5 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก
02610304013 ปิยะมงคล 31/5/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่มงคล ม.23 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610210005 โป่งเก้ง 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายโป่งเก้ง ม.15 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610802001 โป่งข่อย 23/1/254230/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายโป่งข่อย ม.4 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต
02610704012 โป่งสามสิบ 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายโป่งสามสิบ ม.3 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610705006 โปร่งนวล 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายโปร่งนวล ม.3 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610402007 โปรดภาวนา 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายดงยาง ม.3 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
02610603002 ผาทั่ง 2477วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
02610210004 ผาลาดธาราราม 8/11/252623/8/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610706008 พรหมรังสี 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำโจน ม.12 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610506002 พันสี 1/1/24432435วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง
02610101007 พิชัยปุรณาราม 1/1/24182301วัดราษฎร์มหานิกายตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610609006 พุกร่าง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายพุกร่าง ม.8 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
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02610614001 พุ่มบำเพ็ญธรรม 2466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่
02610210011 เพชรกาฬสินธุ์ 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายเพชรกาฬสินธุ์ ม.14 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610704003 เพชรเจริญ 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายเพชรเจริญ ม.5 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610701008 เพชรน้ำผึ้ง 1/3/255914/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายเพชรน้ำผึ้ง ม.3 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610602008 ภูจวง 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายภูจวง ม.14 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610103002 ภูมิธรรม 1/1/24812465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610502004 มงคลรัตนคีรี 1/1/24942484วัดราษฎร์มหานิกายหนองปลาไหล ม.9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง
02610101001 มณีสถิตกปิฏฐาราม 1/1/24342431พระอารามหลวงมหานิกายตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610509002 มโนราช 1/1/24822480วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง
02610202001 มะเดื่อ 1/1/24362413วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งนาไทย อำเภอทัพทัน
02610606001 เมืองการุ้ง 21/12/25352520วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่
02610509003 รัตนาราม 16/10/254910/9/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง
02610107002 ราษฎร์ศรัทธาทำ 14/10/25252482วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610402005 โรจนาราม 1/1/25154/10/2505วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
02610611004 ไร่พริก 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายไร่พริก ม.7 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
02610703009 ไร่สามัคคีธรรม 12/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายนาไร่เดียว ม.1 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก
02610701001 ลานสัก 16/10/252922/12/2526วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610409005 ลานหญ้าคา 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายลานหญ้าคา ม.4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
02610611003 วังตอ 6/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายวังตอ ม.6 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
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02610210006 วังเตย 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายวังเตย ม.14 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610407002 วังบรเพชร 1/1/25152463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
02610304003 วังบุญ 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610113001 วังปลากด 1/1/24342353วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610605004 วังพง 18/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
02610208001 วังสาริกา 1/1/24902434วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
02610410007 วังสีทา 14/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายวังสีทา ม.12 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง
02610605003 วังหิน 30/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่
02610701004 วิหารธรรม 22/8/25573/11/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตร่องตาที ม.6 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610107001 เวฬุวนาราม(ยาง) 1/1/25092423วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610304005 ศรีจันทราราม 18/5/2538วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมน ม.7 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610706005 ศรีบุญเรือง 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายศรีบุญเรือง ม.10 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610112002 ศรีประมุข 3/12/25472460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610508004 ศิริธรรมาวาส 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเนินพยอม ม.5 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
02610508003 ศิริวัฒนาราม 22/8/25572497วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
02610706010 สกุณาวนาราม 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำโจน ม.12 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610604003 สมศรีพัฒนาราม 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำดี ม.12 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่
02610802002 สมอทอง 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายสมอทอง ม.2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต
02610210010 สวนขวัญ 3/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายสวนขวัญ ม.13 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
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02610505006 สวนพลู 11/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งพึ่ง ม.5 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง
02610602006 สวนพลู 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายสวนพลู ม.7 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610301001 สว่างอารมณ์ 1/1/24532430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์
02610601001 สะนำ 1/1/25222466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
02610105002 สะพานหิน 1/1/25142426วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหาดทบง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610102001 สังกัสรัตนคีรี 1/1/25182443วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610602009 สามัคคีธรรม 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายป่าอู ม.7 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610409002 สามัคคีรังสรรค์ 25/3/253622/8/2516วัดราษฎร์มหานิกายบ้านทุ่งนา ม.4 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง
02610610004 สายรุ้งทอง 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสายรุ้งทอง ม.8 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่
02610609001 สาลวนาราม 6/1/25538/10/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
02610210012 สาลีสามัคคีธรรม 26/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายสาลี ม.12 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610503003 สุทธาวาส 1/1/23302320วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง
02610801001 สุวรรณบรรพต 27/5/25582479วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต
02610206001 หนองกระดี่ 26/11/25342431วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
02610206004 หนองกระดี่นอก 12/11/255319/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองกระดี่ ม.3 ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน
02610403002 หนองกระทุ่ม 1/1/24452430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง
02610410001 หนองกระทุ่ม 2460วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง
02610303002 หนองกี่ 2527วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610108001 หนองแก 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแก อำเภอเมืองอุทัยธานี
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02610610005 หนองแกสามัคคี 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองแกสามัคคี ม.11 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่
02610208005 หนองขนาก 11/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองขนาก ม.1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
02610404001 หนองขุนชาติ 3/11/25382364วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองฉาง
02610208002 หนองขุย 9/5/25342455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
02610304009 หนองเข้ 20/6/255523/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายหน้องเข้ ม.12 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610505003 หนองเขื่อน 7/2/25322447วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง
02610303001 หนองแขวนกูบ 25/3/25542474วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610803004 หนองจอก 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองจอก ม.3 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
02610210008 หนองจิกยาว 14/12/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองจิกยาว ม.16 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610705012 หนองเจ๊กกวย 15/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายหนองเจ๊กกวย ม.7 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610303004 หนองชุมเห็ด 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุมเห็ด ม.5 ตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์

02610302003 หนองตะคลอง 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์
02610305006 หนองตะเคียน 19/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองตะเคียน ม.5 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610104004 หนองตางู 1/1/25102441วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610606003 หนองตายาย 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองตายาย ม.13 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่
02610110001 หนองเต่า 1/1/24562441วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610406003 หนองเต่า 1/1/24712430วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง
02610210002 หนองนกยูง 1/1/24982466วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน



14หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุทัยธานี

02610613001 หนองบ่มกล้วย 12/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่
02610304008 หนองบำหรุ 23/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบำหรุ ม.13 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์
02610601003 หนองปรือ 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายหนองปรือ ม.8 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
02610208004 หนองเป็ดก่า 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองเป็ดก่า ม.15 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน
02610702005 หนองผักกาด 4/12/25588/8/2538วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักกาด ม.7 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก
02610802005 หนองผักแพว 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองผักแพว ม.5 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต
02610210007 หนองไผ่ 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.12 ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน
02610502003 หนองไผ่ 1/1/24702455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง
02610111001 หนองไผ่แบน 1/1/24802446วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610610002 หนองฝาง 15/8/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่
02610407007 หนองฝางวิทยาราม 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองฝาง ม.7 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง
02610501002 หนองพลวง 1/1/22622232วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง
02610112001 หนองพังค่า 1/1/24452439วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองพังค่า อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610111002 หนองโพธิ์ 1/1/25132452วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610501003 หนองแฟบ 1/1/24852438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง
02610705007 หนองม่วง 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองม่วง ม.6 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610402002 หนองมะกอก 1/1/24812464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
02610207003 หนองมะเขือ 1/1/25022455วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
02610609004 หนองไม้แก่น 21/7/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้แก่น ม.3 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่
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02610402001 หนองยาง 1/1/25202315วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
02610801003 หนองยาง 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.7 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต
02610301003 หนองยายดา 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์
02610501001 หนองระแหงใต้ 1/1/23702360วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง
02610502001 หนองระแหงเหนือ 2310วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง
02610207002 หนองเรือโกลน 1/1/24652430วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน
02610302004 หนองแว่น 29/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์
02610303005 หนองสมบูรณ์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองสมบูรณ์ ม.6 ตำบลพลวงสองนาง

อำเภอสว่างอารมณ์
02610209001 หนองสระ 1/1/24232400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน
02610104002 หนองสลิด 1/1/24672436วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610305005 หนองสะแก 23/9/2545วัดราษฎร์มหานิกายหนองสะแก ม.6 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610305007 หนองสี่เหลี่ยม 11/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองสี่เหลี่ยม ม.11 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์
02610801004 หนองสี่เหลี่ยม 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายหนองสี่เหลี่ยม ม.5 ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต
02610201002 หนองหญ้าไทร 1/1/25022440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน
02610111004 หนองหญ้านาง 26/5/25512220วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610302001 หนองหลวง 2472วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างอารมณ์
02610613002 หนองหิน 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.6 ตำบลหนองบ่มกล้วย อำเภอบ้านไร่
02610610003 หนองหูลิง 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองหูลิง ม.9 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่



16หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุทัยธานี

02610507001 หมกแถว 29/11/25402465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหมกแถว อำเภอหนองขาหย่าง
02610101005 หลวงราชาวาส 1/1/24282370วัดราษฎร์มหานิกายตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610508001 หลุมเข้า 30/12/25292343วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง
02610704014 ห้วยขาแข้ง 15/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายกม.๕๒ ม.10 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610402004 ห้วยขานาง 4/1/25292484วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
02610705004 ห้วยทราย 20/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายห้วยทราย ม.2 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610611002 ห้วยบง 5/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่
02610601002 ห้วยป่าปก 12/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่
02610704006 ห้วยเปล้า 11/12/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเปล้า ม.6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610401001 ห้วยพระจันทร์ 1/1/24242269วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง
02610603004 ห้วยพลู 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายห้วยพลู ม.7 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
02610504001 ห้วยรอบ 1/1/24372430วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยรอบ อำเภอหนองขาหย่าง
02610704007 ห้วยรัง 18/9/2546วัดราษฎร์มหานิกายห้วยรัง ม.2 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610706002 ห้วยโศก 6/11/253916/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
02610603001 ห้วยแห้ง 1/1/25112364วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่
02610406002 หัวเมือง 2/4/25302124วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง
02610105001 หาดทนง 1/1/24122300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหาดทบง อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610704004 หาดทรายงาม 27/4/2541วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก
02610803005 หินโหง่น 13/2/2552วัดราษฎร์มหานิกายหินโหง่น ม.2 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
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02610610001 หูช้าง 25/9/255517/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่
02610405002 ใหญ่ 1/1/24102400วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง
02610402006 ใหม่เขาปูน 7/3/254425/2/2536วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่เขาปูน ม.1 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง
02610101003 ใหม่จันทราราม 2455วัดราษฎร์มหานิกายตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610701006 ใหม่ไทยอีสาน 16/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ไทยอีสาน ม.7 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก
02610602004 ใหม่หนองแก 6/1/255316/12/2537วัดราษฎร์มหานิกายใหม่หนองแก ม.4 ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่
02610702006 ใหม่หนองแขม 15/10/2539วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.8 ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก
02610101002 อมฤตวารี 1/1/25232434วัดราษฎร์มหานิกายตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610106001 อัมพวัน 1/1/24692464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี
02610408003 อัมพวัน 1/1/25032480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งพง อำเภอหนองฉาง
02610705009 อุดมพร 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายหนองเจ๊กกวย ม.7 ตำบลน้ำรอบ อำเภอลานสัก
02610612002 อุดมสุข 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายอุดมสุข ม.8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่
02610103001 อุโปสถาราม 1/1/24252324วัดราษฎร์มหานิกายน้ำตก ม.1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี

รวมทั้งสิ้น วัด313
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03530501006 กกต้อง 25/3/25412475วัดราษฎร์มหานิกายกกต้อง ม.3 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
03530101002 กลาง 26/11/25342285วัดราษฎร์มหานิกายเกาะ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530705002 กองโค 17/1/25512348วัดราษฎร์มหานิกายกองโค ม.3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
03530807005 กุฏิพระฤาษีทรงธรรม 12/6/25422465วัดราษฎร์มหานิกายตาล ม.4 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
03530111003 กุมภีล์ทอง 26/11/25342331วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530101008 เกษมจิตตาราม 1/1/24802473วัดราษฎร์มหานิกายคลองโพธิ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530114002 เกาะเรไร 1/1/23712366วัดราษฎร์มหานิกายทุ่ง ม.5 ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530709005 เกาะวารี 20/10/251713/7/2513วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะปราง ม.5 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
03530705001 ขวางชัยภูมิ 3/9/25252338วัดราษฎร์มหานิกายปากคลอง ม.1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
03530205001 ข่อยสูง 2/2/24992450วัดราษฎร์มหานิกายข่อยสูง ม.1 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
03530116002 ขุนฝาง 21/6/253424/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายขุนฝาง ม.5 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530109006 เขาแก้ว 8/11/251410/3/2475วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วงาม ม.4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530711004 เขาดินสุวรรณบาท 20/9/25422480วัดราษฎร์มหานิกายม่วงตาล ม.3 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
03530107006 เขาตองพรหมประสิทธิ์ 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเขาตอง ม.9 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530113006 เขาผึ้ง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังดิน ม.2 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530901008 เขาสักรัตนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายเขาสัก ม.10 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
03530705003 คลองกล้วย 25/9/253322/2/2528วัดราษฎร์มหานิกายคลองกล้วย ม.8 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
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03530708002 คลองกะพั้ว 26/8/255814/11/2538วัดราษฎร์มหานิกายคลองกะพั้ว ม.6 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย
03530112003 คลองนาพง 1/1/24682417วัดราษฎร์มหานิกายคลองนาพง ม.7 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530101001 คลองโพธิ์ 5/11/24622365พระอารามหลวงมหานิกายเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530703004 คลองละมุง 14/5/25442458วัดราษฎร์มหานิกายคลองละมุง ม.5 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
03530701004 คลองละวาน 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองละวาน ม.6 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
03530203001 คลึงคราช 13/1/25372340วัดราษฎร์มหานิกายเด่นสำโรง ม.4 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
03530710003 คีรีรัตนวนาราม 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายเฟื่องฟ้าสีขาว ม.7 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย
03530903001 คีรีวงกฎ 15/5/25392420วัดราษฎร์มหานิกายวังปรากฎ ม.1 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
03530711002 คีรีวงกต 16/5/25402430วัดราษฎร์มหานิกายหนองกวาง ม.2 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
03530105001 คุ้งตะเภา 13/8/24902313วัดราษฎร์มหานิกายคุ้งตะเภา ม.4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530111002 คุ้งยาง 1/1/24232325วัดราษฎร์มหานิกายคุ้งยาง ม.7 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530103003 คุ้งวารี 1/2/248930/3/2482วัดราษฎร์มหานิกายคุ้งวารี ม.6 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530402007 โคกทรายขาวสามัคคี 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโคกทรายขาว ม.8 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด
03530602003 โคกเหนือ 2483วัดราษฎร์มหานิกายโคกเหนือ ม.1 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
03530602004 โคกใหม่ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหม่ ม.3 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
03530306002 งอมถ้ำ 3/2/254012/3/2437วัดราษฎร์มหานิกายงอมถ้ำ ม.1 ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา
03530109001 งิ้วงาม 16/12/25542218วัดราษฎร์มหานิกายงิ้วงาม ม.5 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530305002 จริม 5/9/252119/10/2516วัดราษฎร์มหานิกายปางหมิ่น ม.1 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา
03530108004 จอมคีรี 27/4/24842476วัดราษฎร์มหานิกายชายเขาใต้ ม.4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
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03530601001 จอมแจ้ง 21/2/25392450วัดราษฎร์มหานิกายม่วงเจ็ดต้น ม.2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก
03530804003 เจดีย์คีรีวิหาร 27/4/24712400วัดราษฎร์มหานิกายวัดป่า ม.9 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
03530115001 ช่องลม 8/5/24002317วัดราษฎร์มหานิกายช่องลม ม.2 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530401002 ช่องลม 1/1/24582435วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไคร้ ม.2 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด
03530401007 ชัยชนะพล 7/4/2482วัดราษฎร์มหานิกายหัวนา ม.7 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด
03530108001 ชายเขา 25/9/25552388วัดราษฎร์มหานิกายชายเขา ม.5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530704007 ชำตก 22/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายชำตก ม.8 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
03530202005 ชำทอง 10/2/253521/1/2517วัดราษฎร์มหานิกายชำทอง ม.8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
03530704003 ชำสอง 29/10/25522483วัดราษฎร์มหานิกายชำสอง ม.6 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
03530704005 ชำหนึ่ง 12/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายชำหนึ่ง ม.5 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
03530401001 ชุมพล 30/9/24792115วัดราษฎร์มหานิกายแสนตอ ม.4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด
03530805005 ไชยจุมพล 27/4/24712470วัดราษฎร์มหานิกายไชยจุมพล ม.2 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
03530204004 ไชยมงคล 2470วัดราษฎร์มหานิกายไชยมงคล ม.7 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
03530303003 ซำบ้อ 2400วัดราษฎร์มหานิกายซำบ้อ ม.11 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา
03530808003 ซำผักหนามชัยมงคล 28/1/2551วัดราษฎร์มหานิกายซำผักหนาม ม.2 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
03530107004 ดงช้างดี 12/2/2531วัดราษฎร์มหานิกายดงช้างดี ม.3 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530806003 ดงสระแก้ว 14/1/24842460วัดราษฎร์มหานิกายดงสระแก้ว ม.5 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
03530707001 ดอกไม้ 1/1/23232300วัดราษฎร์มหานิกายท่ามะเฟือง ม.2 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
03530802002 ดอนแก้ว 27/4/24712440วัดราษฎร์มหานิกายนอกด่าน ม.10 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
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03530802003 ดอนค่า 10/11/25152440วัดราษฎร์มหานิกายต้นงั่ว ม.9 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
03530805002 ดอนไชย 1/1/23202315วัดราษฎร์มหานิกายคุ้ม ม.4 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
03530902003 ดอนมูลน้ำลอก 4/11/25092460วัดราษฎร์มหานิกายน้ำลอก ม.4 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530804004 ดอนสัก 1/1/24212275วัดราษฎร์มหานิกายนารฮี ม.3 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
03530114001 ดอยแก้ว 1/1/23872339วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแสนตอ ม.4 ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530204002 ดอยแก้ว 25/12/25392465วัดราษฎร์มหานิกายไร่ ม.5 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
03530102003 ดอยท่าเสา 24/1/25062474วัดราษฎร์มหานิกายท่าเสา ม.8 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530804006 ดอยมูล 2397วัดราษฎร์มหานิกายน้ำท่วม ม.2 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
03530201008 ดอยสวรรค์ 24/6/254124/1/2535วัดราษฎร์มหานิกายเขาไก่เขี่ย ม.1 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530110001 ด่านนาขาม 24/4/24712348วัดราษฎร์มหานิกายด่านนาขาม ม.2 ตำบลบ้านด่านนาขาม

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530808001 ด่านแม่คำมัน 8/9/24982448วัดราษฎร์มหานิกายด่านแม่คำมัน ม.5 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
03530708003 เด่นกระต่าย 14/8/255128/2/2540วัดราษฎร์มหานิกายไร่เจริญ ม.7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย
03530112007 เด่นกระต่าย 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายเด่นกระต่าย ม.11 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530111005 เด่นด่าน 2528วัดราษฎร์มหานิกายเด่นด่าน ม.2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530401003 ต้นตะคร้อ 2470วัดราษฎร์มหานิกายแสนตอ ม.4 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด
03530402004 ต้นตาล 23/8/25452333วัดราษฎร์มหานิกายม่วง ม.4 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด
03530302001 ตีนดอย 29/11/25372392วัดราษฎร์มหานิกายตีนดอย ม.2 ตำบลหาดคล้า อำเภอท่าปลา
03530704001 เต่าไห 21/11/25322411วัดราษฎร์มหานิกายเต่าไห ม.3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
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03530201009 ถาวรสามัคคีธรรม 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหัวดาน ม.8 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530401004 ทรายมูล 20/3/2472วัดราษฎร์มหานิกายสวน ม.5 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด
03530804005 ท้องลับแล 2450วัดราษฎร์มหานิกายท้องลับแล ม.7 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
03530103001 ทองเหลือ 10/3/25252323วัดราษฎร์มหานิกายแม่พร่อง ม.4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530107002 ทับใหม่ 20/10/25172443วัดราษฎร์มหานิกายทับใหม่ ม.1 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530902002 ท่าช้าง 2479วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.3 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530703003 ท่าดินแดง 27/12/25452455วัดราษฎร์มหานิกายท่าดินแดง ม.5 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
03530101003 ท่าถนน 8/9/24982302วัดราษฎร์มหานิกายสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530106001 ท่าทอง 30/10/24792311วัดราษฎร์มหานิกายท่าทอง ม.2 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530301002 ท่าปลา 15/9/25302415วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่าง ม.8 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
03530304001 ท่าแฝก 2300วัดราษฎร์มหานิกายวังโป่ง ม.2 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
03530706001 ท่าไม้เหนือ 22/8/25572401วัดราษฎร์มหานิกายท้ายน้ำ ม.5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย
03530101005 ท้ายตลาด 27/12/25262451วัดราษฎร์มหานิกายท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530709007 ทุ่งป่ากระถิน 9/9/255930/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งป่ากระถิน ม.6 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
03530104004 ทุ่งเศรษฐี 27/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายห้วยบง ม.7 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530804001 ทุ่งเอี้ยง 2381วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งเอี้ยง ม.5 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
03530113005 เทพนิมิตรจอมคีรีธรรม 10/6/2545วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปอม ม.8 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530101004 ธรรมาธิปไตย 14/8/24852345วัดราษฎร์มหานิกายสี่แยกวัดธรรมา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530404001 นากล่ำ 15/5/25392339วัดราษฎร์มหานิกายนากล่ำ ม.2 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด
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03530604001 นาขุม 5/1/25522483วัดราษฎร์มหานิกายนาขุม ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก
03530000001 นาคะนึง 29/12/2554วัดราษฎร์มหานิกายนาคะนึง ม.6 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
03530701005 นางลิง 30/7/2552วัดราษฎร์มหานิกายคลองกะชี ม.7 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
03530504005 นาแซง 2483วัดราษฎร์มหานิกายนาแซง ม.3 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า
03530805001 นาทะเล 20/11/24672393วัดราษฎร์มหานิกายนาทะเล ม.5 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
03530803001 นานกกก 30/8/25202369วัดราษฎร์มหานิกายนานกกก ม.3 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล
03530115004 นาน้อย 17/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายนาน้อย ม.6 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530403003 นาน้ำพาย 23/8/24992465วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพาย ม.2 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด
03530903002 นาป่าคาย 2/11/25302374วัดราษฎร์มหานิกายนาป่าคาย ม.4 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
03530102005 นาโปร่ง 16/9/2528วัดราษฎร์มหานิกายนาโปร่ง ม.3 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530501001 นาไพร 2426วัดราษฎร์มหานิกายนาไพร ม.4 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
03530711001 นายาง 1/1/23262321วัดราษฎร์มหานิกายนายาง ม.4 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
03530504002 นาไร่เดียว 2465วัดราษฎร์มหานิกายนาไร่เดียว ม.5 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า
03530903003 นาลับแลง 7/2/25322325วัดราษฎร์มหานิกายนาลับแลง ม.5 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
03530501003 นาหน่ำ 26/11/25342430วัดราษฎร์มหานิกายนาหน่ำ ม.2 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
03530302002 นาโห้ง 15/5/25392394วัดราษฎร์มหานิกายโป่งแก้ว ม.4 ตำบลหาดคล้า อำเภอท่าปลา
03530711003 นาอิซาง 2478วัดราษฎร์มหานิกายนาอิซาง ม.1 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
03530709004 นาอิน 24/6/25392435วัดราษฎร์มหานิกายนาอิน ม.3  ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย
03530301005 น้ำคอม 2/9/255311/3/2475วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคอม ม.3 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
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03530404003 น้ำไคร้ 2411วัดราษฎร์มหานิกายน้ำไคร้ ม.1 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด
03530304006 น้ำปึง 6/4/25422471วัดราษฎร์มหานิกายปากดง ม.1 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
03530307001 น้ำพร้า 2408วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพร้า ม.1 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา
03530904001 น้ำพี้ 5/1/25522325วัดราษฎร์มหานิกายน้ำพี้ ม.2 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
03530108003 น้ำริดใต้ 26/8/25582401วัดราษฎร์มหานิกายน้ำริด ม.1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530108002 น้ำริดเหนือ 27/9/24722400วัดราษฎร์มหานิกายน้ำริด ม.2 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530111010 น้ำวังหลวง 9/3/2558วัดราษฎร์มหานิกายน้ำวังหลวง ม.10 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530301003 น้ำสิงห์ใต้ 8/9/255416/3/2466วัดราษฎร์มหานิกายน้ำสิงห์ใต้ ม.5 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
03530301006 น้ำสิงห์เหนือ 12/6/254029/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายน้ำสิงห์เหนือ ม.4 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
03530805004 น้ำใส 20/11/24672448วัดราษฎร์มหานิกายน้ำใส ม.1 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
03530305001 น้ำหมัน 2/2/24992345วัดราษฎร์มหานิกายน้ำหมันกลาง ม.5 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา
03530901004 น้ำหมีน้อยสามัคคี 2434วัดราษฎร์มหานิกายน้ำหมีน้อย ม.5 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
03530707007 นิคมพิชัย 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายล๊อค 17 ม.8 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
03530902011 เนินชัย 11/11/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530107003 เนินโพธิ์ 21/6/253421/8/2505วัดราษฎร์มหานิกายซ่าน ม.6 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530301009 เนินสวน 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายเนินสวน ม.6 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
03530301007 เนินสว่าง 30/6/2537วัดราษฎร์มหานิกายเนินสว่าง ม.12 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
03530308003 เนินสิงห์ 28/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายเนินสิงห์ ม.9 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
03530102004 แนวคีรี 14/10/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม่อนดินแดง ม.5 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
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03530902007 บ่อทอง 3/2/254631/1/2528วัดราษฎร์มหานิกายบ่อทอง ม.9 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530603001 บ่อเบี้ยวนาราม 2459วัดราษฎร์มหานิกายบ่อเบี้ย ม.1 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก
03530105007 บ่อพระ 19/2/2559วัดราษฎร์มหานิกายบ่อพระ ม.7 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530705004 บางนา 4/3/253130/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายบางนา ม.7 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
03530702003 บ้านเกาะ 10/2/25352460วัดราษฎร์มหานิกายบ้านเกาะ ม.3 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
03530202002 บ้านแก่งใต้ 1/1/24692450วัดราษฎร์มหานิกายแก่ง ม.3 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
03530709006 บ้านขอม 14/2/253720/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายขอม ม.5 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
03530709002 บ้านดง 20/11/24672398วัดราษฎร์มหานิกายดง ม.3 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
03530702001 บ้านดารา 31/3/25522443วัดราษฎร์มหานิกายดารา ม.4 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
03530504003 บ้านเดิ่น 2468วัดราษฎร์มหานิกายเดิ่น ม.2 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า
03530503002 บ้านลุ่ม 2459วัดราษฎร์มหานิกายลุ่ม ม.2 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
03530201001 บ้านใหม่โพธิ์เย็น 23/2/25422170วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.6 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530706004 บึงสัมพันธ์ 3/2/254013/7/2530วัดราษฎร์ธรรมยุตหาดสาแล ม.5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย
03530104003 บุ่งวังงิ้ว 1/8/253327/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายบุ่งวังงิ้ว ม.1 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530709003 บุพพาราม 10/10/25232403วัดราษฎร์มหานิกายโคน ม.1 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
03530302004 เบญจมาราม 9/1/254722/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคลองชมภู ม.6 ตำบลหาดคล้า อำเภอท่าปลา
03530802006 ปทุมคงคา 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายแสนสิทธิ ม.1 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
03530111004 ประชาธรรม 29/11/25402444วัดราษฎร์มหานิกายด่านน้ำ ม.3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530304008 ประชาธรรม 28/1/2542วัดราษฎร์มหานิกายงุ้นงาม ม.11 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
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03530303004 ประชานิมิต 25/6/2542วัดราษฎร์มหานิกายย่านดู่ ม.10 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา
03530704004 ประชาศรัทธาธรรม 12/7/253114/9/2519วัดราษฎร์มหานิกายเต่าไหใต้ ม.4 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
03530402006 ประชาสวรรค์ 29/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายชำบุ่น ม.7 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด
03530401005 ปากปาด 10/1/252825/3/2475วัดราษฎร์มหานิกายปากปาด ม.1 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด
03530109004 ปากฝาง 1/1/24162406วัดราษฎร์มหานิกายปากฝาง ม.9 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530105002 ป่ากล้วย 1/1/24202376วัดราษฎร์มหานิกายป่ากล้วย ม.2 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530304005 ปากลี 2460วัดราษฎร์มหานิกายท่าช้าง ม.6 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
03530403001 ปากห้วยแค 2462วัดราษฎร์มหานิกายปากห้วยแค ม.5 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด
03530303007 ปากห้วยฉลอง 4/5/2557วัดราษฎร์มหานิกายปากห้วยฉลอง ม.4 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา
03530707002 ป่ากะพี้ 18/8/24762456วัดราษฎร์มหานิกายป่ากะพี้ ม.4 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย
03530306001 ป่ากั้ง 11/9/2411วัดราษฎร์มหานิกายป่ากั้ง ม.5 ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา
03530112009 ป่าเขื่อนผาจุก 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตคลองนาพง ม.7 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530110005 ปางต้นผึ้ง 13/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายปางต้นผึ้ง ม.8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530901006 ปางวุ้น 2483วัดราษฎร์มหานิกายปางวุ้น ม.14 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
03530902004 ปางหมิ่น 2474วัดราษฎร์มหานิกายปางหมิ่น ม.5 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530103002 ป่าเซ่า 6/3/24722400วัดราษฎร์มหานิกายป่าเซ่า ม.10 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530705005 ป่าแต้ว 1/1/253329/11/2532วัดราษฎร์มหานิกายป่าแต้ว ม.4 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
03530202006 ป่าปทีปาราม 30/12/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตแก่ง ม.1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
03530116003 ป่าพุทธวิโมกข์ 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตขุนฝาง ม.5 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
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03530801003 ป่ายาง 1/1/22202212วัดราษฎร์มหานิกายป่ายาง ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล
03530105003 ป่าสักเรไร 10/8/25202464วัดราษฎร์มหานิกายหัวหาด ม.5 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530901005 ผักขวง 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายผักขวง ม.2 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
03530802005 ผักราก 1/1/24492391วัดราษฎร์มหานิกายฟากท่า ม.5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
03530112005 ผาจักร 9/1/25472460วัดราษฎร์มหานิกายผาจักร ม.8 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530112002 ผาจุก 25/3/25362321วัดราษฎร์มหานิกายผาจุก ม.5 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530303002 ผาเต่า 1/1/24332420วัดราษฎร์มหานิกายผาเต่าพัฒนา ม.3 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา
03530303005 ผาเต่าบำรุง 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายผาเต่าบำรุง ม.5 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา
03530503006 ผาโปด 2483วัดราษฎร์มหานิกายผาโปด ม.5 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
03530303001 ผาเลือด 1/1/24062376วัดราษฎร์มหานิกายผาเลือด ม.1 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา
03530401006 ไผ่ล้อม 13/1/25382480วัดราษฎร์มหานิกายนาคันทุง ม.6 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด
03530806001 ไผ่ล้อม 10/2/25352019วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ล้อม ม.1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
03530101006 ไผ่ล้อม 22/11/25482455วัดราษฎร์มหานิกายท่าอิฐล่าง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530205004 ไผ่ลูกช้าง 20/12/2534วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ลูกช้าง ม.3 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
03530203004 ไผ่สว่างสามัคคีธรรม 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายไผ่สว่าง ม.5 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
03530107005 ไผ่ใหญ่ 18/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายไผ่ใหญ่ ม.7 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530202001 พงสะตือ 2/9/25182466วัดราษฎร์มหานิกายพงสะตือ ม.7 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
03530401008 พรหมประสิทธิ์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหูด ม.3 ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด
03530807004 พระแท่นศิลาอาสน์ 1/1/24521920พระอารามหลวงธรรมยุตพระแท่น ม.6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
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03530807001 พระบรมธาตุ 1/1/19121902วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยั้ง ม.3 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
03530112001 พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 1/1/17221700วัดราษฎร์มหานิกายฝาง ม.3 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530709001 พระยาปันแดน 1/1/24582350วัดราษฎร์มหานิกายพญาแมน ม.4 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย
03530807003 พระยืน 8/2/24921920วัดราษฎร์มหานิกายพระแท่น ม.6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
03530903007 พลอยสังวรนิรันดร์ 30/3/25586/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาลับแลง ม.5 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
03530201012 พิกุลทอง 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายห้วยพิกุลทอง ม.7 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530706003 โพธาราม 6/2/24922463วัดราษฎร์มหานิกายดอนโพธิ์ ม.6 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย
03530501002 โพธิ์ชัย 31/10/25482426วัดราษฎร์มหานิกายฟากท่า ม.1 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
03530602001 โพธิ์ชัยศรี 14/6/25332427วัดราษฎร์มหานิกายโคก ม.7 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
03530702005 โพธิ์ดาราราม 13/3/25052469วัดราษฎร์มหานิกายดารา ม.5 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
03530502001 โพธิ์เตี้ย 1/1/21102105วัดราษฎร์มหานิกายสองคอน ม.3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
03530806004 โพธิ์ทอง 8/9/24982470วัดราษฎร์มหานิกายเกาะตาเพชร ม.3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
03530804002 โพธิบัลลังก์ 6/7/2530วัดราษฎร์มหานิกายห้วยผึ้ง ม.5 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
03530801004 โพธิ์ล้อม 22/1/255019/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายน้ำใสใต้ ม.9 ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล
03530402003 โพธิ์หย่อน 2368วัดราษฎร์มหานิกายนากวาง ม.3 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด
03530502002 โพนดู่ 17/1/25342376วัดราษฎร์มหานิกายโพนดู่ ม.2 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
03530405003 โพนทัน 2350วัดราษฎร์มหานิกายนาผักฮาด ม.1 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด
03530501008 โพนธาตุ 3/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายโพนธาตุ ม.6 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
03530403002 โพนร้อง 23/2/25422463วัดราษฎร์มหานิกายเด่นเหล็ก ม.3 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด
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03530504001 โพนลาน 2458วัดราษฎร์มหานิกายชำบอน ม.4 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า
03530405004 โพนสว่าง 2465วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเดื่อ ม.2 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด
03530501005 ฟากนา 2472วัดราษฎร์มหานิกายฟากนา ม.7 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
03530602007 ฟากนา 6/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายฟากนา ม.5 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
03530710001 ฟากบึง 2/5/254512/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายฟากบึง ม.4 ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย
03530704002 ภักดีราษฎร์บูรณาราม 8/9/24982471วัดราษฎร์มหานิกายท่าสัก ม.1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
03530402005 ภูเงินวนาราม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายนากวาง ม.3 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด
03530202003 มงคลนิมิตร 13/11/24782464วัดราษฎร์มหานิกายแก่ง ม.2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
03530503001 มหาธาตุ 1/1/21062105วัดราษฎร์มหานิกายเสี้ยว ม.1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
03530701002 มหาธาตุ 24/6/25222123วัดราษฎร์มหานิกายมหาธาตุ ม.3 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
03530805007 ม่อนนางเหลียว 23/3/25192472วัดราษฎร์มหานิกายร่องยาง ม.8 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
03530801002 ม่อนปรางค์ 1/1/21812174วัดราษฎร์มหานิกายคอกช้าง ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล
03530804012 ม่อนพัฒนาราม 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายท้องลับแลพัฒนา ม.10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
03530112008 ม่อนหินขาว 21/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายม่อนหินขาว ม.10 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530110003 แม่เฉย 10/3/25252451วัดราษฎร์มหานิกายแม่เฉย ม.5 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530113002 ยางจุ้ม 13/7/25362474วัดราษฎร์มหานิกายยางจุ้ม ม.3 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530113003 ยางโทน 1/1/24902475วัดราษฎร์มหานิกายยางโทน ม.4 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530805008 ร่มโพธิญาณ 24/7/2528วัดราษฎร์มหานิกายโพธิญาณ ม.7 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
03530901003 ร้องลึกศรีชุมภรณ์ 4/3/25312/3/2470วัดราษฎร์มหานิกายร้องลึก ม.6 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
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03530805006 ร่องเสี้ยว 25/3/25542470วัดราษฎร์มหานิกายป่าสัก ม.10 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
03530902006 ราชคีรีวิเศษ 25/9/25552474วัดราษฎร์มหานิกายแพะ ม.7 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530704010 ราษฎร์เจริญธรรม 24/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเจริญ ม.10 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
03530705006 ราษฎร์ประดิษฐ์ 1/1/25122482วัดราษฎร์มหานิกายท่าเดื่อ ม..5 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
03530204005 ราษฎร์สามัคคี 26/3/2516วัดราษฎร์มหานิกายเหนือใหญ่ ม.1 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
03530706002 โรงม้า 18/6/25362432วัดราษฎร์มหานิกายหม้อ ม.1 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย
03530903004 ไร่ห้วยพี้ 29/10/255216/3/2475วัดราษฎร์มหานิกายไร่ห้วยพี้ ม.6 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
03530703001 ไร่อ้อย 3/11/25382350วัดราษฎร์มหานิกายไร่อ้อย ม.6 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
03530807002 ฤาษีสำราญ 14/1/24842473วัดราษฎร์มหานิกายป่าเผือก ม.1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
03530403004 ลานชุม 13/1/25382482วัดราษฎร์มหานิกายท่าโพธิ์ ม.1 ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด
03530704006 วงษ์สวรรค์สุทธาวาส 20/10/25172484วัดราษฎร์มหานิกายเต่าไหเหนือ ม.2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย
03530807010 วรดิตถาวาส 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายตลิ่งต่ำ ม.8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
03530502007 วังกอง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังกอง ม.1 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
03530106002 วังกะพี้ 12/3/25082400วัดราษฎร์มหานิกายวังกะพี้ ม.5 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530501004 วังขวัญ 14/2/25372459วัดราษฎร์มหานิกายวังขวัญ ม.9 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
03530109005 วังขอน 4/5/25212443วัดราษฎร์มหานิกายวังขอน ม.7 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530113001 วังดิน 20/10/25172311วัดราษฎร์มหานิกายวังดิน ม.1 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530115003 วังแดง 17/1/255121/3/2483วัดราษฎร์มหานิกายวังแดง ม.5 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530201002 วังแดง 8/9/24802440วัดราษฎร์มหานิกายวังแดง ม.3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
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03530201005 วังแดงหมู่สอง 13/7/25366/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายวังแดง ม.2 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530703006 วังตอ 6/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายวังตอ ม.7 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
03530901007 วังตะเคียน 2483วัดราษฎร์มหานิกายวังตะเคียน ม.8 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
03530117001 วังถ้ำ 10/5/255931/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายวังถ้ำ ม.3 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530902008 วังเบน 23/6/2532วัดราษฎร์มหานิกายวังเบน ม.8 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530903005 วังปรากฏ 2482วัดราษฎร์มหานิกายวังปรากฏ ม.2 ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
03530106003 วังโป่ง 30/10/24792465วัดราษฎร์มหานิกายวังโป่ง ม.8 ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530901002 วังโป่ง 2/9/25182410วัดราษฎร์มหานิกายวังโป่ง ม.4 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
03530703002 วังผักรุง 18/6/25362454วัดราษฎร์มหานิกายวังผักรุง ม.3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
03530404002 วังผาชัน 2406วัดราษฎร์มหานิกายวังผาชัน ม.6 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด
03530701003 วังพะเนียด 8/8/25562341วัดราษฎร์มหานิกายวังพะเนียด ม.5 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
03530702004 วังสะโม 27/12/25262460วัดราษฎร์มหานิกายวังสะโม ม.1 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
03530702002 วังสัมโม 24/2/25582446วัดราษฎร์มหานิกายวังสัมโม ม.2 ตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย
03530107001 วังหมู 1/1/17321700วัดราษฎร์มหานิกายวังหมู ม.4 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530305003 วังหัวดอย 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายวังหัวดอย ม.2 ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา
03530201003 วังหิน 3/2/25212465วัดราษฎร์มหานิกายวังหิน ม.4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530503003 วังอ้อ 27/12/25262463วัดราษฎร์มหานิกายวังอ้อ ม.4 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
03530201004 ศรัทธาพร 6/7/24922470วัดราษฎร์มหานิกายท่าอวน ม.1 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530707003 ศรีจำปาศักดิ์ 3/11/253819/11/2527วัดราษฎร์มหานิกายทับยา ม.1 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย



15หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด อุตรดิตถ์

03530109003 ศรีธาราม 29/10/25522385วัดราษฎร์มหานิกายวังสีสูบใต้ ม.1 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530902005 ศรีบุญเรือง 2480วัดราษฎร์มหานิกายปางค้อ ม.6 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530204006 ศรีพุทธโคดม 30/4/2556วัดราษฎร์มหานิกายเนินสวรรค์ ม.10 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
03530204003 ศรีสะอาด 31/7/24942470วัดราษฎร์มหานิกายคร้อกลาง ม.4 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
03530402001 ศรีสะอาดโพธิ์ชัย 1/1/24452440วัดราษฎร์มหานิกายฝาย ม.1 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด
03530802004 ศรีอุทุมพรคณารักษ์ 4/3/253127/12/2501วัดราษฎร์มหานิกายผามูบ ม.7 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
03530901001 สว่างคลองตรอน 2431วัดราษฎร์มหานิกายน้ำหมีใหญ่ ม.1 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
03530806002 สว่างอารมณ์ 1/1/24502325วัดราษฎร์มหานิกายป่าแดด ม.2 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
03530402002 ส่องแดด 23/1/25422445วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ ม.2 ตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด
03530504004 สองห้อง 2478วัดราษฎร์มหานิกายสองห้อง ม.1 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า
03530205002 สักลาย 31/7/254917/7/2526วัดราษฎร์มหานิกายสักลาย ม.6 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
03530201007 สัจจาราษฎร์บำรุง 1/1/254028/2/2532วัดราษฎร์มหานิกายใหม่พัฒนา ม.10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530111001 สามัคยาราม 1/7/24742316วัดราษฎร์มหานิกายด่านน้ำ ม.3 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530301008 สิงห์คอมพัฒนา 10/5/255930/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายสิงห์คอมพัฒนา ม.7 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
03530114003 สิงห์ศรีสว่าง 10/10/25232481วัดราษฎร์มหานิกายปากสิงห์ ม.7 ตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530112004 สุวรรณคีรี 27/9/24812445วัดราษฎร์มหานิกายวังยาง ม.1 ตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530304007 เสกษนาราม 15/1/25246/11/2500วัดราษฎร์มหานิกายวังชมภู ม.7 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
03530801001 เสาหิน 1/1/23242177วัดราษฎร์มหานิกายยางกะใด ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล
03530902001 แสนขัน 8/8/25562402วัดราษฎร์มหานิกายแสนขัน ม.2 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
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03530104002 หนองกลาย 1/12/24712400วัดราษฎร์มหานิกายหนองกลาย ม.6 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530103004 หนองคันธมาศ 11/5/25544/12/2546วัดราษฎร์มหานิกายหนองคัน ม.5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530308004 หนองโบสถ์ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองโบสถ์ ม.7 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
03530105006 หนองปล้อง 14/12/2541วัดราษฎร์มหานิกายหนองปล้อง ม.7 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530113004 หนองป่าไร่ 29/10/255211/1/2536วัดราษฎร์มหานิกายหนองป่าไร่ ม.5 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530101007 หนองผาสันติการาม 8/10/25082473วัดราษฎร์มหานิกายหนองผา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530308005 หนองย่ารำ 30/12/2548วัดราษฎร์มหานิกายหนองย่ารำ ม.6 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
03530904003 หนองหิน 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองหิน ม.6 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
03530110006 หน้าฝาย 20/9/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตหน้าฝาย ม.4 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530701001 หน้าพระธาตุ 16/12/25541470วัดราษฎร์มหานิกายหน้าพระธาตุ ม.1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
03530104001 หมอนไม้ 19/3/25502484วัดราษฎร์มหานิกายหมอนไม้ ม.3 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530202004 หมู่ห้าสามัคคี 17/4/253826/3/2516วัดราษฎร์มหานิกายหมู่ห้า ม.5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
03530204001 หลวงป่ายาง 1/1/23352325วัดราษฎร์มหานิกายหลวงป่ายาง ม.2 ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
03530711005 หลักร้อย 27/12/254514/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายหลักร้อย ม.5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย
03530110004 ห้วยกั้ง 3/2/254025/11/2526วัดราษฎร์มหานิกายห้วยกั้ง ม.6 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530502004 ห้วยไข่เขียด 11/5/255416/6/2543วัดราษฎร์มหานิกายห้วยไข่เขียด ม.7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
03530602002 ห้วยครั่ง 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยครั่ง ม.4 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
03530405002 ห้วยคอม 2460วัดราษฎร์มหานิกายห้วยคอม ม.4 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด
03530117002 ห้วยฉลองราษฎร์บำรุง 7/11/255410/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายห้วยฉลอง ม.2 ตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
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03530304002 ห้วยต้าใต้ 11/4/2529วัดราษฎร์มหานิกายเลิศชัย ม.4 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
03530307002 ห้วยต้าเหนือ 3/2/25402400วัดราษฎร์มหานิกายห้วยต้า ม.4 ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา
03530404005 ห้วยน้ำไหล 10/4/2482วัดราษฎร์มหานิกายห้วยน้ำไหล ม.5 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด
03530405001 ห้วยเนียม 23/8/25452486วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเนียม ม.5 ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด
03530904002 ห้วยปลาดุก 28/11/2533วัดราษฎร์มหานิกายห้วยปลาดุก ม.5 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน
03530115006 ห้วยโปร่ง 12/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายห้วยโปร่ง ม.1 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530406001 ห้วยมุ่น 2478วัดราษฎร์มหานิกายห้วยมุ่น ม.2 ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด
03530404004 ห้วยแมง 18/10/25272458วัดราษฎร์มหานิกายห้วยแมง ม.3 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด
03530503004 ห้วยลึก 13/1/25372465วัดราษฎร์มหานิกายห้วยลึก ม.5 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
03530301001 ห้วยเลิศ 6/4/25422410วัดราษฎร์มหานิกายสามร้อยเมตร ม.2 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
03530502005 ห้วยสูน 18/8/2551วัดราษฎร์มหานิกายห้วยสูน ม.4 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
03530502003 ห้วยใส 2472วัดราษฎร์มหานิกายห้วยใส ม.5 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
03530604002 ห้วยเหล่า 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยเหล่า ม.2 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก
03530304003 ห้วยอ้อย 4/3/25312394วัดราษฎร์มหานิกายเนินสูง ม.5 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
03530110002 ห้วยฮ้า 9/5/25342445วัดราษฎร์มหานิกายห้วยฮ้า ม.7 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530805003 ห้องสูง 5/4/25172373วัดราษฎร์มหานิกายห้องสูง ม.3 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
03530802001 หัวดง 1/1/23802368วัดราษฎร์มหานิกายหัวดง ม.2 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
03530503005 หัวทุ่ง 29/9/25412483วัดราษฎร์มหานิกายหัวทุ่ง ม.3 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
03530708001 หาดกำแพง 1/1/24472393วัดราษฎร์มหานิกายหาดกำแพง ม.5 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย
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03530302003 หาดไก่ต้อย 2/9/25532398วัดราษฎร์มหานิกายหาดไก่ต้อย ม.3 ตำบลหาดคล้า อำเภอท่าปลา
03530115002 หาดงิ้ว 1/1/23202319วัดราษฎร์มหานิกายหาดงิ้ว ม.4 ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530301004 หาดลั้ง 6/4/25422474วัดราษฎร์มหานิกายปางผึ้ง ม.10 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
03530308001 หาดล้าใต้ 2483วัดราษฎร์มหานิกายห้วยหัวช้าง ม.4 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
03530308002 หาดล้าเหนือ 13/1/25372484วัดราษฎร์มหานิกายร่วมจิต ม.1 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
03530203002 หาดสองแคว 1/1/25182392วัดราษฎร์มหานิกายหาดสองแคว ม.1 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
03530304004 หาดสองแคว 2460วัดราษฎร์มหานิกายดงงาม ม.3 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
03530105005 หาดเสือเต้น 3/7/253530/1/2530วัดราษฎร์มหานิกายหาดเสือเต้น ม.6 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530116001 เหล่าป่าสา 3/7/25232468วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าป่าสา ม.1 ตำบลขุนฝาง อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530203003 แหลมคูณ 29/10/25522530วัดราษฎร์มหานิกายแหลมคูณ ม.5 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน
03530205003 แหลมทอง 13/10/2529วัดราษฎร์มหานิกายแหลมทอง ม.2 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน
03530102001 ใหญ่ท่าเสา 1/1/24232325วัดราษฎร์มหานิกายท่าเสา ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530105004 ใหม่เจริญธรรม 25/12/25392482วัดราษฎร์มหานิกายป่าขนุน ม.3 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530902009 ใหม่เจริญธรรม 11/2/2546วัดราษฎร์มหานิกายแพะ ม.14 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
03530808002 ใหม่เจริญสุข 2480วัดราษฎร์มหานิกายด่านแม่คำมัน ม.4 ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล
03530109002 ใหม่ช่องลม 17/1/25342372วัดราษฎร์มหานิกายวังสีสูบเหนือ ม.3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530804011 ใหม่เชียงแสน 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเชียงแสน ม.1 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล
03530201006 ใหม่เยาวชน 16/8/253729/1/2531วัดราษฎร์มหานิกายใหม่โพธิ์ทอง ม.5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
03530703005 ใหม่สามัคคีธรรม 24/6/252230/7/2519วัดราษฎร์มหานิกายใหม่สามัคคีธรรม ม.5 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย
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03530102002 อรัญญิการาม 19/7/25032465วัดราษฎร์มหานิกายหนองคำฮ้อย ม.4 ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
03530705007 เอกา 8/8/25565/9/2540วัดราษฎร์มหานิกายปากคลอง ม.1 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย

รวมทั้งสิ้น วัด341
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05950303001 กม. ๒๖ ใน 4/12/255828/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายกม. ๒๖ ใน ม.2 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา
05950305002 เขาน้ำตก 6/2/255618/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายเขาน้ำตก ม.7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา
05950401002 เขาบันนังกระแจะ 30/7/253520/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายเขาบันนังกระแจะ ม.5 ตำบลธารโต อำเภอธารโต
05950403001 คงคานิมิตร 31/7/249610/11/2458วัดราษฎร์มหานิกายวังไทร ม.2 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต
05950702002 คชศิลาวนาราม 4/6/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตคชศิลา ม.4 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
05950403003 คอกช้าง 31/10/254824/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายคอกช้าง ม.7 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต
05950110001 คูหาภิมุข 30/8/25202390วัดราษฎร์มหานิกายหน้าถ้ำ ม.1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา
05950203001 จันทร์ธาดาประชาราม 3/7/25286/2/2516วัดราษฎร์มหานิกายก.ม. 7 ม.4 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง
05950306001 จินดาพลาราม 10/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายสันติธรรม ม.3 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
05950305001 เจริญธรรม 27/5/252618/11/2524วัดราษฎร์มหานิกายกือลอง ม.2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา
05950109001 เฉลิมนิคม 25/8/246222/5/2415วัดราษฎร์มหานิกายลำใหม่ ม.1 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา
05950103002 ชมพูสถิต 13/2/249620/6/2478วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งยามู ม.4 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
05950108001 ดิตถมงคล 19/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าสาป ม.1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา
05950116003 ตรีมิตร 2/9/255326/5/2520วัดราษฎร์ธรรมยุตนิบง ม.9 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา
05950305003 ตลิ่งชัน 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายตะบิงติงงี ม.1 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา
05950403002 ตาพะเยา 20/3/2532วัดราษฎร์มหานิกายตาพะเยา ม.11 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต
05950304001 ถ้ำทะลุ 29/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายถ้ำทะลุ ม.1 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา
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05950404002 ไทยพัฒนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายไทยพัฒนา ม.4 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต
05950401001 ธารโต 2/6/253220/3/2523วัดราษฎร์ธรรมยุตธารโต ม.1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต
05950614001 นิโครธาวาส 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายไทรงาม ม.6 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน
05950101004 นิโรธสังฆาราม 10/11/25152480วัดราษฎร์มหานิกายนิบง ม.6 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
05950301001 เนรัญชราวาส 24/10/24822474วัดราษฎร์มหานิกายบันนังสตา ม.2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา
05950203004 บ่อน้ำร้อน 25/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายบ่อน้ำร้อน ม.2 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง
05950402001 บ่อหิน 15/12/2543วัดราษฎร์มหานิกายบ่อหิน ม.4 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต
05950306002 บ้านฉลองชัย 7/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายฉลองชัย ม.4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา
05950702001 บาละ 22/8/255729/12/2536วัดราษฎร์มหานิกายบาละ ม.1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง
05950304003 ปิยะธรรมาราม 12/1/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตตังกะเด็ง ม.5 ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา
05950504001 ปูแหล 25/12/253918/9/2532วัดราษฎร์ธรรมยุตชีเซะ ม.12 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา
05950118002 พรุทุ่งคอก 11/2/255219/11/2544วัดราษฎร์มหานิกายพรุทุ่งคอก ม.5 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา
05950101001 พุทธภูมิ 24/10/24822475พระอารามหลวงมหานิกายนิบง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
05950204001 พุทธมงคล 8/8/255619/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายกม. 29 ม.1 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง
05950201001 พุทธาธิวาส 13/2/24961/9/2460พระอารามหลวงมหานิกายเบตง ม.1 ตำบลเบตง อำเภอเบตง
05950101005 มหายานกาญจนมาสราษฎร์บำรุง 18/4/2540วัดราษฎร์อนัมนิกายม.6 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
05950203002 มาลาประชาสรรค์ 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายมาลา ม.3 ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง
05950101003 เมืองยะลา 12/3/250829/5/2506พระอารามหลวงมหานิกายนิบง ม.6 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
05950101002 ยะลาธรรมาราม 24/1/250124/8/2500วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
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05950501001 ยะหาประชาราม 24/10/24822482วัดราษฎร์มหานิกายยะหา ม.2 ตำบลยะหา อำเภอยะหา
05950103001 ยูปาราม 31/3/250220/4/2382วัดราษฎร์มหานิกายยุโป ม.2 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
05950608001 รังสิตาวาส 12/4/25112476วัดราษฎร์มหานิกายสาเมาะ ม.4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน
05950506001 วงกตบรรพต 17/4/24712464วัดราษฎร์มหานิกายนอก ม.2 ตำบลตาชี อำเภอยะหา
05950605001 วชิรปราการ 25/8/24642442วัดราษฎร์มหานิกายโกตาบารู ม.2 ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน
05950204002 วังใหม่ 28/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายวังใหม่ ม.5 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง
05950103003 วาลุการาม 2481วัดราษฎร์มหานิกายคลองทรายใน ม.5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
05950116001 เวฬุวัน 1/3/25202453วัดราษฎร์มหานิกายนิบง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา
05950404001 ศรีนคร 16/4/2535วัดราษฎร์มหานิกายนครธรรม ม.6 ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต
05950118001 ศรีพัฒนาราม 9/9/25592470วัดราษฎร์มหานิกายคล้า ม.1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา
05950116004 สวนใหม่ 4/3/252927/4/2525วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา
05950609001 สารพฤกษาวาส 2474วัดราษฎร์มหานิกายไม้แก่น ม.2 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน
05950111001 สิริปุณณาราม 1/1/24572415วัดราษฎร์มหานิกายทำเนียบ ม.4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา
05950601001 สุนทรประชาราม 1/2/24892484วัดราษฎร์มหานิกายกาบู ม.1 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน
05950305006 สุวรรณบรรพต 30/8/2556วัดราษฎร์มหานิกายตาเอียด ม.5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา
05950116002 หลักห้า 19/11/253629/5/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา

รวมทั้งสิ้น วัด52
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04350502002 กระจายนอก 1/1/24782407วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350502001 กระจายใน 21/1/25542360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350407003 กลางนา (สว่างกลางนา) 1/1/25202470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350601006 กลางโพธิ์ชัย 23/7/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตฟ้าหยาด ม.2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
04350112011 กว้างใหม่พัฒนา 13/7/255927/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายกว้างใหม่พัฒนา ม.11 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
04350303005 กำแมด(สุริโยกำแมด) 9/7/25452454วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350203002 กุดกว้าง 1/1/24602456วัดราษฎร์มหานิกายกุดกว้าง ม.2 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล
04350410001 กุดกุง 1/1/24972340วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350306001 กุดไกรสร 25/3/25362475วัดราษฎร์มหานิกายบ้านกุดไกรสร ม.5 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350108007 กุดจอก 28/12/25332526วัดราษฎร์มหานิกายกุดจอก ม.5 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350301005 กุดชุม 4/12/25582466วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350304001 กุดแดง 15/9/25302420วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350403002 กุดตากล้า 1/1/25062335วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350302003 กุดปลาดุก 13/7/25522463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350411004 กุดเป่ง 1/1/25132449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350602001 กุดพันเขียว 16/2/25442374วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350812002 กุดมงคล 1/1/25012465วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
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04350811005 กุดมะฮง 25/3/253630/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านกุดมะฮง ม.6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350110007 กุดระหวี่ 2529วัดราษฎร์มหานิกายกุดระหวี่ ม.8 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
04350303004 กุดหิน 1/1/25182471วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350408001 กู่จาน 1/1/24902323วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350806007 เกษตรพัฒนา 29/6/255913/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายเกษตรพัฒนา ม.11 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
04350810002 เกาะแก้ว 1/1/25022472วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
04350807008 แก้งนาคำ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายแก้งนาคำ ม.8 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา
04350403003 ขะยอม(ดอนขะยอม) 2430วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350108001 ขั้นไดใหญ่ 1/1/23602350วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350609006 ขาทราย 22/6/25372469วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350401009 ขี้เหล็กน้อย 1/1/25112480วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350401006 ขี้เหล็กใหญ่ 1/1/24922336วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350810006 เขมไชยาราม 9/6/2510วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
04350812005 เขมิยาราม 1/1/24942475วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350103006 คอนสาย 23/4/25292480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350806005 คอนสาย 25/3/253630/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านคอนสาย ม.5 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
04350704002 ค้อวัง 2/10/25322375วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง
04350105001 ค้อเหนือ 7/11/25542284วัดราษฎร์มหานิกายค้อเหนือ ม.1 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350301010 คำกลาง 31/1/2537วัดราษฎร์มหานิกายคำกลาง ม.13 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
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04350305004 คำก้าว 1/1/25052468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350502004 คำเกิด 1/1/24972475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350502012 คำเกิดนอก 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายคำเกิดนอก ม.7 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350401012 คำเขื่อนแก้ว 29/5/2506วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350203003 คำแขนศอก 2/2/25382457วัดราษฎร์มหานิกายคำแขนศอก ม.6 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล
04350203001 คำครตา 1/1/24432403วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล
04350303011 คำดุม 1/7/2553วัดราษฎร์มหานิกายกำแมด ม.1 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350107007 คำแดง 1/1/25332462วัดราษฎร์มหานิกายคำแดง ม.10 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350109005 คำน้ำเกลี้ยง 22/6/25372481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
04350105005 คำน้ำสร้าง 8/11/25262448วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350106007 คำบอน 15/8/2539วัดราษฎร์มหานิกายคำบอน ม.6 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350306003 คำบอน 1/2/25332478วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350309001 คำผักกูด 12/7/25312460วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
04350309004 คำผักหนาม 12/7/25312479วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
04350203006 คำไผ่ 6/11/25392528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล
04350905001 คำไผ่เหนือ 21/2/25392451วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
04350402002 คำม่วง 23/4/25292430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350402007 คำม่วง 8/3/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350302012 คำม่วงไข่ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายคำม่วงไข่ ม.10 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
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04350109003 คำเม็ก 1/1/24532434วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
04350307010 คำเลา 15/5/25392470วัดราษฎร์มหานิกายคำเลา ม.11 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350408008 คำศิริ 4/4/25322480วัดราษฎร์มหานิกายคำศิริ ม.7 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350902001 คำสร้างบ่อ 29/6/25592394วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ
04350810007 คำสว่างสุขาราม 25/3/253626/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายบ้านโคกสว่าง ม.10 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
04350308003 คำหนองยาง 8/9/25312477วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350404002 คำแหลม 1/1/25182483วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350108006 คำฮี 22/6/25372470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350813007 คึมยาว 17/1/25342482วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350603002 คูเมือง 12/6/25462340วัดราษฎร์มหานิกายคูเมือง ม.1 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350602005 คูสองชั้น 1/1/24772425วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350412001 แคนน้อย 30/12/25292351วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350202002 โคกกลาง 1/1/24672429วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล
04350401003 โคกกลาง 21/6/25342330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350205004 โคกกลาง 19/11/25362464วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล
04350203004 โคกก่อง 27/5/25312476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล
04350802006 โคกก่อง 1/1/25202477วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350802004 โคกเจริญ 1/1/25022473วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350108010 โคกดำเนิน 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกดำเนิน ม.4 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร



5หน้าที่

วันที่ 29/03/2560

รหัสวัด ชื่อวัด นิกาย ประเภทวัด วันที่ตั้งวัด วันรับวิสุงฯที่อยู่
จังหวัด ยโสธร

04350503003 โคกนาโก 29/6/25592453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350402003 โคกป่าจิก 1/1/24982471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350502007 โคกพระเจ้า 1/1/25432482วัดราษฎร์มหานิกายโคกพระเจ้า ม.9 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350108005 โคกมนัส 2464วัดราษฎร์มหานิกายโคกมนัส ม.9 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350201003 โคกยาว 1/1/24672399วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350307005 โคกศรี 1/1/24712460วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350305011 โคกสว่าง 24/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกสว่าง ม.8 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350806003 โคกสว่าง 1/1/25022472วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
04350304008 โคกสวาท 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายโคกสวาท ม.10 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350408005 โคกสะอาด 23/4/25292472วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350812006 โคกสำราญ 1/1/24962479วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350805009 โคกใหญ่ 2/2/25382483วัดราษฎร์มหานิกายโคกใหญ่ ม.3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350306007 จวงเจริญ 19/10/2544วัดราษฎร์มหานิกายจวงเจริญ ม.9 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350110008 จันทร์เกษม 23/9/253920/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายจันทร์เกษม ม.7 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
04350302008 จันทร์ลับ 23/7/2551วัดราษฎร์มหานิกายโนนเปือย ม.14 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350115002 จันทรังษี (จันทรังศรี) 1/1/25052420วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัว ม.4 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
04350306002 จำปา 2/6/25322476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350110005 จำปานาคำ 1/1/25052468วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.9 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
04350102014 จิตตวิโสธนาราม (บ้านหนองหัวหมู) 4/6/2550วัดราษฎร์มหานิกายหนองหัวหมู ม.13 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
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04350307008 ฉายแสง 1/1/25002425วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350302007 ชลประทาน 5/10/2537วัดราษฎร์มหานิกายชลประทาน ม.12 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350802003 ช่องเม็ก 1/1/25012464วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350305010 ชัยชนะ 2483วัดราษฎร์มหานิกายชัยชนะ ม.10 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350608006 ชัยชนะ 22/6/25372479วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
04350703001 ชัยชนะ 1/1/23342313วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
04350610003 ชัยพฤกษ์ 24/2/25262476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย
04350104002 ชัยมงคล 1/1/24603/9/2420วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
04350807006 ชัยมงคล 3/9/2535วัดราษฎร์มหานิกายสวาสดิ์คุ้มไทยสามารถ ม.3 ตำบลกุดเชียงหมี

อำเภอเลิงนกทา
04350411002 ชาตะยานนท์ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350502006 เชียงเครือ 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350504004 เชียงเพ็ง 13/7/25362445วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว
04350104005 เชียงหวาง 1/1/24652454วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
04350108003 เชือกน้อย 2438วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350301016 โชคดีวนาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายคกกลาง ม.13 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350607004 โชติการาม 1/1/24652405วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย
04350806002 โชติการาม 22/1/25502464วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
04350905002 โชติเขตตาราม 15/2/25202467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
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04350702005 ไชยมงคล 27/8/25272334วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350505005 ไชยวาสี 27/1/25482483วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
04350610005 ดงขวาง 9/9/25592528วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย
04350407001 ดงแคนใหญ่ 1/1/24472219วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350114001 ดงบัง 1/1/24502340วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร
04350413001 ดงพยอม 31/8/2531วัดราษฎร์ธรรมยุตพรพูลสุข ม.5 ตำบลดงเจริญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350203005 ดงมะไฟ 2478วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล
04350701003 ดงมะหรี่ 14/2/25372416วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง
04350605004 ดงยาง 1/1/24722458วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
04350304005 ดงเย็น 29/11/253729/9/2530วัดราษฎร์มหานิกายดงเย็น ม.9 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350503004 ดงสวาง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350308001 ดงสำราญ 12/7/25312465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350308012 ดงเหนือ 2482วัดราษฎร์มหานิกายดงเหนือ ม.4 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350814002 ดวงมณี 2392วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา
04350116004 ดอนกระยอม 21/2/25392451วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
04350205005 ดอนกลอง 22/6/25372480วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล
04350117004 ดอนกลอง (บ้านควนกลอง) 28/6/25482458วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร
04350105002 ดอนกลอย 16/2/25442337วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350105004 ดอนกลาง 22/6/25372407วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
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04350112004 ดอนแก้ว 2459วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
04350412006 ดอนแก้ว 1/1/25182481วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350201006 ดอนเขือง 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350401008 ดอนเขือง 1/1/25112351วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350109009 ดอนเชียงคำ 8/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแต้ ม.8 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
04350203008 ดอนนกชุม (แสงอรุณโพธิ์ศรี) 2475วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล
04350605002 ดอนผึ้ง 1/1/25152420วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
04350104008 ดอนพระเจ้า 18/12/25442450วัดราษฎร์มหานิกายบ่อ ม.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
04350811006 ดอนม่วง 25/3/253630/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านดอนม่วง ม.3 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350103009 ดอนมะยาง 23/4/25292482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350412003 ดอนมะยาง 4/7/25292483วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350412007 ดอนมะฮวน 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายดอนมะฮวน ม.7 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350105007 ดอนยาง 27/12/25452463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350605006 ดอนเรือ 22/6/25372463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
04350103010 ดอนแรด 1/1/25282527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350812004 ดอนศิลา 1/1/25182467วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350201007 ดอนหวาย 2483วัดราษฎร์มหานิกายดอนหวาย ม.12 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350302002 ดอนหวาย 30/12/25182452วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350106002 ดู่ทุ่ง 2/2/25382290วัดราษฎร์มหานิกายดู่ทุ่ง ม.2 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
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04350202001 ดู่ลาด(ปทุมธานี) 1/1/24942373วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล
04350610002 ตรีสุวรรณาราม 24/2/25262455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย
04350308010 ตอบาก 2482วัดราษฎร์มหานิกายตอบาก ม.7 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350502015 ตะเคียนทอง 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายกระจาย ม.3 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350102002 ตับเต่า 1/1/24502372วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350102011 ตับเต่าเก่า 14/5/25442529วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350505001 เตาไห 1/1/24672436วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
04350113003 โต่งโต้น 8/8/25322433วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350101002 ใต้ศรีมงคล 1/1/23382330วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
04350308008 ถ้ำไทรทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.9 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350410005 ทรายงาม 1/1/24542340วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350201015 ทรายทองวนาราม 19/2/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสระพัง ม.3 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350201008 ทรายมูล 1/1/252822/2/2527วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350803006 ทองวิลัย 18/3/25302483วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350115006 ท่าค้อ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายท่าค้อ ม.6 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
04350605005 ท่าช้าง 1/1/24972462วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
04350803001 ท่าประชุม 1/1/25012450วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350807001 ท่ามงคล 1/1/25142364วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา
04350112006 ท่าเยี่ยม 28/12/25332480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
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04350504002 ท่าลาด 18/1/25312474วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว
04350504003 ท่าวังหลวง(ท่าบางหลวง) 1/1/24952482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว
04350905003 ท่าศรีใคร 1/1/24202390วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
04350606003 ท่าสมอ 1/1/24502380วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย
04350702007 ท่าสะอาด 27/8/25272349วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350115005 ท่าหว้า 30/12/25292449วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
04350405001 ทุ่งมน 8/9/25312231วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350101007 ทุ่งสว่างชัยภูมิ 1/1/25052480วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
04350303012 ทุ่งสว่างร่มเย็น 28/3/2554วัดราษฎร์มหานิกายโนนยาง ม.3 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350103002 ทุ่งสะเดา 1/1/24442224วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350116003 ทุ่งอีโอก 1/1/24892424วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
04350405006 เทพจำลอง วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งมน ม.7 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350114006 เทพรังษี 1/1/25292497วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองคู ม.1 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร
04350308004 เที่ยงนาเรียง 12/7/25312483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350901003 ไทยเจริญ 21/2/253929/10/2533วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ
04350107008 ธรรมนิมิต 28/12/25332527วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350802002 ธรรมรังษีนิคมเขต 29/9/25412444วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350610001 ธาตุทอง 24/2/25262428วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย
04350307001 ธาตุทอง(เกี้ยงเก่า) 1/1/24392400วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
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04350406006 นาแก 1/1/25182472วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350107002 นาคำ 1/1/24722406วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350406001 นาคำ 15/2/25202340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350903005 นางาม 17/1/25342482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ
04350307009 นางาม(ศรีทองแสงสว่าง) 23/3/25332483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350111006 นาจาน 1/1/25292475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350803005 นาจาน 1/1/25012477วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350806004 นาจาน 2479วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
04350304002 นาซึม 1/1/24572425วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350806001 นาเซ 2447วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
04350503001 นาดี 2469วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350602007 นาดี 25/3/25362451วัดราษฎร์มหานิกายบ้านนาดี ม.7 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350111003 นาดีน้อย 1/1/24772417วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350412005 นาถ่ม 1/1/25112467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350307012 นาทม 2481วัดราษฎร์มหานิกายนาทม ม.2 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350307011 นาประเสริฐ 2482วัดราษฎร์มหานิกายนาประเสริฐ ม.14 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350201004 นาโป่ง 2/6/25322450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350410003 นาโพธิ์ 1/1/25112480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350205003 นาเรียง 1/1/24562448วัดราษฎร์มหานิกายนาเรียง ม.8 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล
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04350408009 นาวัง 3/1/2556วัดราษฎร์มหานิกายนาเวียง ม.11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350204003 นาเวียง 1/1/24722450วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล
04350408002 นาเวียง 1/1/24712457วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350406005 นาส่อน 23/4/25292468วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350302006 นาสะแบง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350903001 นาสาน 29/6/25592337วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ
04350117002 นาสีนวล 26/7/25472376วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร
04350304003 นาโส่ 15/5/25392440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350409001 นาหลู่ 16/2/25442446วัดราษฎร์มหานิกายนาหลู่ ม.3 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350406003 นาห่อม 18/12/25442334วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350102001 น้ำคำน้อย 1/1/23942359วัดราษฎร์มหานิกายน้ำคำน้อย ม.2 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350102006 น้ำคำใหญ่ 10/2/25212473วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350107006 น้ำโผ่ 22/6/25372440วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350502008 นิคมวนาราม 30/8/25202486วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350102007 โนนขี้เหล็ก 13/3/25282475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350609005 โนนงิ้ว 22/6/25372456วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350106009 โนนจำปา 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโนนจำปา ม.1 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350813002 โนนชาด 19/3/25502460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350805005 โนนแดง 21/6/25342482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
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04350903003 โนนแดง 17/1/25342480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ
04350114003 โนนทรายงาม 2/6/25322480วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร
04350309002 โนนประทาย 12/7/25312466วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
04350410002 โนนม่วง 1/1/24672335วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350412004 โนนเมืองน้อย 2467วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350303006 โนนยาง 1/1/25082475วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350401007 โนนยาง 17/9/25192470วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350609001 โนนยาง 7/11/25542406วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350502016 โนนรังพัฒนาราม 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายโนนรัง ม.11 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350202008 โนนสนาม 24/5/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนสนาม ม.8 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล
04350305003 โนนใหญ่ 30/12/25182465วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350407005 บกน้อย 1/1/25152481วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350204004 บะคอม 22/6/25372481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล
04350306009 บะยาว 2482วัดราษฎร์มหานิกายบะยาว ม.6 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350606005 บัวขาว 1/1/24272411วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย
04350605001 บากเรือ 25/3/25362344วัดราษฎร์มหานิกายบ้านบากเรือ ม.1 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
04350105003 บ้านกล้วย 1/1/25062344วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350501002 บ้านกลาง 29/9/25412438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว
04350112003 บ้านกว้าง 1/1/25002461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
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04350603004 บ้านขาม 28/12/25332431วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350112008 บ้านเขื่องคำ 23/8/25459/8/2527วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
04350701004 บ้านแข่ 25/3/25542327วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง
04350205006 บ้านค้อ (ศิริมงคล) 30/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล
04350307017 บ้านคำไหล วัดราษฎร์มหานิกายคำไหล ม.12 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350603001 บ้านคุ้ม 1/1/23492334วัดราษฎร์มหานิกายคุ้ม ม.2 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350606008 บ้านโคกสมบูรณ์วนาราม 2486วัดราษฎร์มหานิกายโคกสมบูรณ์ ม.10 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย
04350301021 บ้านโคกสูง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายโคกสูง ม.9 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350408004 บ้านงิ้ว 23/4/25292448วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350105011 บ้านแจ้งน้อย 29/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายแจ้งน้อย ม.12 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350111004 บ้านชาด 16/10/25292456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350107003 บ้านเชือก 22/6/25372430วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350405002 บ้านโซง 1/1/24402402วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350404005 บ้านดง 2/3/25272232วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350107001 บ้านเดิด 1/1/22232213วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350607005 บ้านแดง 1/1/24492444วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย
04350609008 บ้านแดง 4/6/254330/10/2541วัดราษฎร์มหานิกายแดง ม.7 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350104007 บ้านบ่อ 30/12/252921/2/2523วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
04350608007 บ้านบอน 22/6/25372483วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
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04350305009 บ้านบะนางเจิม 29/11/25372372วัดราษฎร์มหานิกายบะนางเจิม ม.7 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350107005 บ้านบาก 22/6/25372420วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350104001 บ้านบาก (ศรีสว่าง) 18/1/24702410วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
04350704003 บ้านเปาะ 3/9/25252389วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง
04350204001 บ้านโป่ง 29/11/25372385วัดราษฎร์มหานิกายโป่ง ม.2 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล
04350106003 บ้านผือ (ศิริมงคล) 1/1/25232300วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350205002 บ้านไผ่ 1/1/24162412วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล
04350308006 บ้านพรเจริญ 2481วัดราษฎร์มหานิกายพรเจริญ ม.8 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350106004 บ้านพลับ 1/1/24382433วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350108008 บ้านโพนงอย 30/6/2548วัดราษฎร์มหานิกายโพนขวาว ม.6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350409002 บ้านม่วง 21/12/253514/4/2532วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350606002 บ้านม่วง 1/1/23792370วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย
04350805008 บ้านหนองบึง 2472วัดราษฎร์มหานิกายหนองบึง ม.4 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350109006 บ้านหนองเม็ก 2481วัดราษฎร์มหานิกายหนองเม็ก ม.6 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
04350812009 บ้านหนองยาง 31/7/25492480วัดราษฎร์มหานิกายหนองยาง ม.11 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350102013 บ้านหนองแวง 2456วัดราษฎร์มหานิกายหนองแวง ม.9 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350402004 บ้านหนองแสง 21/4/25302480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350704004 บ้านเหล่าน้อย 27/8/25272427วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง
04350115004 บ้านเหลื่อม 30/12/25292460วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
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04350606001 บ้านอาจ 1/1/24402316วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย
04350115001 บึงขุมเงิน 15/2/25202412วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
04350502010 บึงสร้างโพธิ์ 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายคำสร้างบ่อ ม.10 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350403004 บุ่งหวาย 1/8/25332469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350805002 บุญเรือง 21/6/25342438วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350109001 บูรพา 1/1/20832060วัดราษฎร์มหานิกายทุ่งแต้ ม.1 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
04350112001 บูรพา 2344วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
04350501008 บูรพา 23/8/25452468วัดราษฎร์มหานิกายปาติ้ว ม.4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว
04350802005 บูรพา 1/1/24962475วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350702001 บูรพา 3/9/25352302วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350302001 บูรพาโนนเปือย(บ้านโนนเปือย) 1/1/25062436วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350813005 บูรพาโนนหาด(บูรพา) 1/1/25172482วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350608009 บูรพาพรหมรังษี 22/11/2555วัดราษฎร์มหานิกายบูรพา ม.6 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
04350401001 บูรพาราม 24/2/25262429วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350608004 บูรพาราม 1/1/24462435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
04350201002 บูรพารามใต้ 25/9/25392303วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350810001 บูรพาหนองสิม 1/1/24932440วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
04350407002 ประชาเฉลิมเกียรติ 30/12/251829/11/2517วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350301009 ประชาชุมพล 2509วัดราษฎร์ธรรมยุตม.14 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
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04350404009 ประชามงคล 2483วัดราษฎร์ธรรมยุตโพนทัน ม.1 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350805007 ประชาศิริธรรมาราม 2481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350504005 ประชาสามัคคี 30/8/252027/8/2519วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว
04350401014 ประชาอุทิศ 1/1/24962492วัดราษฎร์ธรรมยุตลุมพุก ม.1 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350609004 ปลาปึ่ง 7/11/25542429วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350406007 ปลาอีด 1/1/25112463วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350605003 ปอแดง 1/1/24372425วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
04350112005 ปัจฉิมาวาส 23/6/25252480วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
04350301022 ป่ากุดชุมเจริญธรรม 24/2/2554วัดราษฎร์มหานิกายสองคร ม.5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350105012 ป่าค้อใต้ 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายค้อใต้ ม.2 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350103011 ป่าคำม่วง 2/9/255325/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายสะเดา ม.5 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350805006 ป่าจันทวนาราม 8/8/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350805010 ป่าชาด 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายป่าชาด ม.9 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350901004 ป่าชาปฐม 11/6/2549วัดราษฎร์มหานิกายป่าตาว ม.3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ
04350610006 ป่าดอนธาตุ 22/6/253715/9/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย
04350803010 ป่าดอนฮี 31/3/255219/11/2547วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนฮี ม.4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350501003 ป่าตอง 1/1/24602455วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว
04350501007 ป่าติ้ว 1/1/254310/8/2532วัดราษฎร์มหานิกายป่าติ้ว ม.4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว
04350308007 ป่าทรายทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายทรายทอง ม.9 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
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04350115007 ป่าท่าค้อหนองบัว 13/7/255910/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตท่าค้อ ม.4 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
04350401015 ป่าเทพสถิตย์ 24/12/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตขี้เหล็ก ม.4 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350111010 ป่าไทรทอง 24/5/2559วัดราษฎร์มหานิกายนาสะไมย์ ม.13 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350812010 ป่าไทรย้อย 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายหินสิ่ว ม.6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350201010 ป่าธรรมวิเวการาม 2529วัดราษฎร์มหานิกายทรายมูล ม.14 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350116007 ป่าธรรมสุทธาวาส 15/8/2559วัดราษฎร์มหานิกายหนองไม้ตาย ม.2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
04350410006 ป่าน้อยกุดกุง 2/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดกุง ม.1 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350409004 ป่านาแก 25/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายนาแก ม.1 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350102012 ป่าน้ำคำน้อย 12/6/254630/6/2537วัดราษฎร์ธรรมยุตน้ำคำน้อย ม.2 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350502011 ป่านิคมพัฒนาราม 12/1/254912/6/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตนิคม ม.2 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350117005 ป่าโนนค้อ 16/12/255426/10/2552วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนค้อ ม.3 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร
04350405007 ป่าบ้านดู่ วัดราษฎร์มหานิกายดู่ ม.6 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350201012 ป่าบ้านนาโป่ง 22/9/25462483วัดราษฎร์ธรรมยุตนาโป่ง ม.6 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350201013 ป่าบ้านเหล่าเมย 19/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตเหล่าเมย ม.7 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350118001 ป่าประชาบำรุง 1/7/2553วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเป็ด ม.4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอเมืองยโสธร
04350814004 ป่าประดู่ธรรม 29/5/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกใหญ่ ม.2 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา
04350111007 ป่าผือฮี 2526วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350115008 ป่าพรหมมณี 10/6/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตขุมเงิน ม.7 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
04350301012 ป่าพุทธสถานภูหินปูน 14/5/25442483วัดราษฎร์มหานิกายนามน ม.16 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
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04350306006 ป่าพุทธะนิกาย 22/9/25462480วัดราษฎร์มหานิกายกุดไกรสร ม.5 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350309008 ป่าพุทธิคุณ 2483วัดราษฎร์มหานิกายหนองแหน ม.7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
04350812008 ป่าโพธิ์เฉลิมราช 31/7/254622/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตโคกสำราญ ม.1 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350308011 ป่าโพธิ์ทอง 2482วัดราษฎร์มหานิกายดงสำราญ ม.2 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350811009 ป่ามันปลา 13/2/2557วัดราษฎร์ธรรมยุตมันปลาเหนือ ม.13 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350109002 ป่าลัฎฐิวัน 26/7/25472344วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
04350704005 ป่าลำดวน 28/12/25332527วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง
04350803012 ป่าวังน้ำทิพย์เทพสถิตวนาราม 20/11/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีเจริญชัย ม.14 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350102019 ป่าเวฬุวันวนาราม 26/8/25582480วัดราษฎร์ธรรมยุตห้องข่า ม.3 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350106006 ป่าศรีสุนทร 17/3/2535วัดราษฎร์ธรรมยุตพลับ ม.4 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350505006 ป่าศิลาเลข 9/8/255325/5/2544วัดราษฎร์มหานิกายศรีฐาน ม.8 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
04350301011 ป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้าย 14/5/25442483วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าฝ้าย ม.11 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350103001 ป่าสะเดา 23/4/25292120วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350404006 ป่าสันติธรรม 27/1/25482477วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350307018 ป่าสันติธรรม 9/3/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตเกี้ยงเก่า ม.4 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350106010 ป่าสามเพีย 31/10/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตสามเพีย ม.7 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350409003 ป่าสามัคคีธรรม 27/12/25452533วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350108009 ป่าสามัคคีธรรม 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายโคกมะนัส ม.9 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350114007 ป่าสารธรรม 24/9/2558วัดราษฎร์มหานิกายดงบัง ม.3 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร
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04350811004 ป่าสุนทราราม (บ้านกุดแห่) 1/1/24902480วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350608008 ป่าสุเมธีธรรมคุณ 1/5/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตบูรพา ม.6 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
04350503009 ป่าสุเมโธวนาราม 29/9/2558วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่สามัคคีธรรม ม.11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350501004 ป่าสุริยาลัย 1/1/25432475วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว
04350503008 ป่าหนองชุม 6/2/25568/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายหนองชุม ม.15 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350802009 ป่าหนองบก 7/12/25492/5/2545วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองบก ม.8 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350609009 ป่าหนองบัวแดง 26/8/255927/11/2547วัดราษฎร์มหานิกายพระเสาร์ ม.8 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350301008 ป่าหนองเมืองกลาง 20/9/25502484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350802010 ป่าหนองเลิงคำ 26/7/25472483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองเลิงคำ ม.6 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350116006 ป่าหนองสิม 8/8/2559วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองตอ ม.6 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
04350605007 ป่าหอพระคุณ 16/6/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตป่าหอพระคุณ ม.2 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย
04350504001 ป่าอุดมธรรมทักษิณาราม 1/1/23902330วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว
04350604004 ปุณณสิริวนาราม 23/6/25252430วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย
04350302004 ผักกะย่า 1/1/24932465วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350407004 ผักบุ้ง 1/1/24732373วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350704006 ผิผ่วน 22/6/25372529วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง
04350111001 ผือฮี 1/1/24722400วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350901002 พนอมตาว 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ
04350810004 พรสวรรค์ 25/3/253630/10/2528วัดราษฎร์ธรรมยุตบ้านพรสวรรค์ ม.11 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
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04350803008 พรหมนิยม 17/1/255118/8/2536วัดราษฎร์มหานิกายพรหมนิยม ม.7 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350803007 พรหมวิหาร 1/1/24902484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350702010 พระโต 2/3/25272526วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350105009 พระธาตุเก่า 29/11/2528วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350609007 พระธาตุบุญตา 25/3/2541วัดราษฎร์มหานิกายพระเสาร์ ม.1 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350201011 พระธาตุฝุ่น 27/8/25452483วัดราษฎร์ธรรมยุตทายมูล ม.14 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350602008 พระพุทธบาทยโสธร 4/5/252129/11/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตม.3 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350609002 พระเสาร์ 1/1/24162416วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350301014 พฤกษาวราราม 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองแก ม.7 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350701002 พลเมือง 1/1/24052391วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง
04350603005 พลไว 4/7/25292482วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350802007 พันธุธรรมาราม 2/4/25301/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350810008 พิทักษ์วนาราม 27/8/252726/6/2513วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
04350806008 พุทธไชยเจริญศิลป์ 13/2/2557วัดราษฎร์มหานิกายโคกวิลัย ม.12 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
04350606006 โพธาราม 1/1/24552430วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย
04350805001 โพธาราม 1/1/24402364วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350307003 โพธาราม(เกี้ยงใหม่) 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350503007 โพธาราษฎร์บำรุง 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350608001 โพธิกาญจนาราม 28/4/25232301วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
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04350501006 โพธิญาณ 1/1/25432482วัดราษฎร์มหานิกายโพธิญาณ ม.6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว
04350501001 โพธิ์ไทร 30/12/24582443วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว
04350811001 โพธิ์ไทร 25/2/25572390วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350501005 โพธิ์ศรี 1/1/25182482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว
04350903002 โพธิ์ศรี 1/1/23882340วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ
04350905004 โพธิ์ศรีตาราม 1/1/25182453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
04350102003 โพธิ์ศรีทอง 28/6/25482400วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350803009 โพธิ์ศรีทอง 27/8/25452444วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดโจด ม.5 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350103003 โพธิ์ศรีมงคล 1/1/23942385วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350302005 โพธิ์ศรีสง่าพุฒาราม(เหล่าใหญ่) 27/8/25442476วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350702004 โพธิ์สมโพธิ 8/11/25262324วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350503005 โพธิสัตว์ 17/9/25192482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350108004 โพนขวาว 2450วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350309005 โพนดินแดง 1/1/25312480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
04350404001 โพนทัน 28/4/25232230วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350401002 โพนแพง 1/1/25002335วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350110004 โพนสิม 4/7/25292463วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
04350405003 โพนสิม 1/1/24702463วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350601001 ฟ้าหยาด 11/5/25542341วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
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04350701005 ฟ้าห่วนใต้ 1/1/24842470วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง
04350701001 ฟ้าห่วนเหนือ 10/2/25352414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง
04350810009 ภูกระแต 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายตาดบก ม.14 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
04350308009 ภูถ้ำพระ 2482วัดราษฎร์มหานิกายภูถ้ำพระ ม.5 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350811008 ภูถ้ำพระ 26/7/25472480วัดราษฎร์ธรรมยุตหินโหง่น ม.10 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350309007 ภูทางเกวียน 27/8/25452483วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแหน ม.1 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
04350309006 ภูผาขาว 9/7/25452483วัดราษฎร์ธรรมยุตโนนประทาย ม.5 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
04350301013 ภูหมากพริก 27/8/25452483วัดราษฎร์ธรรมยุตทองสัมฤทธิ์ ม.15 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350105010 มงคลวนาราม 24/5/2539วัดราษฎร์ธรรมยุตดอนกลาง ม.4 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350502005 ม่วงไข่ 17/4/25382478วัดราษฎร์มหานิกายม่วงไข่ ม.8 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350307007 ม่วงใหญ่(อัมพวัน) 23/3/25332455วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350106008 ม่วงอ่อนท่าวารี 9/8/255329/9/2543วัดราษฎร์มหานิกายม่วงอ่อน ม.8 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350601011 มหาชนะชัย 11/3/2554วัดราษฎร์ธรรมยุตฟ้าหยาด ม.8 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
04350101001 มหาธาตุ 1/1/25152321พระอารามหลวงมหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
04350604002 มหาธาตุ 1/1/23582342วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย
04350405004 มะพริก 1/1/24522439วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350704001 มะมาย 22/6/25372462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง
04350601002 มัคคสัญจาราม 1/1/23752344วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
04350806009 มัคคาพัฒนาราม 9/9/255929/5/2558วัดราษฎร์มหานิกายไทยเจริญ ม.3 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
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04350803002 มิสสกวัน 1/1/24962450วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350402006 ย่อเหนือ 21/12/253518/4/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350607003 ยางกลาง 3/9/25252345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย
04350113001 ยางเดี่ยว 1/1/25202310วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350402001 ยางตลาด 2010วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350902003 ลัฎฐิวัน 15/2/25202464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ
04350202007 ลาดเก่า 12/1/254918/4/2546วัดราษฎร์ธรรมยุตลาดเก่า ม.2 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล
04350811003 ลิขิตาราม (ลิขิตตาราม) 1/1/25142478วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350802011 เลิศรังษี 26/7/25472482วัดราษฎร์ธรรมยุตน้อมเกล้า ม.11 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350204005 วรลาภูปถัมภ์ 20/4/2550วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองแวง ม.4 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล
04350102005 วังแคน 22/6/25372470วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350304013 วิเชียรวนาราม 23/12/2557วัดราษฎร์มหานิกายนาโส่ ม.1 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350301015 วินิจธรรมาราม 2480วัดราษฎร์มหานิกายเอราวัณ ม.12 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350805004 วิเวการาม 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350103007 วิโสธนาราม 2480วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350604001 เวินชัย 28/4/25232330วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย
04350814003 ศรีแก้ว 18/4/2546วัดราษฎร์มหานิกายศรีแก้ว ม.6 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา
04350306008 ศรีชุมพล 2482วัดราษฎร์มหานิกายศรีชุมพล ม.11 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350505002 ศรีฐานนอก 21/1/25542470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
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04350505003 ศรีฐานใน 3/2/25402471วัดราษฎร์ธรรมยุตม.1 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
04350101004 ศรีไตรภูมิ 1/1/23792373วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
04350410007 ศรีเทพ 26/8/255830/8/2556วัดราษฎร์ธรรมยุตใหม่มงคล ม.6 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350114002 ศรีธงทอง 1/1/24402404วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร
04350101005 ศรีธรรมาราม 1/1/24652396พระอารามหลวงธรรมยุตตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
04350110001 ศรีธาตุ 1/1/25002360วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
04350303007 ศรีนวนบ้านโคกสวาท 6/5/2537วัดราษฎร์มหานิกายโคกสวาท ม.10 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350112002 ศรีบุญเรือง 2440วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
04350807003 ศรีบุญเรือง 1/1/24502437วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา
04350803003 ศรีบุญเรือง 1/1/25002453วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350805003 ศรีบุญเรือง 21/6/25342446วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา
04350308002 ศรีบุญเรือง(คำน้ำสร้าง) 1/1/25002470วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350505004 ศรีพัฒนาราม 13/5/252831/10/2521วัดราษฎร์ธรรมยุตม.2 ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว
04350807002 ศรีมงคล 6/11/25502429วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา
04350604003 ศรีรัตนาราม 1/1/23532345วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย
04350304009 ศรีวิลัย 2462วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350812001 ศรีวิลัย 15/2/25202450วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350813008 ศรีวิลัย 2/2/25382483วัดราษฎร์มหานิกายโคกกอก ม.8 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350607006 ศรีวีรวงศาราม 4/5/252119/8/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย
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04350802001 ศรีสมพร 1/1/23952349วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350814001 ศรีสวัสดิ์ 26/10/2552วัดราษฎร์มหานิกายศรีสวัสดิ์ ม.5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา
04350703006 ศรีสว่าง 14/6/25332463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
04350103008 ศรีสว่างมงคล 15/2/25202482วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350702002 ศรีสะอาด 16/2/25442312วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350703004 ศรีสำราญ 1/1/24322428วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
04350813003 ศรีสำราญ 1/1/24962464วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350308005 ศรีสุพรรณ 2482วัดราษฎร์ธรรมยุตศรีสุพรรณ ม.1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม
04350702003 ศรีอุทัย 8/11/25262312วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350703002 ศิริมงคลาราม 1/1/24282406วัดราษฎร์มหานิกายโพนแบง ม.3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
04350113007 ศิริมังคลาราม 1/1/25212482วัดราษฎร์ธรรมยุตตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350703008 ศิริมังคลาราม 29/6/25592406วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
04350403005 ศิริราษฎร์พัฒนา 29/9/25418/3/2536วัดราษฎร์มหานิกายสงเปือย ม.6 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350403001 สงเปือย 1/1/23902320วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350610004 สงยาง 24/2/25262480วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย
04350408007 สมบูรณ์พัฒนา 1/1/25282527วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350102004 สมสะอาด 1/1/25052461วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350703005 สระแก้ว 1/1/24512437วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
04350608002 สระปทุมวนาราม 22/10/25432400วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
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04350205001 สร้างช้าง 1/1/24152399วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล
04350307006 สร้างแต้(ศรีครสาย) 23/3/25332470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350813004 สร้างมิ่ง 1/1/25172466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350104006 สว่าง 3/7/25282456วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
04350402005 สว่าง 2/2/25382230วัดราษฎร์มหานิกายสว่าง ม.4 ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350702006 สว่าง 28/12/25332344วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350601004 สว่าง 27/5/25312449วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
04350117001 สว่างโพธาราม 1/1/24902370วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร
04350813001 สว่างวังไฮ 1/1/24912452วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350110002 สว่างหนองขอน(บ้านหนองขอน) 1/1/24822440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
04350303001 สว่างหัวงัว 1/1/24702423วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350112007 สว่างอารมณ์ 15/2/252019/8/2517วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
04350305008 สว่างอารมณ์ 11/12/2530วัดราษฎร์มหานิกายหนองบัวบาน ม.3 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350807004 สวาสดิ์ 1/1/24962444วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา
04350301002 สองคอน 15/2/25202464วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350702008 สังฆรักษ์ 1/1/24002384วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350307013 สันตินิมิต (ดอนตาแต้ม) 2483วัดราษฎร์มหานิกายดอนตาแต้ม ม.13 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350304012 สันติสุข 27/10/2553วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.11 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350110011 สันติสุข 20/6/2556วัดราษฎร์มหานิกายสันติสุข ม.9 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
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04350115003 สากลสะแนน 2/10/25322421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร
04350106001 สามเพีย 1/1/24302310วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350806006 สามัคคี(สามัคคีวนาราม) 2465วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา
04350301007 สามัคคีวนาราม 30/12/252427/2/2519วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350105008 สำโรง 22/6/25372478วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350404004 สำโรง 1/1/24982335วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350603003 สำโรง (สระบัวบาน) 1/1/25312426วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350111002 สิงห์ทอง 1/1/25152411วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350307002 สิงห์ทอง 18/12/25572412วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350703003 สิงห์ทอง 3/9/25252414วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง
04350904001 สิงห์ทอง 1/1/24972461วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
04350201001 สิงห์ทองเหนือ 1/1/23262300วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350101003 สิงห์ท่า 2324วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
04350203007 สิริมงคล 2528วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล
04350601005 สิริวนาราม 1/1/25312450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
04350202003 สีสุก 1/1/24402431วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล
04350305012 สุขสำราญ 22/8/2557วัดราษฎร์มหานิกายสุขสำราญ ม.11 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350702009 สุจิตตะสังขะวนาราม 10/2/25212482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.7 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
04350502009 สุทธิมงคล 27/8/25442486วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
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04350810003 สุมังคลาราม (บ้านด่าน) 1/1/24902472วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
04350607002 สุรพาราม 1/1/23462323วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย
04350202005 เสาเล้า 1/1/25312468วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล
04350107004 แสนพัน 1/1/24492420วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350303008 แสนศรี 2483วัดราษฎร์มหานิกายแสนศรี ม.12 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350813010 แสนสำราญ 7/7/2543วัดราษฎร์มหานิกายแสนสำราญ ม.11 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350302011 แสนสำราญ 18/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายแสนสำราญ ม.13 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม
04350304004 โสกขุมปูน 27/8/25452448วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350305005 โสกน้ำขาว 1/2/25332471วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350905005 โสกน้ำใส 1/1/25172483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
04350202004 โสกผักหวาน(บ้านโศกผักหวาน) 1/1/25002438วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล
04350811002 โสภณาราม 25/2/25572446วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350803004 โสมนัสสถาน (บ้านดอนฮี) 1/1/24872453วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา
04350905006 โสมนัสสยาราม 17/1/25342484วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
04350408006 หนองกบ 2435วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350201009 หนองไก่ขาว 18/6/253613/9/2527วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองไก่ขาว ม.13 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350503006 หนองแข้ 1/1/24952482วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350106005 หนองคำ 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร
04350306005 หนองแคน 2/5/25302481วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
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04350407006 หนองแคน 2448วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350304007 หนองแคน 2470วัดราษฎร์มหานิกายหนองแคน ม.7 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350802008 หนองแคนน้อย 10/4/2540วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา
04350113008 หนองไคร้ 1/1/25212482วัดราษฎร์ธรรมยุตม.10 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350111009 หนองจาน 24/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองจาน ม.10 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350503002 หนองชุม 1/1/24952471วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว
04350904003 หนองซ่งแย้ 2480วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
04350116005 หนองซองแมว 4/9/25342526วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
04350201014 หนองดู่ 31/10/2556วัดราษฎร์มหานิกายหนองดู่ ม.10 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
04350303002 หนองตาไก้ 2463วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350602002 หนองตุ 16/2/25442409วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350406002 หนองเทา 1/1/24552351วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350113009 หนองบก 2484วัดราษฎร์ธรรมยุตม.9 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350113004 หนองบ่อ 1/1/25182450วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350301003 หนองบอน 15/2/25202464วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350108002 หนองบั่ว 2437วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350602006 หนองบัว(บ้านหนองบัว) 18/6/25362443วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองบัว ม.2 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350305007 หนองบัวบาน 2/5/25302480วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350604005 หนองบัวบาน 1/1/24702437วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย
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04350502003 หนองบาก 1/1/24972453วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว
04350113006 หนองเป็ด 1/1/24952482วัดราษฎร์มหานิกายหนองเป็ด ม.4 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350116001 หนองเป้า 1/1/23702355วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
04350304006 หนองผือน้อย 15/9/25302481วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม
04350306010 หนองไผ่ 2482วัดราษฎร์มหานิกายหนองไผ่ ม.8 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350103005 หนองแฝก 1/1/24912470วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350109004 หนองพาลโลน 2459วัดราษฎร์มหานิกายหนองพาลโลน ม.4 ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร
04350407007 หนองมะยาง 31/5/2553วัดราษฎร์มหานิกายผักบุ้ง ม.6 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350301004 หนองมาลา 2465วัดราษฎร์มหานิกายหนองมาลา ม.6 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350116002 หนองไม้ตาย 21/2/25392421วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมืองยโสธร
04350602004 หนองยาง 1/1/24822420วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350301006 หนองเรือ 30/12/25182476วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350202006 หนองลาดควาย 14/2/253720/12/2531วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล
04350904004 หนองลุมพุก 2483วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
04350412002 หนองเลิง 1/1/25082403วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350204002 หนองแวง 2423วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล
04350111005 หนองศาลา 1/1/25292470วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร
04350305006 หนองศาลา 1/2/25332467วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350117003 หนองสรวง 22/6/25372447วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลหนองเรือ อำเภอเมืองยโสธร
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04350904002 หนองสวรรค์ 28/12/25332463วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ
04350905007 หนองสองห้อง 30/12/2548วัดราษฎร์ธรรมยุตหนองสองห้อง ม.5 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
04350905008 หนองสองห้อง 27/2/2555วัดราษฎร์มหานิกายหนองสองห้อง ม.5 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ
04350408003 หนองเสียว 1/1/25152458วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350102009 หนองเสือตาย 28/12/25332476วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350110006 หนองแสง 1/1/25172469วัดราษฎร์ธรรมยุตม.6 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
04350401011 หนองแสง 2/4/25302528วัดราษฎร์มหานิกายม.12 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350113005 หนองหงอก 1/1/24942478วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350306004 หนองหมี 2/5/25302530วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม
04350307004 หนองหว้า(สระบัว) 23/3/25332450วัดราษฎร์มหานิกายม.10 ตำบลโพนงาม อำเภอกุดชุม
04350401004 หนองหาบแห 1/1/25112483วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350113002 หนองหิน 1/1/25342404วัดราษฎร์มหานิกายม.13 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร
04350303003 หนองเหี่ย(บ้านหนองเหี่ย) 18/6/25362467วัดราษฎร์มหานิกายบ้านหนองเหี่ย ม.5 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350309003 หนองแหน 12/7/25312469วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม
04350104003 หนองอีตุ้ม 8/4/25462421วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
04350607001 หนามแท่ง 23/4/25292300วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย
04350810005 ห้วยกอย 8/8/253220/3/2530วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา
04350305001 ห้วยแก้ง 3/11/25572459วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350901001 ห้วยยาง 30/6/2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ
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04350807005 ห้วยยาง(ปฐมิการาม) 2519วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา
04350601003 หอก่อง 1/1/24982408วัดราษฎร์ธรรมยุตม.4 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย
04350102010 ห้องข่า 2/4/25302526วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350102008 ห้องพอก 30/12/25292475วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลน้ำคำใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร
04350406004 หัวขัว 4/4/25322483วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350104004 หัวคำ 1/1/24722429วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร
04350609003 หัวดง 1/1/25002428วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย
04350305002 หัวนา 27/12/25452460วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม
04350602003 หัวเมือง 1/1/25192417วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย
04350812003 หินสิ่ว 1/1/25182466วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350813006 หินเหล็กไฟ 2482วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350606007 เหมือดขาว 1/1/24502440วัดราษฎร์มหานิกายม.8 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย
04350105006 เหมือดแอ่ 22/6/25372450วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร
04350409006 เหล่าตอง 19/12/2555วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าตอง ม.6 ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350301001 เหล่าตำแย 30/12/25182445วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม
04350405008 เหล่าโป่ 18/1/25312484วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าโป่ ม.2 ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350401005 เหล่าฝ้าย 30/12/25292424วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350410004 เหล่ามะเขียว 1/1/24582340วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350201005 เหล่าเมย 2/6/25322468วัดราษฎร์มหานิกายม.7 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล
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04350903004 เหล่าหันทราย 29/6/25592481วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ
04350411003 เหล่าหุ่ง 1/1/24742338วัดราษฎร์มหานิกายม.4 ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350606004 เหล่าใหญ่ 1/1/24202404วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย
04350813009 เหล่าอาภรณ์ 22/1/255020/6/2538วัดราษฎร์มหานิกายเหล่าอาภรณ์ ม.10 ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา
04350411001 เหล่าไฮ 1/1/24492330วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350401010 แหล่งแป้น 1/1/24822467วัดราษฎร์มหานิกายม.11 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350404003 แหล่งหนู 1/1/23902232วัดราษฎร์มหานิกายม.6 ตำบลโพนทัน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
04350107009 ใหม่ชุมพร 17/3/2535วัดราษฎร์มหานิกายใหม่ชุมพร ม.11 ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร
04350112009 อรรถสดมมณฑา 8/11/2543วัดราษฎร์ธรรมยุตกุดกง ม.4 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร
04350110003 อรัญญิกาวาส (อรัญญาวาส) 1/1/25052457วัดราษฎร์มหานิกายม.9 ตำบลสิงห์ อำเภอเมืองยโสธร
04350604006 อรุณาราม 24/2/25262440วัดราษฎร์มหานิกายม.2 ตำบลผือฮี อำเภอมหาชนะชัย
04350101006 อัมพวัน 1/1/24222402วัดราษฎร์มหานิกายตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
04350902002 อัมพวัน 1/1/24962463วัดราษฎร์มหานิกายม.1 ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ
04350103004 อัมพวันเหนือ 1/1/24702394วัดราษฎร์มหานิกายตาดทอง ม.9 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร
04350811007 อ่างสร้างหินนาโพธิ์ 3/12/254722/5/2544วัดราษฎร์ธรรมยุตอ่างสร้างหิน ม.11 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา
04350303013 อินทราราม 27/2/2555วัดราษฎร์ธรรมยุตคำเอ็นอ้า ม.8 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
04350812007 อินทาวาส 1/1/25181/7/2514วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา
04350608005 อุตตมังคลาราม 27/5/25312464วัดราษฎร์มหานิกายม.3 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
04350608003 อุทยาราม 1/1/24702426วัดราษฎร์มหานิกายม.5 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย
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