บัญชีรายชื่อวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน
ประจาปี พ.ศ. 2563
กองพุทธศาสนสถาน

สรุปจานวนวัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

จานวนวัด

ที่

จังหวัด

จานวนวัด

1

กาฬสินธุ์

25

16

มหาสารคาม

21

2

กาแพงเพชร

6

17

มุกดาหาร

5

3

ขอนแก่น

74

18

ระนอง

6

4

ชัยภูมิ

2

19

ลาปาง

109

5

ชุมพร

3

20

ลาพูน

28

6

เชียงราย

118

21

เลย

37

7

เชียงใหม่

133

22

สระบุรี

1

8

ตาก

9

23

สุพรรณบุรี

2

9

นครพนม

98

24

สุรินทร์

13

10

นครราชสีมา

8

25

หนองคาย

116

11

บึงกาฬ

67

26

อ่างทอง

1

12

ปราจีนบุรี

2

27

อานาจเจริญ

30

13

พะเยา

40

28

อุดรธานี

63

14

เพชรบูรณ์

27

29

อุทัยธานี

1

15

แพร่
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บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

1

กาฬสินธุ์

วัดสมศรีบูรพา

ศรีสมเด็จ

สมเด็จ

พระครูบูรพาเขตตาภิรักษ์

098-๖๐๘๐๖๕๔

2

กาฬสินธุ์

วัดแสงสวํางจิต

ผาเสวย

สมเด็จ

พระอธิการบุญยอด สิริมงฺคโล

986-022558

3

กาฬสินธุ์

วัดสีสุมังคลาราม

ผาเสวย

สมเด็จ

พระอธิการสมนึก ชยธมฺโม

081-3498279

4

กาฬสินธุ์

วัดอรัญญะประทุมทอง

ผาเสวย

สมเด็จ

พระสีสุพันธุ์ สีลเตโช

093-5062346

5

กาฬสินธุ์

วัดแจ๎งศิลาอาสน์

แซงบาดาล

สมเด็จ

พระคําสอน ฐิตธมฺโม

098-๖๐๘๐๖๕๔

6

กาฬสินธุ์

วัดโพธิว์ ราราม

แซงบาดาล

สมเด็จ

พระพิพัฒน์ จนฺทธมฺโม

087-7955710

7

กาฬสินธุ์

วัดสวํางโพธิช์ ัย

มหาไชย

สมเด็จ

พระสมุห์กิตติคม สิริปํฺโญ

088-5724255

8

กาฬสินธุ์

วัดสวํางอัมพวัน

มหาไชย

สมเด็จ

พระกา สุจิตฺโต

088-5724255

9

กาฬสินธุ์

วัดทําสามัคคี

ศรีสมเด็จ

สมเด็จ

พระอธิการบุญทอน โชติโก

087-9559843

10 กาฬสินธุ์

วัดโพธิช์ ัยศรีสวําง

นาบอน

คํามํวง

เจ๎าอธิการพรชัยถาวโร

098-1183323

11 กาฬสินธุ์

วัดโพธิพ์ ิพัฒนารามสูงเนิน เนินยาง

คํามํวง

พระอธิการธนดล อานนฺโท

093-3459725

12 กาฬสินธุ์

วัดโพธิช์ ัยแสงสวํานาทัน

นาทัน

คํามํวง

พระอธิการเยี่ยม มุนิวังโส

087-1057285

13 กาฬสินธุ์

วัดป่าวิไลเรืองศิลป์

นาทัน

คํามํวง

พระทองพูล ปํฺญาวโร

080-00084139

14 กาฬสินธุ์

วัดโพธิช์ ัยปฐมพร

เนินยาง

คํามํวง

พระครูโพธิช์ ัยธรรมพิทักษ์

086-7256725

15 กาฬสินธุ์

วัดบ๎านโนนสะอาด

ไผํ

เมือง

พระอธิการประสาร ปํฺญาวโร

๐๙๓-๓๖๔ ๙๗๖๖

16 กาฬสินธุ์

วัดเทพนิมิต

ภูดิน

เมือง

พระอธิการสงํา ติสฺสโร

๐๘๘-๙๑๒-๓๗๙๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

หมายเหตุ

17 กาฬสินธุ์

วัดคารมณ์ป่าหวาย

คําเหมือดแก๎ว

ห๎วยเม็ก

พระอธิการเวตสุวรรณ คุตฺตจิตโต

095-0627022

18 กาฬสินธุ์

วัดเหนือหนองแวงดง

กุดโดน

ห๎วยเม็ก

พระอธิการแพง กตปุญโญ

082-5532435

19 กาฬสินธุ์

วัดป่ากุงทุงํ สวําง

คําเหมือดแก๎ว

ห๎วยเม็ก

พระบุญหนุนนํา ปํฺญาคโม

093-0504154

20 กาฬสินธุ์

วัดโพธิศ์ รีกระเดา

เหลํากลาง

ฆ๎องชัย

พระอธิการบุญสํง สติสมฺปุํฺโณ

063-0348410

21 กาฬสินธุ์

วัดสายทองหนองเม็ก

โคกสะอาด

ฆ๎องชัย

พระประสิทธิ์ สจฺจวโว

093-5140927

22 กาฬสินธุ์

วัดคําสร๎างไกํ

บํอแก๎ว

นาคู

พระครูสังฆรักษ์ชูชาติ สุชาโต

082-0258022

ธรรมยุต

23 กาฬสินธุ์

วัดป่าบ๎านผึ้ง

ไค๎นุํน

ห๎วยผึ้ง

พระครูอมรธรรมภาณี

089-4175596

ธรรมยุต

24 กาฬสินธุ์

วัดป่าดงเย็นวราราม

ดงพยุง

ดอนจาน

พระครูจันทรวรรณาภรณ์

093-3755574

ธรรมยุต

25 กาฬสินธุ์

วัดป่าสุประเสริฐ

เนินยาง

คํามํวง

พระครูอุดมธัมมโอภาส

087-2212865

ธรรมยุต

26 กําแพงเพชร

วัดกัลปพฤกษ์

ลานดอกไม๎

เมืองกําแพงเพชร พระครูสิทธิวชิรโสภิต

081-7075307

27 กําแพงเพชร

วัดเทพทรงธรรม

ทรงธรรม

เมืองกําแพงเพชร พระอธิการเชือน ฐานิสฺสโร

099-2370352

28 กําแพงเพชร

วัดนิคมสหกรณ์

ทรงธรรม

เมืองกําแพงเพชร พระครูอุปถัมภ์วชิโรภาส

081-6741412

29 กําแพงเพชร

วัดเทพนคร

เทพนคร

เมืองกําแพงเพชร พระอธิการวชิรวิทย์ วชิรญาโณ

061-9967434

30 กําแพงเพชร

วัดป่านาหลํม

หนองปลิง

เมืองกําแพงเพชร พระบุญมี ถาวโร

083-8762565

31 กําแพงเพชร

วัดพระเจดีย์ทอง

นครชุม

เมืองกําแพงเพชร พระอธิการยม อาภสฺสโร

094-5233878

32 ขอนแกํน

วัดศรีบุญเรือง

คําแมด

ซําสูง

พระอธิการสมัย ปุํฺญาธโร

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

33 ขอนแกํน

วัดราษฏร์นิยม

คําแมด

ซําสูง

พระปรีชา ฐานวโร รก.

34 ขอนแกํน

วัดสวํางธรรม

ห๎วยเตย

ซําสูง

พระครูรังษีธรรมวงศ์

35 ขอนแกํน

วัดทําแขก

ห๎วยเตย

ซําสูง

พระอธิการสุชาติ อโสโก

36 ขอนแกํน

วัดสวํางโพธิช์ ัย

โนนศิลา

โนนศิลา

พระคํา อธิจิตฺโต

093-0878168

37 ขอนแกํน

วัดบูรณะธรรมาราม

หนองมะเขือ

พล

เจ๎าอธิการควิน ธมฺมทินฺโน

087-2340406

38 ขอนแกํน

วัดศรีวิไล

หนองมะเขือ

พล

พระอธิการจําปา อกิํฺจโน

062-5619098

39 ขอนแกํน

วัดสวํางสามัคคี

หนองมะเขือ

พล

พระโสม วรพโล

082-3016213

40 ขอนแกํน

วัดศรีสวําง

โจดหมองแก

พล

พระทนงศักดิ์ พรหมวํโส

๐๖๓-๖๒๙๕๗๓๕

41 ขอนแกํน

วัดศรีชมพู

โจดหนองแก

พล

พระทรงเดช อตฺตทีโป

๐๙๘-๖๒๙๑๔๐๕

42 ขอนแกํน

วัดนิลวรรณ

โจดหนองแก

พล

พระอธิการคําพันธ์ จนฺทสีโล

๐๘๙-๙๐๔๗๐๔๑

43 ขอนแกํน

วัดอัมพติตถาราม

หนองแวงโสกพระ

พล

พระอธิการถาวน สิริกมโล

๐๘๗-๖๓๘๔๓๖๘

44 ขอนแกํน

วัดบูรพาราม

โนนขํา

พล

พระสุริวงค์ อคฺควโส

๐๖๒-๑๒๔๕๔๕๗

45 ขอนแกํน

วัดชัยประสิทธิ์

โคกสงํา

พล

พระครูประสิทธิส์ ุธรรมสาร

061 8415242

46 ขอนแกํน

วัดหนองหญ๎าป้อง

ภูเหล็ก

บ๎านไผํ

พระคําพอง กิตฺติปํฺโญ

082 8546150

47 ขอนแกํน

วัดวัดแจ๎ง

สระแก๎ว

เปือยน๎อย

พระอธิการบัวฮง กตปุํฺโญ

098-2458210

48 ขอนแกํน

วัดวัดธาตุกูํทอง

เปือยน๎อย

เปือยน๎อย

พระครูประโชติสารนิวิฐ

098-2174615

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

49 ขอนแกํน

วัดวัดศรีสมพร

เปือยน๎อย

เปือยน๎อย

พระอลงกต กมฺมสุทฺโธ

065 -2175366

50 ขอนแกํน

วัดวัดศรีสวํางวงษ์

เปือยน๎อย

เปือยน๎อย

พระวิจิตร เตชธมฺโม

093-4362923

51 ขอนแกํน

วัดนันทาราม

ขามป้อม

เปือยน๎อย

พระวีรวัฒน์ วรญาโณ

090-0274446

52 ขอนแกํน

วัดอัสสัสถาราม

แวงน๎อย

แวงน๎อย

พระอธิการสัญญากรณ์ ทญาพหุโล

093-0658986

53 ขอนแกํน

วัดดอนศิลา

แวงน๎อย

แวงน๎อย

พระอธิการพลกฤต กิตฺติปโภ

088-0237017

54 ขอนแกํน

วัดบ๎านโสกไผํ

ใหมํนาเพียง เขต ๑

แวงใหญํ

พระอธิการสงํา ฐานวีโร

061-1100280

55 ขอนแกํน

วัดไพรงาม

โนนทอง

แวงใหญํ

พระครูวิบูลย์ญาณนุสิฐ์

083-3693192

56 ขอนแกํน

วัดบุปผาราม

โนนทอง

แวงใหญํ

พระบุญรัตน์ รตนปํฺโญ

082-1184553

57 ขอนแกํน

วัดนายมวราราม

ในเมือง

เวียงเกํา

พระครูสุตธรรมานุกูล

081-0565121

58 ขอนแกํน

วัดนาโหลํง

เมืองเกําพัฒนา

เวียงเกํา

พระสมุห์ชาญชัย ผาสุโก

082-3062696

59 ขอนแกํน

วัดสวํางโพนงาม

เขาน๎อย

เวียงเกํา

พระครูป๎ญญาวุฒิวีรกิจ

083-3355936

60 ขอนแกํน

วัดบ๎านบํอ

เขาน๎อย

เวียงเกํา

พระอธิการทองสิน เตชธมฺโม

082-1587632

61 ขอนแกํน

วัดสุวรรณาราม

นางาม

มัญจาคีรี

พระอธิคํานึง มหิทฺธิโก

๐๖๑-๐๔๓๕๓๕๐

62 ขอนแกํน

วัดนามล

นางาม

มัญจาคีรี

พระอธิการบุญเกิด ปิติธมมฺโม

๐๙๓-๕๒๕๓๔๕๙

63 ขอนแกํน

วัดสวํางดงเค็ง

ทําศาลา

มัญจาคีรี

เจ๎าอธิการสงํา วิสุทฺโธ

๐๘๘-๕๐๘๓๕๑๓

64 ขอนแกํน

วัดทุงํ สวําง

ทําศาลา

มัญจาคีรี

พระอธิการแดง เตชธมฺโม

๐๙๑-๐๖๑๖๒๕๐

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

65 ขอนแกํน

วัดศรีสุมังคล์

คําแคน

มัญจาคีรี

พระครูอัครป๎ญโญภาส

๐๘๘-๕๔๐๕๑๙๒

66 ขอนแกํน

วัดชมภู

คําแคน

มัญจาคีรี

พระอธิการเคน กนฺตธมฺโม

๐๘๔-๗๙๗๘๕๖๒

67 ขอนแกํน

วัดแก๎วพวงมาลัย

คําแคน

มัญจาคีรี

พระอธิการนเรศ ฐานวีโร

68 ขอนแกํน

วัดศิลาธรรมิการาม

โพนเพ็ก

มัญจาคีรี

พระมงคล ชยมงฺคโล รก.

69 ขอนแกํน

วัดตะคลองโพธิ์

หนองเรือ

หนองเรือ

พระครูโพธิธรรมสาร

70 ขอนแกํน

วัดป้าพัทธสีมา

กุดกว๎าง

หนองเรือ

พระนครินทร์ วชิรปํฺโญ

71 ขอนแกํน

วัดเวฬุวัน

โนนทอง

หนองเรือ

พระอธิการสุนทร ปิยสีโล

72 ขอนแกํน

วัดทําลี่

บ๎านกง

หนองเรือ

พระมหาพฤติกร จิรภทฺโท

084-9805341

73 ขอนแกํน

วัดชัยมงคล

บ๎านกง

หนองเรือ

พระครูเนติชยาธิคุณ

065-7361454

74 ขอนแกํน

วัดสระทอง

โนนสะอาด

หนองเรือ

พระพรทวี พุทฺธวีริโย

083-3666208

75 ขอนแกํน

วัดสวํางอารมณ์

บ๎านโคก

หนองนาคํา

พระอธิการสมชัย มณิวณฺโณ

๐๙๘-๑๙๘๕๑๑๐

76 ขอนแกํน

วัดประทุมวัน

ขนวน

หนองนาคํา

พระอธิการวรจักร กณฺตสีโร

๐๖๓-๔๙๗๐๙๖๘

77 ขอนแกํน

วัดพิมพิลาราม

ดอนดูํ เขต ๑

หนองสองห๎อง

พระอธิการสายันต์ ชวโน

063-0534338

78 ขอนแกํน

วัดศรีสะอาด

ดอนดูํ เขต ๑

หนองสองห๎อง

พระอธิการคําปุน่ จิตฺตากโร

088-7283413

79 ขอนแกํน

วัดนิรันดร

ดอนดูํ เขต ๒

หนองสองห๎อง

พระครูรัตโนภาสวิมล

087-9065316

80 ขอนแกํน

วัดไพศาลศิลป์

ดอนดูํ เขต ๒

หนองสองห๎อง

พระคมสันต์ อคฺคปํฺโญ

082-8430312

083-3638935

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

81 ขอนแกํน

วัดแสงอารมณ์

ดอนดูํ เขต ๒

82 ขอนแกํน

วัดเสลบูรณ์

83 ขอนแกํน

อาเภอ
หนองสองห๎อง

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

พระอธิการล๎วน รติโก

080-4324980

หนองสองห๎อง เขต ๒ หนองสองห๎อง

พระอธิการทองใบ จิตฺตสํวโร

098-1860572

วัดสระแคน

หนองสองห๎อง เขต ๒ หนองสองห๎อง

พระอธิการวิชัย เสมาสโย

096-6909543

84 ขอนแกํน

วัดถิรธรรม

หนองเม็ก เขต ๑

หนองสองห๎อง

พระอธิการสมัย สิริวณฺโณ

098-1512138

85 ขอนแกํน

วัดศรีสมบูรณ์

หนองเม็ก เขต ๑

หนองสองห๎อง

พระอธิการฉลวย สนฺตกาโย

080-1609496

86 ขอนแกํน

วัดมคานธี

หนองเม็ก เขต ๒

หนองสองห๎อง

พระอธิการอุดม อคฺคธมฺโม

093-5291877

87 ขอนแกํน

วัดสังข์ทอง

หันโจด

หนองสองห๎อง

พระครูสังฆกิจบุญญากร

093-0853110

88 ขอนแกํน

วัดสวํางอารมณ์

หันโจด

หนองสองห๎อง

พระอธิการทองพูล ธนปํฺโญ

093-4317404

89 ขอนแกํน

วัดโชติการาม

หันโจด

หนองสองห๎อง

พระอธิการเข็มทอง ปวโร

093-5137679

90 ขอนแกํน

วัดโพธิพ์ ฤกษ์

หันโจด

หนองสองห๎อง

พระนรินทร์ นรินฺโท

080-3972589

91 ขอนแกํน

วัดหัวหิน

โนนธาตุ

หนองสองห๎อง

พระอธิการชาย ธมฺโมโชโต

063-0516019

92 ขอนแกํน

วัดรัตนมงคล

โนนธาตุ

หนองสองห๎อง

พระอธิการเฉลิม จารุวณฺโณ

085-2021169

93 ขอนแกํน

วัดสุตาราม

โนนธาตุ

หนองสองห๎อง

พระครูสุมนสารนิวิฐ

081-7492354

94 ขอนแกํน

วัดบํารุงธรรม

หนองสองห๎อง เขต ๑ หนองสองห๎อง

พระหัด อินฺทปํฺโญ

95 ขอนแกํน

วัดศรีชมชื่น

หนองไผํล๎อม

หนองสองห๎อง

พระอธิการสําลี สุวฑฺฒโน

063-0467742

96 ขอนแกํน

วัดสกุณาวาส

สําโรง

หนองสองห๎อง

พระครูวิโรจน์กิตติคุณ

086-2397118

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

97 ขอนแกํน

วัดโพธิช์ ัย

สําโรง

หนองสองห๎อง

พระครูวิโรจน์กิตติคุณ ( รก.)

086-2397118

98 ขอนแกํน

วัดนาราธิวาส

คึมชาด

หนองสองห๎อง

พระสมพงษ์ กิตฺติสมฺปนฺโน

080-1539927

99 ขอนแกํน

วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส

คึมชาด

หนองสองห๎อง

พระอธิการพลอย สุมโน

085-7390196

100 ขอนแกํน

วัดทองประสาน

ดอนดั่ง

หนองสองห๎อง

พระประหยัด ภูริปํฺโญ

086-0871935

101 ขอนแกํน

ห๎วยตะกั่ว (ธ)

ดอนดูํ

หนองสองห๎อง

พระอธิการเล็ก เขมจาโร

061-0601246

102 ขอนแกํน

นิคมพรหมรังสี (ธ)

โคกสูง

อุบลรัตน์

พระอธิการสมนึก อตฺตทีโป

061-1649984

103 ขอนแกํน

ป่าหนองแซงเทพนิมิต (ธ)

โคกสูง

อุบลรัตน์

พระอธิการนพคุณ จารุธมฺโม

087-2377627

104 ขอนแกํน

ป่าสระแก๎วชัยมงคล (ธ)

โคกสูง

อุบลรัตน์

พระอธิการหนูพิษ ธนปํฺโญ

093-5579190

105 ขอนแกํน

ป่าบ๎านบึงเป่ง (ธ)

ทํากระเสริม

น้ําพอง

พระอธิการวิชัย เตชธโร

084-3661326

106 ชัยภูมิ

วัดทองสามัคคีธรรม

วังทอง

ภักดีชุมพล

พระครูปลัดพีระพัฒน์ ธมมฺวุฑโฒ

088-5842375

107 ชัยภูมิ

วัดสุนทริกา

หนองคอนไทย

ภูเขียว

พระอธิการภูวนาท ญาณิสฺสโร

088-8609622

108 ชุมพร

วัดสุบรรณนิมิตร

ตากแดด

เมืองชุมพร

พระสมุห์เรืองศักดิ์ ปญญาวโร

091-1628044

109 ชุมพร

วัดบํออิฐ

ชุมโค

ปะทิว

พระสมุห์มนตรี จิตฺตสํวโร

110 ชุมพร

วัดทุงํ ไทรทอง

สะพลี

ปะทิว

พระอธิการอุทัย นนฺทิโย

111 เชียงราย

วัดถ้ําจตุมหาพรหมมงคลเทพมุป่นาี ซาง

แมํฟ้าหลวง

พระมานัส จิตตสํวโร

092-7263202

112 เชียงราย

วัดบ๎านใหมํพัฒนา

ดอยหลวง

พระครูวินิตบุญญาคม

081-7067283

หนองป่ากํอ

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

113 เชียงราย

วัดศรีบุญเรือง

หนองป่ากํอ

ดอยหลวง

พระอธิการกิติพร กิตฺติโก

095-5852292

114 เชียงราย

วัดคีรีสุวรรณ

หนองป่ากํอ

ดอยหลวง

พระอธิการเสาร์ สิริภทฺโท

089-5665713

115 เชียงราย

วัดราษฎร์บํารุง

โชคชัย

ดอยหลวง

พระอธิการมงคล ญาณวีโร

087-1733537

116 เชียงราย

วัดแมํเลียบ

โชคชัย

ดอยหลวง

พระชาญรณงค์ ชยธมฺโม

089-6363559

117 เชียงราย

วัดศรีธารธรรม

โชคชัย

ดอยหลวง

พระคําเงิน ขนฺติธโร

080-4916554

118 เชียงราย

วัดดอนงาม

โชคชัย

ดอยหลวง

พระครูวรพงศ์ไพโรจน์

095-6932056

119 เชียงราย

วัดปงสนุก

ปงน๎อย

ดอยหลวง

พระอธิการสามอิ๊บ อานนฺโท

083-5647860

120 เชียงราย

อห๎วยไรํเกํา

ปงน๎อย

ดอยหลวง

พระครูบุณยโชติ

086-1954373

121 เชียงราย

วัดป่าลันน๎อย

ปงน๎อย

ดอยหลวง

พระวิศวะ ปรกฺกโม

080-3722883

122 เชียงราย

วัดสันติคีรี

ปงน๎อย

ดอยหลวง

พระอธิการบุญ อนามโย

065-6484210

123 เชียงราย

วัดป่าแดง

ปงน๎อย

ดอยหลวง

พระกันตินันท์ อภิปสฺสนฺโน

064-5257746

124 เชียงราย

วัดผาวี

ป่าหุงํ

พาน

พระครูวิจิตรธรรมานุศาสก์

089-8546237

125 เชียงราย

วัดงิ้วเฒํา

ป่าหุงํ

พาน

พระอธิการผัด ปิยวณฺโณ

064-5063228

126 เชียงราย

วัดป่าหุงํ

ป่าหุงํ

พาน

พระครูวิสิฐนพการ

061-9048154

127 เชียงราย

วัดป่างิ้วบํอสร๎าง

ป่าหุงํ

พาน

พระอธิการคะนองเดช ฐิติญาโณ

099-710107

128 เชียงราย

วัดคีรีธรรมาราม

ป่าหุงํ

พาน

พระอธิการจํานงค์ จนฺทวํโส

095-7783459

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

129 เชียงราย

วัดแมํต๋อง

ป่าหุงํ

พาน

พระสมศักดิ์ สิริธโร

085-6178974

130 เชียงราย

วัดป่าแดด

ป่าหุงํ

พาน

พระอธิการรัฐเขต สุเมโธ

096-8676361

131 เชียงราย

วัดสันขี้เบ๎า

มํวงคํา

พาน

พระอธิการสํารอง อภิปุนฺโน

094-7458567

132 เชียงราย

วัดสันต๎นต๎อง

มํวงคํา

พาน

พระเรือง ปํฺญาธโร

097-9306582

133 เชียงราย

วัดนันทาราม

มํวงคํา

พาน

พระเอกพงษ์ ปภงฺกโร

086-1865341

134 เชียงราย

วัดเทพนิมิตมงคลวนาราม มํวงคํา

พาน

พระครูอัมพวันบัณฑิต

086-9127216

135 เชียงราย

วัดจําคาวตอง

ดอยงาม

พาน

เจ๎าอธิการกิตติศักดิ์ กนฺตธมฺโม

092-7329029

136 เชียงราย

วัดสันกําแพง

ดอยงาม

พาน

พระอธิการสมพงษ์ รตนวณฺโณ

089-9550595

137 เชียงราย

วัดสันธาตุ

ดอยงาม

พาน

พระอธิการกิตติพัฒน์ กิตฺติภทฺโท

083-6800179

138 เชียงราย

วัดราษฎร์ดํารง

ธารทอง

พาน

พระถนัด กตปํฺโญ

061-3546253

139 เชียงราย

วัดจําผักกูด

แมํอ๎อ

พาน

พระอธิการกรวิทย์ โชติธมฺโม

088-0641829

140 เชียงราย

วัดมํอนป่าสัก

แมํอ๎อ

พาน

พระอธิการสิปปกร ภูริญาโณ

082-3845979

141 เชียงราย

วัดแมํอ๎อนอก

แมํอ๎อ

พาน

พระอธิการเสนํห์ กิตฺติญาโณ

087-1799341

142 เชียงราย

วัดสันกําแพง (ผามวัว)

มํวงคํา

พาน

พระอธิการอุทิศ อินฺทปํฺโญ

089-4292344

143 เชียงราย

วัดสันโค๎ง

สันกลาง

พาน

พระอธิการชนัตร โฆสธมฺโม

082-4862198

144 เชียงราย

วัดสันต๎นแหน

แมํเย็น

พาน

พระอธิการสงกรานต์ อภิญาโณ

083-5683473

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

145 เชียงราย

วัดสันไม๎ฮาม

แมํเย็น

พาน

พระธีรวัฒน์ ปริปุํฺโญ

098-8127705

146 เชียงราย

วัดดงน้ําล๎อม

แมํเย็น

พาน

พระอธิการสวาท ฐานิสฺสโร

082-3922514

147 เชียงราย

วัดพระธาตุจอมรุํง

แมํเย็น

พาน

พระอธิการมานะ มานิโต

085-7167336

148 เชียงราย

วัดป่าสักเหนือ

แมํเย็น

พาน

พระอธิการสุพรรณ์ ธีรวโร

081-4736267

149 เชียงราย

วัดแมํเย็นกลาง

แมํเย็น

พาน

พระชูเกียรติ กิตฺติภทฺโท

061-2679453

150 เชียงราย

วัดใหมํเจริญ

เมืองพาน

พาน

พระอธิการณัฐ ฐานิสฺสโร

061-8809668

151 เชียงราย

วัดทําโพธิท์ อง

เมืองพาน

พาน

พระวิทวัส กิตฺติปํฺโญ

082-5990286

152 เชียงราย

วัดมํวงชุม

เมืองพาน

พาน

พระอธิการวันชัย วิลาสวโร

089-4343636

153 เชียงราย

วัดเทพวัน

เมืองพาน

พาน

พระอธิการแสวง กิตฺติธโร

062-1511502

154 เชียงราย

วัดสันทราย

ทรายขาว

พาน

พระอธิการประพันธ์ มหาปุํฺโญ

089-5558641

155 เชียงราย

วัดรํองธาร

ทรายขาว

พาน

พระอธิการสกุลฤทธิ์ หาสธารี

084-4838980

156 เชียงราย

วัดพระธาตุดงลาน

ทรายขาว

พาน

พระอธิการอาจ ธมฺมธโร

062-2477694

157 เชียงราย

วัดหนองผักจิก

ทรายขาว

พาน

พระอธิการสมพล อธิปํฺโญ

080-4914110

158 เชียงราย

วัดสุวรรณวัฒนา

ทรายขาว

พาน

พระธวัช ชยาภิรโต

083-2075605

159 เชียงราย

วัดดงเจริญ

หัวง๎ม

พาน

พระบุญหลง จิรปํฺโญ

093-2382916

160 เชียงราย

วัดสันหลวง

หัวง๎ม

พาน

พระครูวิสิฐธรรมธัช

086-4015795

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

161 เชียงราย

วัดทุงํ สามเหลี่ยม

ดอยงาม

พาน

พระอธิการขจัด กิตฺติสุขุโม

081-1644354

162 เชียงราย

วัดดงก๎อม

ดอยงาม

พาน

พระอํานวย โชติกาโร

065-6806597

163 เชียงราย

วัดกล๎วยทรายงาม

สันมะเค็ด

พาน

พระครูสุวิธานพัฒนคุณ

085-7159575

164 เชียงราย

วัดสันละคร

สันมะเค็ด

พาน

พระมหาณัฐนันท์ กิตฺติภทฺรเมธี

088-8070362

165 เชียงราย

วัดกว๋าวโท๎ง

สันมะเค็ด

พาน

พระอธิการสืบศักดิ์ ปํฺญาวชิโร

083-7093781

166 เชียงราย

วัดทันใจ

สันมะเค็ด

พาน

พระอธิการทองหลํอ สุเมโธ

082-8929882

167 เชียงราย

วัดผาเตําคํา

สันมะเค็ด

พาน

พระอธิการบุญสํง โชติโก

094-6260265

168 เชียงราย

วัดห๎วยเครือบ๎า

สันมะเค็ด

พาน

พระสามารถ ปํฺญาธโร

080-7932698

169 เชียงราย

วัดสันต๎นดูํ

สันมะเค็ด

พาน

พระจันทร์คํา กาญจนวณฺโณ

094-2720645

170 เชียงราย

วัดดงตะเคียน

เจริญเมือง

พาน

พระอธิการอินทร์จันทร์ กตวีโร

082-1964808

171 เชียงราย

วัดเดื่อป่อง

เจริญเมือง

พาน

พระครูวิจิตรนพการ

080-1964808

172 เชียงราย

ทีพ่ ักสงฆ์บํารุงธรรม

เจริญเมือง

พาน

พระบุญเรือง ถาวโร

092-7186818

173 เชียงราย

ทีพ่ ักสงฆ์เวฬุวัน

เจริญเมือง

พาน

พระตาล กิตฺติปํฺโญ

097-9289405

174 เชียงราย

ทีพ่ ักสงฆ์พัฒนคีรี

เจริญเมือง

พาน

พระประเสริฐ อธิจิตฺโต

094-6458797

175 เชียงราย

ทีพ่ ักสงฆ์พระธาตุผาชุม

เจริญเมือง

พาน

พระเสถียร สุมงฺคโล

062-8462476

176 เชียงราย

วัดสันปลาดุก

เมืองพาน

พาน

พระบุญมา อภินนฺโท

098-7909237

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

177 เชียงราย

วัดป่าไผํ

งิ้ว

เทิง

เจ๎าอธิการบุญญาศาสน์ อหึสโก

087-1767371

178 เชียงราย

วัดแมํสวําน

งิ้ว

เทิง

พระครูวิบูลย์บุญญาคม

089-0541651

179 เชียงราย

วัดราษฎร์สามัคคี

งิ้ว

เทิง

พระสงัด ฐานสกฺโก

089-5596608

180 เชียงราย

วัดสักเหนือ

งิ้ว

เทิง

พระอธิกรสอาด ฐานธมฺโม

089-4299312

181 เชียงราย

วัดโป่งสัก

เชียงเคี่ยน

เทิง

พระอธิการเฉลิมศักดิ์ มหาปุํฺโญ

089-2660521

182 เชียงราย

วัดสารภี

เชียงเคี่ยน

เทิง

พระอธิการสังเวียน ถาวโร

086-1909094

183 เชียงราย

วัดภูเตํา

ตับเตํา

เทิง

พระอธิการเซ็น ญาณสํวโร

093-2102617

184 เชียงราย

วัดรักถิ่นไทย

ตับเตํา

เทิง

พระเบน กนฺตสีโล

087-0683322

185 เชียงราย

วัดดอนเฟือง

ตับเตํา

เทิง

พระสมศักดิ์ สาโม

065-4248632

186 เชียงราย

วัดตับเตํา

ตับเตํา

เทิง

พระอธิการเกียรคํา ธมฺมธโร

099-1425615

187 เชียงราย

วัดปงค์

ตับเตํา

เทิง

พระเฉลิมพล อนุตฺตโร

093-7263340

188 เชียงราย

วัดหัวฝาย

ตับเตํา

เทิง

พระอธิการเทววงษ์ ธมฺมวิริโย

090-7590953

189 เชียงราย

วัดป่ามื่น

ปล๎อง

เทิง

พระอธิการจอน จนฺทโชโต

086-1953048

190 เชียงราย

วัดดอนไชย

หงาว

เทิง

พระครูอดุลธรรมวุฒิ

084-7405574

191 เชียงราย

วัดผาลาด

หงาว

เทิง

พระอธิการสงกรานต์ ชุตินฺธโร

089-5577662

192 เชียงราย

วัดพระธาตุดอยงู

หงาว

เทิง

พระอธิการเกียมดาว ธมฺมสาโร

097-9250188

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

193 เชียงราย

วัดมํวงแก๎ว

หงาว

เทิง

พระจรัส อตฺตสาโร

081-6940603

194 เชียงราย

วัดปางอําย

แมํเจดีย์ใหมํ

เวียงป่าเป้า

พระอุทัย อุทโย

๐๙๓-๒๙๑๕๙๓๑

195 เชียงราย

อศรีดอนชัย

แมํเจดีย์ใหมํ

เวียงป่าเป้า

พระสมจิต โชติปาโล

๐๘๗-๑๙๑๕๓๐๐

196 เชียงราย

วัดอรัญญวิเวกคีรี

เวียง

เวียงป่าเป้า

พระครูปฏิภาณธรรมทิน

086-1810423

197 เชียงราย

วัดหนองยาว

เวียง

เวียงป่าเป้า

พระมหาสมชาติ นนฺทธมฺมิโก

089-9558998

198 เชียงราย

วัดรํองกูํ

ป่างิ้ว

เวียงป่าเป้า

พระครูปริยัติรัตนโชติ

090-3164720

199 เชียงราย

วัดฮํางต่ํา

ป่างิ้ว

เวียงป่าเป้า

พระครูนิวิฐสีลสังวร

081-9934074

200 เชียงราย

วัดบ๎านโป่งเทวี

ป่างิ้ว

เวียงป่าเป้า

พระครูชัยการโกวิท

085-7160237

201 เชียงราย

วัดศรีดอนมูล

ป่างิ้ว

เวียงป่าเป้า

พระบุญเพชร สมณจารี

085-0297204

202 เชียงราย

วัดลังกา

ป่างิ้ว

เวียงป่าเป้า

พระอธิการธาดาพงษ์ ธมฺมโชโต

081-9502236

203 เชียงราย

วัดปางมะกาด

แมํเจดีย์

เวียงป่าเป้า

พระอธิการสมคิด นาถสีโล

๐๖๔-๒๙๖๔๑๐๔

204 เชียงราย

วัดเมืองชุม

เมืองชุม

เวียงชัย

พระครูโกวิทนพการ

081-2882720

205 เชียงราย

วัดใหมํเมืองชุม

เมืองชุม

เวียงชัย

พระสนั่น ปํฺญาวโร

080-8592957

206 เชียงราย

วัดยกเจริญ

เมืองชุม

เวียงชัย

พระณัฐนาท กตปุํฺโญ

081-0262800

207 เชียงราย

วัดใหมํมงคล

ดอนศิลา

เวียงชัย

พระพรชัย วรชโย

093-2516231

208 เชียงราย

วัดชํองลม

ดอนศิลา

เวียงชัย

พระวิสุทธิ์ รตฺนปํฺโญ

080-9655016

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

209 เชียงราย

วัดรํองคือ

ผางาม

เวียงชัย

พระอุดมศักดิ์ มหิสฺสโก

089-0293208

210 เชียงราย

วัดศรีดอนชัย

ป่าซาง

เวียงเชียงรุ๎ง

พระครูมนูญกัลยาณธรรม

086-1820712

211 เชียงราย

วัดสันปูเลย

บัวสลี

แมํลาว

พระครูวิสุทธิพ์ ัฒนกิจ

061-3172632

212 เชียงราย

วัดโป่งแพรํ

โป่งแพรํ

แมํลาว

พระอธิการสํง อนาลโย

083-8726832

213 เชียงราย

วัดเหมืองลึก

โป่งแพรํ

แมํลาว

พระสมุห์อินสม กิตฺติโสภโณ

082-8890241

214 เชียงราย

วัดรํองห๎า

ดงมะดะ

แมํลาว

พระอธิการจักรภัทร จนฺทวณฺโณ

089-4586181

215 เชียงราย

วัดป่าตึง

ดงมะดะ

แมํลาว

พระอธิการธนกฤต กตปุํฺโญ

083-1533017

216 เชียงราย

วัดพระเนตร

ต๎า

ขุนตาล

พระครูวิมลธรรโมทัย

086-1154328

217 เชียงราย

วัดห๎วยโป่ง

ต๎า

ขุนตาล

พระครูไพจิตจันทวงศ์

089-2650795

218 เชียงราย

วัดห๎วยเดื่อ

ต๎า

ขุนตาล

พระสมุห์วุฒิชัย มหาวํสนนฺโท

098-0061162

219 เชียงราย

วัดห๎วยสัก

ยางฮอม

ขุนตาล

พระครูใบฎีกาศรีวรณ์ กิตฺติญาณเมธี

085-8680994

220 เชียงราย

วัดห๎วยหลวงใต๎

ยางฮอม

ขุนตาล

พระอธิการคําฟอง จิตฺตธมฺโม

086-1985140

221 เชียงราย

วัดชมพู

ยางฮอม

ขุนตาล

พระอธิการถํอง ปริปุณฺโณ

062-0826462

222 เชียงราย

วัดเจดีย์

ป่าตาล

ขุนตาล

พระอธิการรณฤทธิ์ ชวนพโล

๐๙๓-๒๖๗๙๖๒๕

223 เชียงราย

วัดปางปอ

ปอ

เวียงแกํน

พระครูบริหารธรรมประยุต

097-3314283

224 เชียงราย

วัดดอน

ปอ

เวียงแกํน

พระกมล อุตุวโร

080-0336596

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

225 เชียงราย

วัดปางหัด

ปอ

เวียงแกํน

พระคําอุํน จนฺทสาโร

063-1250891

226 เชียงราย

วัดขวากเหนือ

ทําข๎าม

เวียงแกํน

พระสมุห์ชูศักดิ์ ยสวฑฺฒโก

098-7849522

227 เชียงราย

วัดทุงํ คํา

หลํางาว

เวียงแกํน

พระอธิการวิเชียร โชติธมฺโม

062-9318047

228 เชียงราย

วัดแจมป๋อง

หลํายงาว

เวียงแกํน

พระครูบริสุทธิม์ ันตาภรณ์

093-5875422

229 เชียงใหมํ

วัดร้อยจันทร์

หนองควาย

หางดง

พระวรวัชรินทร์ สิริภทฺโท

๐๘๗-๓๐๑๔๕๙๐

230 เชียงใหมํ

วัดโพธิพิชิต

หนองควาย

หางดง

พระอธิการสมบูรณ์ สิริปุญฺโญ

๐๙๕-๕๔๗๓๔๖๑

231 เชียงใหมํ

วัดนาบุก

หนองควาย

หางดง

พระอธิการรุ่งเรือง สิริภทฺโท

232 เชียงใหมํ

วัดลัฏฐิวนาราม

สันผักหวาน

หางดง

พระครูอุดมกิตยากร

๐๘๗-๓๐๑๔๕๙๐
๐๘๓-๒๐๖๖๑๕๑

233 เชียงใหมํ

วัดถาวรธรรม

สันผักหวาน

หางดง

พระวิษณุกรณ์ โชติปญฺโญ

๐๙๑-๓๐๗๖๕๒๕

234 เชียงใหมํ

วัดฉิมพลีวัน

สันผักหวาน

หางดง

พระอธิการกิตติกร ธมฺมานนฺโท

235 เชียงใหมํ

วัดคีรีเขต

บ้านปง

หางดง

พระอธิการสิทธิศักดิ์ สิทฺธิปญฺโญ

๐๘๐-๖๗๘๕๙๑๐
๐๘๔-๖๑๗๖๙๗๑

236 เชียงใหมํ

วัดศิริราษฎร์

บ้านปง

หางดง

พระครูอาชวปรีชา รก.จร.

๐๘๖-๑๘๙๑๙๔๘

237 เชียงใหมํ

วัดอินทราพิบูลย์

หนองตอง

หางดง

พระปลัดสุภวัฒก์ คมฺภีรวํโส

๐๘๗-๑๗๘๑๒๖๘

238 เชียงใหมํ

วัดปางมะโอ

แม่นะ

เชียงดาว

พระครูโกศลสังฆพิทักษ์

๐๘๙-๘๕๔๘๑๖๒

239 เชียงใหมํ

วัดทุง่ เตาปูน

แม่นะ

เชียงดาว

พระปรีดา ปภสฺสโร

๐๘๑-๐๒๓๗๙๘๒

240 เชียงใหมํ

วัดศิริมงคล

แม่นะ

เชียงดาว

พระอธิการประสิทธิ์ ปสิทฺโท

๐๙๕-๔๕๖๖๕๒๙

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

241 เชียงใหมํ

วัดศรีทรายมูล

เชียงดาว

เชียงดาว

พระครูสุจิตเมธาภรณ์

๐๘๑-๙๘๐๗๓๗๑

242 เชียงใหมํ

วัดชัยมงคล(สบงาย)

ทุง่ ข้าวพวง

เชียงดาว

พระครูสุชัยมงคลรัตน์

๐๘๕-๗๑๗๘๓๒๗

243 เชียงใหมํ

วัดศรัรัฐวนาราม(แม่จา)

ทุง่ ข้าวพวง

เชียงดาว

พระชูศักดิ์ อตีวีโร

๐๘๘-๔๓๑๑๓๗๙

244 เชียงใหมํ

วัดห้วยเป้า

ทุง่ ข้าวพวง

เชียงดาว

พระครูปิยธรรมบัณฑิต

๐๘๑-๙๕๐๓๗๕๗

245 เชียงใหมํ

วัดนันติยาราม(ทุง่ ข้าวพวง) ทุง่ ข้าวพวง

เชียงดาว

พระครูปิยธรรมบัณฑิต

๐๘๑-๙๕๐๓๗๕๗

246 เชียงใหมํ

วัดกอนสุทธาวาส

ทุง่ ข้าวพวง

เชียงดาว

พระวิชัย วิชโร

๐๘๑-๐๑๙๓๗๔๐

247 เชียงใหมํ

วัดแม่ป๋าม

ปิงโค้ง

เชียงดาว

พระนรินทร์ นรินฺโท

๐๖๕-๔๘๖๘๒๙๑

248 เชียงใหมํ

วัดสุวรรณ์คีรี

ปิงโค้ง

เชียงดาว

พระบุญกริ่ง คุณฺวีโร

๐๙๓-๒๐๗๘๔๘๑

249 เชียงใหมํ

วัดหนองบัว

เมืองคอง

เชียงดาว

พระจํานง จนฺทวโร

๐๖๒-๓๙๘๕๖๙๑

250 เชียงใหมํ

วัดศรีกลางเมือง

เมืองคอง

เชียงดาว

พระสุกฤษฎิช์ ัย สิรินฺธโร

๐๖๒-๓๙๘๕๖๙๑

251 เชียงใหมํ

วัดศรีบุญเรือง

เมืองงาย

เชียงดาว

พระณภัร อนาลโย

๐๘๑-๖๗๒๑๒๑๘

252 เชียงใหมํ

วัดนาหวาย

เมืองนะ

เชียงดาว

พระครูพิมลสุตกิจ

๐๘๙-๕๕๕๗๔๔๘

253 เชียงใหมํ

วัดเวฬุวัน

เมืองนะ

เชียงดาว

พระอธิการใหม่ ญาณวิโร

254 เชียงใหมํ

วัดดอนแก้ว

ทุง่ ปี๊

แม่วาง

พระครูรัตนสุภาจาร

๐๖๕-๐๐๗๘๒๖๓
๐๘๐-๘๔๕๗๗๖๖

255 เชียงใหมํ

วัดพันตน

ทุง่ ปี๊

แม่วาง

พระอธิการศรีทน อตฺตรกฺโข

๐๘๒-๙๓๐๒๗๙๔

256 เชียงใหมํ

วัดจอมแจ้ง

ทุง่ ปี๊

แม่วาง

พระอธิการคําจันทร์ กนฺตธมฺโม

๐๖๑-๓๗๘๐๕๘๕

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

257 เชียงใหมํ

วัดบุญยืน

ทุง่ ปี๊

แม่วาง

พระนพพดล ชยกาโร

๐๙๓-๑๘๔๖๕๙๗

258 เชียงใหมํ

วัดมะกับตองหลวง

ทุง่ ปี๊

แม่วาง

พระมหาจันทร์ทิพย์ โอภาโส

๐๙๓-๒๘๔๘๓๘๑

259 เชียงใหมํ

วัดทุง่ ศิลา

ดอนเปา๑

แม่วาง

พระอธิการดวงแก้ว รตฺตนทีโป

๐๘๑-๑๖๗๑๕๐๙

260 เชียงใหมํ

วัดชัยมงคล

ดอนเปา๑

แม่วาง

พระครูโอภาสชัยวัฒน์

๐๘๕-๗๒๑๘๗๑๓

261 เชียงใหมํ

ทีพ่ ักสงฆ์ดอยจอมแจ้ง

ดอนเปา๑

แม่วาง

พระตุลา กตธมฺโม

๐๙๔-๙๑๖๗๑๔๗

262 เชียงใหมํ

วัดสันปูเลย

ดอนเปา๑

แม่วาง

พระครูสังฆรักษ์คัมภีรภัทร คมฺภีรเมธี

๐๘๒-๑๘๒๙๒๕๕

263 เชียงใหมํ

วัดห้วยแก้ว

ดอนเปา๒

แม่วาง

พระอธิการสม

๐๘๕-๖๒๔๗๙๐๓

264 เชียงใหมํ

วัดแม่สะป๊อก

แม่วิน

แม่วาง

พระสว่าง อาจารสุโภ

๐๘๑-๑๖๔๕๑๘๕

265 เชียงใหมํ

วัดห้วยโป่ง

แม่วิน

แม่วาง

พระจําเริญ สติธโร

๐๘๐-๘๕๘๙๒๙๕

266 เชียงใหมํ

วัดมัชฌิมาราม

แม่วิน

พระครูอนันต์ กันตสาโร

๐๙๗-๙๙๓๐๙๕๙

267 เชียงใหมํ

วัดป่าซาง

มะขุนหวาน

แม่วาง
สันป่าตอง

พระอธิการวัชระ ปญญาปชโชโต

095-8692620

268 เชียงใหมํ

วัดสันทรายมูล

มะขุนหวาน

สันป่าตอง

พระครูวีรปุณณเขต

082-6962861

269 เชียงใหมํ

วัดพระบาทหยั้งหวีด

มะขุนหวาน

สันป่าตอง

พระอธิการกาน จารุวณฺโณ

084-4812223

270 เชียงใหมํ

วัดพระเจ้าสององค์

มะขุนหวาน

สันป่าตอง

พระอธิการภัทรวิทย์ จิตฺตทนฺโต

093-1628468

271 เชียงใหมํ

วัดป่าสัก

สันป่าตอง

พระครูวิจารณ์พัฒนกิจ

272 เชียงใหมํ

วัดต้นกอก

บ้านกลาง
บ้านกลาง

สันป่าตอง

พระอธิการจรัญ จารุวณฺโณ

093-2968954
๐๘๑-๗๘๓๙๒๐๕

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

273 เชียงใหมํ

วัดตลาดแก้ว

ทุง่ สะโตก เขต ๑

สันป่าตอง

พระอุทัย อุทโย

๐๙๘-๐๐๕๓๐๕๙

274 เชียงใหมํ

วัดขามสุ่มป่า

สันทราย

พร้าว

พระอธิการบุญรัตน์ อภิวฑฺฒโน

๐๙๓-๑๔๗๑๗๗๓

275 เชียงใหมํ

วัดแม่พวก

แม่แวน

พร้าว

พระอธิการจตุรงค์ ขนฺติธโร

๐๙๔-๗๐๘๕๓๔๘

276 เชียงใหมํ

วัดศรีประดู่

ป่าลาน

ดอยสะเก็ด

พระครูขันติศุภการ

๐๘๖-๙๑๙๖๑๓๖

277 เชียงใหมํ

วัดบ้านถ้ํา

ป่าลาน

ดอยสะเก็ด

พระอธิการพัชรากร ภทฺทวฑฒนจารี

๐๘๑-๘๕๒๓๗๖๔

278 เชียงใหมํ

วัดป่าลาน

ป่าลาน

ดอยสะเก็ด

พระครูวรวรรณวิทิต

๐๘๙-๕๒๕๔๑๗๔

279 เชียงใหมํ

วัดปิตยาราม

ป่าลาน

ดอยสะเก็ด

พระอธิการอุดม ธมฺมทตฺโต

๐๖๑-๒๙๑๒๐๙๙

280 เชียงใหมํ

วัดศิริมังคลาราม

ตลาดขวัญ

ดอยสะเก็ด

พระอธิการเสนอ กลฺยาณสิริ

๐๘๒-๙๓๐๐๘๕๗

281 เชียงใหมํ

วัดร้องขี้เหล็ก

เชิงดอย

ดอยสะเก็ด

พระอธิการประเสริฐ ญาณวีโร

๐๙๖-๘๐๔๕๑๙๒

282 เชียงใหมํ

วัดป่าไผ่ศรีโขง

เชิงดอย

ดอยสะเก็ด

พระครูเกษมธรรมถาวร

๐๙๔-๖๓๘๙๓๔๓

283 เชียงใหมํ

วัดแม่หวาน

ป่าเมี่ยง

ดอยสะเก็ด

พระอธิการจําเริญ ฐานวีโร

๐๘๓-๗๖๐๙๔๒๕

284 เชียงใหมํ

วัดบ้านท่อ

สันทรายหลวง

สันทราย

พระใบฎีกาณัฐพล กนฺตจาโร

๐๘๔-๗๖๖๓๐๒๐

285 เชียงใหมํ

วัดสันป่าสัก

หนองจ๊อม

สันทราย

พระครูโสภิตศีลคุณ

๐๘๗-๑๘๒๐๗๒๗

286 เชียงใหมํ

วัดสันนาเม็ง

สันนาเม็ง

สันทราย

พระครูนิพัทธ์สังวรคุณ

๐๖๓-๘๓๐๕๒๐๕

287 เชียงใหมํ

วัดหลักพัน

สันนาเม็ง

สันทราย

พระครูมนูญพัฒนโกวิท

๐๙๓-๓๐๔๓๗๕๘

288 เชียงใหมํ

วัดแม่กวง

สันนาเม็ง

สันทราย

พระครูวีรคุณาธาร

๐๘๑-๐๒๒๙๐๐๗

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

หมายเหตุ

289 เชียงใหมํ

วัดดอยแท่นพระผาหลวง

ป่าไผ่

สันทราย

พระอธิการประเสริฐ สิริปญฺโญ

๐๘๑-๗๔๖๙๕๒๔

290 เชียงใหมํ

วัดแม่แก้ดน้อย

ป่าไผ่

สันทราย

พระครูวิสาลจริยคุณ

๐๘๑-๕๓๐๖๖๖๔

291 เชียงใหมํ

วัดหนองก้นครุ

เมืองเล็น

สันทราย

พระครูปิติธรรมพิสุทธิ์

๐๘๗-๑๘๐๐๖๙๕

292 เชียงใหมํ

วัดเมืองวะ

เมืองเล็น

สันทราย

พระมหาอุทัย อชิโต

๐๘๑-๙๑๔๙๙๙๗

293 เชียงใหมํ

วัดใหม่ชลประทาน

หนองแหย่ง

สันทราย

พระครูปุณณนพสิทธิ์

๐๘๔-๗๔๐๔๑๗๗

294 เชียงใหมํ

วัดสบแฝก

แม่แฝกใหม่

สันทราย

พระอธิการศรายุทธ จนฺทรงฺษี

๐๙๖-๑๙๒๖๒๕๖

295 เชียงใหมํ

วัดหนองมะจับ

แม่แฝก

สันทราย

พระครูสุจิตเมธวัจน์

๐๘๔-๗๔๐๒๒๗๗

296 เชียงใหมํ

วัดอรัญญวาสี

ปงตํา

ไชยปราการ

พระครูวิจิตรคัมภีรธรรม

๐๘๑-๐๒๓๓๐๒๗

297 เชียงใหมํ

วัดทุง่ ยาว

ปงตํา

ไชยปราการ

พระครูถาวรบุญขันธ์

๐๙๘-๕๑๒๓๖๐๑

298 เชียงใหมํ

วัดสถิตธรรมสถาน

แม่ทะลบ

ไชยปราการ

พระพงษ์พันธ์ สุทฺธิจิตฺโต

๐๘๑-๗๙๖๒๗๓๒

ทีพ่ ักสงฆ์

299 เชียงใหมํ

วัดโป่งจ๊อก

แม่ทะลบ

ไชยปราการ

พระสมัย เมธิโน

๐๘๐-๔๙๕๙๕๓๖

ทีพ่ ักสงฆ์

300 เชียงใหมํ

วัดป่าหนา

แม่ทะลบ

ไชยปราการ

พระเล็ก จิตปุญฺโญ

๐๘๖-๑๘๘๑๔๓๔

ทีพ่ ักสงฆ์

301 เชียงใหมํ

วัดกิ่วจําปี

ศรีดงเย็น

ไชยปราการ

พระสมพงษ์ วิสุทฺโธ

866742437

302 เชียงใหมํ

วัดทรายขาว

ศรีดงเย็น

ไชยปราการ

พระปลัดอนุสรณ์ วรธมฺโม

๐๙๑-๐๗๑๐๑๙๒

303 เชียงใหมํ

วัดหัวฝาย

ศรีดงเย็น

ไชยปราการ

พระพันศักดิ์ จตฺตมโล

๐๘๗-๑๙๓๑๔๕๔

304 เชียงใหมํ

วัดห้วยม่วง

ศรีดงเย็น

ไชยปราการ

พระสําราญ ปญฺญาธโร

๐๙๔-๗๔๑๙๔๗๕

ทีพ่ ักสงฆ์

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

305 เชียงใหมํ

วัดพระเจ้าตนหลวง

ศรีดงเย็น

ไชยปราการ

พระใหม่ สุจิตฺโต

๐๙๔-๕๖๗๐๑๔๑

306 เชียงใหมํ

วัดเด่นสามัคคี

หนองบัว

ไชยปราการ

พระครูเกษมนันทกิจ

๐๘๔-๗๓๙๗๗๒๕

307 เชียงใหมํ

วัดสินชัย

หนองบัว

ไชยปราการ

พระสมศักดิ์ วิจาโร

๐๖๕-๘๔๓๐๔๘๗

308 เชียงใหมํ

วัดวังไผ่

ท่าตอน

แม่อาย

พระครูขันตยาลังการ

๐๖๓-๑๗๐๗๙๕๖

309 เชียงใหมํ

วัดบ้านแซ่ม

ท่าตอน

แม่อาย

พระพรมมา ถาวโร

๐๖๓-๑๔๐๘๔๑๕

310 เชียงใหมํ

วัดมงคลสถาน

แม่อาย

แม่อาย

พระมหาปฏิทาน ลกฺขสุวณฺณโสภโณ

๐๘๕-๗๐๘๑๐๗๙

311 เชียงใหมํ

วัดจุฬามณี

แม่อาย

แม่อาย

พระบุญมา ฐิตวํโส

๐๖๓-๖๓๘๕๔๙๑

312 เชียงใหมํ

วัดสันต้นม่วง

มะลิกา

แม่อาย

พระโพธิท์ อง ฐานิโย

๐๙๘-๐๐๑๖๙๙๒

313 เชียงใหมํ

วัดจอมคีรีวิเวก

มะลิกา

แม่อาย

พระศรีนวล สุธมฺโม

๐๖๑-๓๗๐๓๖๔๕

314 เชียงใหมํ

วัดสุวรรณคีรี

มะลิกา

แม่อาย

พระหลู่ ปญฺญาวโร

๐๙๗-๙๙๓๒๕๐๔

315 เชียงใหมํ

วัดพระธาตุดอยลาง

มะลิกา

แม่อาย

พระประยุง ญาจินฺโต

๐๙๘-๘๕๓๕๕๘๑

316 เชียงใหมํ

วัดเมืองหนอง

แม่สาว

แม่อาย

พระอธิการแสงหงษ์ โสภิโต

๐๘๑-๐๒๓๖๔๕๘

317 เชียงใหมํ

วัดพระธาตุบวกเต่า

แม่สาว

แม่อาย

พระเจนต์พงษ์ จิรวฑฺฒโน

๐๙๙-๑๘๗๖๐๗๙

318 เชียงใหมํ

วัดธัมมิกาวาส

แม่นาวาง

แม่อาย

พระครูสุวัตถิธรรมประภาส

๐๘๙-๕๖๑๒๖๐๐

319 เชียงใหมํ

วัดพระธาตุสบฝาง

แม่นาวาง

แม่อาย

พระมหาฉันท์ ฉนฺทกโร

๐๖๔-๖๐๒๐๓๗๗

320 เชียงใหมํ

วัดร่องห้าหลวง

แม่นาวาง

แม่อาย

พระครูกิตติญาณพิชัย

๐๘๕-๖๕๓๒๘๔๔

หมายเหตุ
ทีพ่ ักสงฆ์
ทีพ่ ักสงฆ์

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

321 เชียงใหมํ

วัดบ้านหนองขี้นกยาง

แม่นาวาง

แม่อาย

พระทองสุข สุเมโธ

๐๙๐-๔๗๑๐๙๑๕

322 เชียงใหมํ

วัดห้วยม่วง

แม่นาวาง

แม่อาย

พระกําพล ขนฺติพโล

๐๘๑-๗๐๖๐๖๘๘

323 เชียงใหมํ

วัดป๊อกป่ายาง

แม่นาวาง

แม่อาย

พระมหาฉันท์ ฉนฺทกโร

๐๖๔-๖๐๒๐๓๗๗

324 เชียงใหมํ

วัดเด่นชัย

แม่นาวาง

แม่อาย

พระบรรดล พุทฺธสาโร

๐๘๑-๒๘๗๙๖๔๙

325 เชียงใหมํ

วัดห้วยพระเจ้า

แม่นาวาง

แม่อาย

พระครูปลัดอาทิตย์ อิฎฺฐวณฺโณ

๐๙๓-๑๕๒๖๒๔๐

326 เชียงใหมํ

วัดชัยชนาราม

สันต้นหมื้อ

แม่อาย

พระฤทธิไ์ กร ปญฺญาสาโร

๐๙๕-๗๗๑๔๗๓๙

327 เชียงใหมํ

วัดสันต้นหมื้อ

สันต้นหมื้อ

แม่อาย

พระมหาวารินทร์ นรินฺโท

๐๘๑-๐๒๐๐๕๕๙

328 เชียงใหมํ

วัดสันติวัน

สันต้นหมื้อ

แม่อาย

พระครูสันติพนากร

๐๘๒-๐๓๘๕๓๘๐

329 เชียงใหมํ

วัดฮ่องห้าน้อย

สันต้นหมื้อ

แม่อาย

พระวรกชมงคล เขมนนฺโท

๐๙๔-๗๑๐๔๓๒๙

330 เชียงใหมํ

วัดประสิทธิเ์ นรมิตร

สันต้นหมื้อ

แม่อาย

พระเฉลิม จิตฺตวํโส

๐๘๒-๘๙๔๑๐๔๖

331 เชียงใหมํ

วัดศรีโขง

สันต้นหมื้อ

แม่อาย

พระบุญรักษ์ อนุพโล

๐๘๓-๑๕๒๘๔๘๖

332 เชียงใหมํ

วัดสันห้าง

บ้านหลวง

แม่อาย

พระอธิการสิงห์แก้ว อหิงสิโก

๐๙๒-๘๗๑๗๙๖๑

333 เชียงใหมํ

วัดสระนิคม

เวียง

ฝาง

พระครูขันติสราภิรักษ์

๐๖๑-๓๓๕๒๖๔๑

334 เชียงใหมํ

วัดจองแป้น

เวียง

ฝาง

พระหม่องแสง

นรินฺโท

๐๙๓-๒๗๒๙๖๕๐

335 เชียงใหมํ

วัดม่วงคํา

เวียง

ฝาง

พระประจักษ์

ปัญญาวโร

๐๘๑-๗๙๖๒๗๓๒

336 เชียงใหมํ

วัดเด่นหลวง

เวียง

ฝาง

พระขัตติยะ

ขัตติโย

๐๘๐-๔๙๕๙๕๓๖

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

337 เชียงใหมํ

วัดสันป่าฮัก

แม่สูน

ฝาง

พระมหาเชิดพงษ์

338 เชียงใหมํ

วัดล้องอ้อ

แม่สูน

ฝาง

พระอธิการธนาพล สุภทฺโท

๐๖๒-๒๖๙๑๑๘๓

339 เชียงใหมํ

วัดแม่สูน

แม่สูน

ฝาง

พระครูสังวรธรรมนันท์

๐๘๖-๑๑๗๔๕๕๓

340 เชียงใหมํ

วัดพระธาตุดอยแก้ว

แม่งอน

ฝาง

พระครูสังวรประภัศร์

๐๘๗-๑๙๓๑๔๕๔

341 เชียงใหมํ

วัดพรหมจริยาวาส

แม่งอน

ฝาง

พระครูมนูญธรรมทัต

๐๘๖-๔๓๐๘๑๒๘

342 เชียงใหมํ

วัดวาฬุการาม

โป่งน้ําร้อน

ฝาง

พระปลัดวรพล วายาโม

๐๙๔-๕๖๗๐๑๔๑

343 เชียงใหมํ

วัดธัมมิกาวาส

โป่งน้ําร้อน

ฝาง

พระครูวรวงศ์วิเชียร

๐๘๑-๙๖๐๒๕๙๒

344 เชียงใหมํ

วัดปิตยาราม

โป่งน้ําร้อน

ฝาง

พระอธิการเสริฐ สิริวณฺโณ

๐๖๕-๘๔๓๐๔๘๗

345 เชียงใหมํ

วัดไชยมงคล

โป่งน้ําร้อน

ฝาง

พระอธิการสิทธิส์ ิทธานต์ สิริมงฺคโล

๐๘๖-๖๕๘๖๒๕๒

346 เชียงใหมํ

วัดมธุราวาส

โป่งน้ําร้อน

ฝาง

พระครูสถาพรธรรมพิศิษฏ์

๐๘๓-๓๒๔๑๘๙๐

347 เชียงใหมํ

วัดม่วงชุม

ม่อนปิน่

ฝาง

พระครูโฆษิตวรศาสน์

๐๘๔-๔๘๖๕๙๔๖

348 เชียงใหมํ

วัดบ้านลาน

ม่อนปิน่

ฝาง

พระอธิการนิพิฐ ธมฺมจกฺโก

๐๘๐-๘๕๙๑๙๔๐

349 เชียงใหมํ

วัดโพธิท์ อง

ม่อนปิน่

ฝาง

พระครูใบฎีกาอินสอน อินทวีโร

๐๙๗-๒๒๗๘๓๗๑

350 เชียงใหมํ

วัดสวนชา

ม่อนปิน่

ฝาง

พระสมบูรณ์ กนฺตสีโล

๐๘๐-๘๕๙๑๙๔๐

351 เชียงใหมํ

วัดห้วยจะนุ

ม่อนปิน่

ฝาง

พระจรูญ ปากน้อย

๐๘๐-๘๕๙๑๙๔๐

352 เชียงใหมํ

วัดนอแล

ม่อนปิน่

ฝาง

พระพง พุทธสํวโร

๐๘๐-๘๕๙๑๙๔๐

สิริภทฺโท

๐๘๖-๑๘๘๑๔๓๔

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

353 เชียงใหมํ

วัดหนองเต่า

ม่อนปิน่

ฝาง

พระบุญเลิศ ปญฺญาวโร

๐๘๐-๘๕๙๑๙๔๐

354 เชียงใหมํ

วัดห้วยโจ้

แม่ข่า

ฝาง

พระสมุห์นิกร ฐิตสํวโร

๐๘๙-๘๕๒๒๗๔๒

355 เชียงใหมํ

วัดคงคาราม

แม่ข่า

ฝาง

พระครูอุปถัมภ์ปทุมรัตน์

๐๘๙-๙๕๐๑๖๑๐

356 เชียงใหมํ

วัดศรีปทุมวนาราม

แม่ข่า

ฝาง

พระระวี รวิวณฺโณ

๐๙๙-๓๒๙๙๗๙๔

357 เชียงใหมํ

วัดเหมืองแร่

แม่คะ

ฝาง

พระไพรินทร์ สุภทฺโท

๐๙๘-๗๕๓๐๓๖๙

358 เชียงใหมํ

วัดเชียงยืน

แม่คะ

ฝาง

พระครูใบฎีกาสัตยา ธมฺมจารี

๐๘๑-๖๗๓๙๘๖๖

359 เชียงใหมํ

วัดโสตยาราม

สันทราย

ฝาง

พระครูวรานุวัตร

360 เชียงใหมํ

วัดสุนทราราม

สันทราย

ฝาง

พระครูบวรธรรมสุนทร

361 เชียงใหมํ

สันทราย

ฝาง

362 ตาก

วัดสันต้นดู่
วัดเวฬุวัน

แมํสลิด

บ๎านตาก

พระวิทยา
ขุนศรี
พระครูพิศิษฎ์สุตากร

089-7041486

363 ตาก

วัดดอยช๎างเผือก

ท๎องฟ้า

บ๎านตาก

เจ๎าอธิการดําเนิน นินฺนธมฺโม

098-7041486

364 ตาก

วัดบ๎านใหมํ

ท๎องฟ้า

บ๎านตาก

พระอธิการไพฑูรย์ อกกฺปํฺโญ

063-0344826

365 ตาก

วัดฉลอมใต๎

ท๎องฟ้า

บ๎านตาก

พระอธิการสาน ปุญํฺสมฺภโว

062-3313751

366 ตาก

วัดท๎องฟ้าเหนือ

ท๎องฟ้า

บ๎านตาก

พระสมาน อุตฺตโม

065-5280438

367 ตาก

วัดวังน้ําผึ้ง

วังจันทร์

สามเงา

พระอธิการนิวัติ ชินวโร

098-9684917

368 ตาก

วัดทําไผํ

ยกกระบัตร

สามเงา

พระอธิการแล อนาลโย

098-0070634

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

369 ตาก

วัดยกกระบัตร

ยกกระบัตร

สามเงา

พระครูสุพพิธานจันโทภาส

098-9357841

370 ตาก

วัดเอนกสิงขร

โมโกร

อุ๎มผาง

พระอธิการสนิท กิตฺติวณฺโณ

098-7830657

371 นครพนม

วัดชนะสังวร

นาคูณใหญํ

นาหว๎า

พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์

088-3359517

372 นครพนม

วัดอัมพวัน

นาคูณใหญํ

นาหว๎า

พระอธิการบุญโฮม ปุญญธโร

093-4769613

373 นครพนม

วัดโนนกุง

นางัว

นาหว๎า

พระมหาอรรถพล ติกฺขวชิรญาโณ

062-1838007

374 นครพนม

วัดสิริบุญรังษี

นางัว

นาหว๎า

พระอธิการณัฐกริน ณฎฐิโก

064-3231148

375 นครพนม

วัดโพนสวําง

เหลําพัฒนา

นาหว๎า

พระอุดมศักดิ์ อุตฺตมโม(รก.)

098-0502780

376 นครพนม

วัดดอนปอ

เหลําพัฒนา

นาหว๎า

พระครูใบฎีกาอมรศักดิ์ อมโร

091-3755042

377 นครพนม

วัดนาน๎อย

เหลําพัฒนา

นาหว๎า

พระอธิการจารุวัฒน์ จกฺกวโร

082-2161009

378 นครพนม

วัดธาตุมงคลศรี

บ๎านเสียว

นาหว๎า

อธิการอารี ชาตเมธี

087-2317880

379 นครพนม

วัดแสงทอง

ทําเรือ

นาหว๎า

พระอธิการเมืองทอง ปิยสีโล

098-6129208

380 นครพนม

วัดป่าจอมศรี

นาเดื่อ

ศรีสงคราม

พระอธิการประนมพร สุภาจาโร

061-2868729

381 นครพนม

วัดป่าจิตตวนาราม

บ๎านขํา

ศรีสงคราม

พระอธิการสมาน อทิฎฺฐาโน

088-7447525

382 นครพนม

วัดบ๎านดงยาง

โนนตาล

ทําอุเทน

พระอธิการประเสริฐ ปวโร

062-1634595

383 นครพนม

วัดโพนแก๎ว

ทําอุเทน

ทําอุเทน

พระอธิการวํองไว สนฺตมโน

080-7472898

384 นครพนม

วัดศรีมงคล

หนองเทา

ทําอุเทน

พระอธิการสุรพันธ์ พนฺธุธมฺโม

082-0284719

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

385 นครพนม

วัดศรีกาย

พนอม

ทําอุเทน

พระอธิการประสิทธิ์ ปโยโค

098-3248780

386 นครพนม

วัดศรีสวัสดิ์

ทําจําปา

ทําอุเทน

พระอธิการอาทิตย์ ธมฺมสโร

098-1698757

387 นครพนม

วัดศิริธรรมาราม

ทําจําปา

ทําอุเทน

พระเกรียงศักดิ์ ชินวโร

089-0455347

388 นครพนม

วัดศรีชมชื่น

รามราช

ทําอุเทน

พระอธิการป๎ญญา ติสสโร

064-0209744

389 นครพนม

วัดศรีไตรวนาราม

รามราช

ทําอุเทน

พระประเสริฐ ฐานากฺโร

062-1502909

390 นครพนม

วัดปิติธรรมาราม

บ๎านค๎อ

โพนสวรรค์

พระอธิการเสนํห์ กิตฺติวํฺโณ

098-7079669

391 นครพนม

วัดโสตถิธรรม

นาหัวบํอ

โพนสวรรค์

พระอธิการพชรภัสส์ ติกฺขปณโญ

082-7381228

392 นครพนม

วัดป่าวิป๎สสนาธรรม

โพนทอง

บ๎านแพง

พระอธิการบุญกอง ธมฺมทีโป

098-1142645

393 นครพนม

วัดป่าโพนทอง

โพนทอง

บ๎านแพง

พระอธิการสมบูรณ์ สุขุมาโล

094-5039185

394 นครพนม

วัดป่าหว๎าน

โพนทอง

บ๎านแพง

พระอธิการเฉลย อินฺทปํฺโญ

088-2421059

395 นครพนม

วัดป่าชัยชนะ

โพนทอง

บ๎านแพง

พระอธิการแดนนิมิตร นิราลโย

081-9802998

396 นครพนม

วัดโสมนัสดินแดง

นาทม

นาทม

พระอธิการดาวคํา อรุโณ

088-315759

397 นครพนม

วัดศรีบุญสงฆ์

หนองซน

นาทม

เจ๎าอธิการสุเมฆ กิตฺติโก

080-0131941

398 นครพนม

วัดโพธิไ์ ทร

หนองซน

นาทม

พระสมรักษ์ ฉินฺนาลโย

062-2213726

399 นครพนม

วัดป่าศิลาราม

หนองซน

นาทม

พระอธิการธงชัย โกวิโท

098-7460654

400 นครพนม

วัดโพนสวําง

หนองซน

นาทม

พระขวัญชัย ยสชาโต

061-1316196

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

401 นครพนม

วัดโพนสวรรค์

หนองซน

นาทม

พระสุทธิชัย ฐานสมฺปนฺโน

065-2577592

402 นครพนม

วัดศรีบุญเรือง

นาทม

นาทม

พระอธิการกรุงสีวิลัย จิตปํฺโญ

080-1893473

403 นครพนม

วัดศรีสุมังค์

นาทม

นาทม

พระอธิการบุญเรือง มหาวายาโม

088-7242696

404 นครพนม

วัดทําพันโฮง

นาทม

นาทม

พระอธิการเปรื่อง ธมฺมทีโป

062-1579552

405 นครพนม

วัดธรรมประดิษฐ์

นาเข

บ๎านแพง

พระอธิการโท จนฺทูปโม

096-7281595

406 นครพนม

วัดศรีสะอาด

นาเข

บ๎านแพง

พระสมหมาย จนฺทูปโม

096-7281595

407 นครพนม

วัดอรัญญิกาวาส

โพนทอง

บ๎านแพง

พระอธิการเหลือ รนญชโย

088-5004452

408 นครพนม

วัดโคกพะธาย

โพนทอง

บ๎านแพง

เจ๎าอธิการมี จนฺทวํโส

063-6318245

409 นครพนม

วัดเจริญชัย

โพนทอง

บ๎านแพง

พระอธิการสมหมาย ธมฺวโร

098-6082952

410 นครพนม

วัดจอมแจ๎ง

โพนทอง

บ๎านแพง

พระใบฎีกาพงษ์ศักดิ์ ภทฺราวุโร

062-2059452

411 นครพนม

วัดโคกชาด

หนองแวง

บ๎านแพง

พระอธิการสวัสดิ์ สิริธมิโม

094-5403040

412 นครพนม

วัดโพธิศ์ รี

หนองแวง

บ๎านแพง

พระมหาทรงศักดิ์ โชติปํฺโญ

094-5403040

413 นครพนม

วัดสวํางพัฒนา

หนองแวง

บ๎านแพง

พระมหาทรงศักดิ์ โชติปํฺโญ

094-5403040

414 นครพนม

วัดศรีสุมังค์

นางัว

บ๎านแพง

พระอธิการธนฺวัฒน์ อคฺคธมฺโม

088-6751879

415 นครพนม

วัดสวํางอารมณ์

นางัว

บ๎านแพง

พระอธิการไพฑูรย์ รติโก

084-5290544

416 นครพนม

วัดโพนสวําง

นางัว

บ๎านแพง

พระมหาดํารงค์ มงฺคลิโก (รก)

091-0056100

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

417 นครพนม

วัดนันทสาร

ไผํล๎อม

บ๎านแพง

พระอธิการเสนํห์ กนฺตสีโล

418 นครพนม

วัดโพนสวําง

ไผํล๎อม

บ๎านแพง

พระอธิการอุทัย สุจิตฺโต

419 นครพนม

วัดศรีบุญเรือง

ไผํล๎อม

บ๎านแพง

พระอธิการวันดี อาภากโร

420 นครพนม

วัดนายอน๎อย

นางาม

เรณูนคร

พระปลัดสุภรณ์ อคฺคธมฺโม

095-6530711

421 นครพนม

วัดโนนสวรรค์

นางาม

เรณูนคร

พระอธิการประวัติ กตกุสโล

098-1134989

422 นครพนม

วัดศรีผึ้งวิทยาราม

นาขาม

เรณูนคร

พระอธิการเกรียงศักดิ์ กิตฺติโก

098-5297332

423 นครพนม

วัดยอดโพธิท์ อง

นาขาม

เรณูนคร

พระอธิการอุทัยวัฒ ญาณชีวโก

098-6154347

424 นครพนม

วัดสวํางอารมณ์

โคกหินแฮํ

เรณูนคร

พระอธิการสิรันดร จนฺทปชฺโชโต

063-0271739

425 นครพนม

วัดโนนหินทอง

เรณูใต๎

เรณูนคร

พระไสทอง โชติวณฺโณ

062-1202399

426 นครพนม

วัดศรีสอนธรรม

พระซอง

นาแก

พระอธิการณันชพงษ์ ปิยสีโล

092-7485116

427 นครพนม

วัดโพนสวําง

พระซอง

นาแก

พระมนตรี สุขกาโม

092-8379840

428 นครพนม

วัดนครสามัคคีธรรม

พระซอง

นาแก

พระเวียงสวรรค์ ปํฺญาสนฺทโร

094-9079354

429 นครพนม

วัดมํวงไขํ

คําพี้

นาแก

พระอธิการธีระศักดิ์ สนฺตจิตฺโต

062-5781783

430 นครพนม

วัดทองสวําง

คําพี้

นาแก

พระครุบวรโพธิวัฒน์

086-2351999

431 นครพนม

วัดศรีเฉลียวนภาลัย

หนองบํอ

นาแก

พระมหาวรพุธ ฐานิโย

062-4659539

432 นครพนม

วัดศรีสะอาด

หนองบํอ

นาแก

พระครูรัตนกิตติญาณ

093-5416558

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

433 นครพนม

วัดโพธิศ์ รี

หนองบํอ

นาแก

พระครูโพธิธรรมาภรณ์

093-4746779

434 นครพนม

วัดประดิษฐ์ถาวร

ก๎านเหลือง

นาแก

พระอธิการอําพล จิตฺตปญโญ

063-4898626

435 นครพนม

วัดจําปาทอง

ก๎านเหลือง

นาแก

พระครูสุวรรณวีรกิจ

065-4485877

436 นครพนม

วัดโพธิช์ ัย

ก๎านเหลือง

นาแก

พระมหาวิลาศ พุทธฺวิริโย

062-1678875

437 นครพนม

วัดสุวรรณาราม

ยอดชาด

วังยาง

เจ๎าอธิการนะริศ อคฺคธมฺโม

087-8633797

438 นครพนม

วัดแสงสวําง

วังยาง

วังยาง

พระรุํงเรือง ปญญาปโชโต(รก)

083-3498363

439 นครพนม

วัดสุมงคล

วังยาง

วังยาง

พระครูพิพิธจิตตานุรักษ์

083-3575367

440 นครพนม

วัดศรีแก๎วดารา

หนองโพธิ์

วังยาง

พระครูปราโมชรัตนธาดา

095-4969190

441 นครพนม

วัดพรหมาราม

หนองโพธิ์

วังยาง

พระอธิการศักดิ์สิทธิ์ ปญญาวชิโร

085-7464950

442 นครพนม

วัดโพนสวําง

หนองโพธิ์

วังยาง

พระอัฐพล สุจิณโณ(รก)

087-9523872

443 นครพนม

วัดโนนหอม

โคกสี

วังยาง

พระลินมา ญาณธโร (รก)

083-3498363

444 นครพนม

วัดหนองผักแวํน

โคกสี

วังยาง

พระครูสีลธรรมคุณ

082-1230786

445 นครพนม

วัดโพธิช์ ัย

อาจสามารถ

เมืองนครพนม

พระอธิการชนะ จนฺทสาโร

061-0617986

446 นครพนม

วัดดอนโมง

หนองญาติ

เมืองนครพนม

พระครูสารธรรมวิจิตร

098-5860655

447 นครพนม

วัดเทพพนม

บ๎านผึ้ง

เมืองนครพนม

พระครูป๎ญญาพนมกิจ

448 นครพนม

วัดหัวโพน

บ๎านผึ้ง

เมืองนครพนม

พระอธิการสัจชัย ขนฺติโก

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

449 นครพนม

วัดแจ๎งนฤมิตร

บ๎านผึ้ง

เมืองนครพนม

พระอธิการอุทัย ฐิตวโร

450 นครพนม

โพนป่าหว๎าน

คําเตย

เมืองนครพนม

พระอธิการศรีสมปอง เขมฺมจิตโต

451 นครพนม

วัดหนองกุง

คําเตย

เมืองนครพนม

พระโกมินทร์ ปํฺญาสาโร(รก)

452 นครพนม

วัดปทุมวนาราม

สามผง

ศรีสงคราม

พระครูวีระสุธรรมคุณ

062-4523689

453 นครพนม

วัดสามัคคีธรรม

สามผง

ศรีสงคราม

พระอธิการเกํง ถิรธมฺโม

082-8735018

454 นครพนม

วัดโพธิช์ ัย

สามผง

ศรีสงคราม

พระอธิการทองใบ กตฺตสาโร

061-1495089

455 นครพนม

วัดทรายศรี

นาเดื่อ

ศรีสงคราม

พระอธิการอนุชา ฐิตกุสโล

082-0284476

456 นครพนม

วัดโพธิศ์ รี

บ๎านเอื้อง

ศรีสงคราม

พระอธิการนพพล ปํฺญสวุฒโฑ

062-4734847

457 นครพนม

วัดจอมแจ๎ง

บ๎านเอื้อง

ศรีสงคราม

พระอธิการประพันธ์ ตปสีโล

098-1310279

458 นครพนม

วัดดงขวาง

บ๎านเอื้อง

ศรีสงคราม

พระอธิการน๎อย อคฺคธมฺโม

459 นครพนม

วัดโพธิช์ ัย

บ๎านเอื้อง

ศรีสงคราม

พระอธิการเทียม สกฺกวโร

460 นครพนม

วัดศรีมงคล

โพนสวําง

ศรีสงคราม

พระอธิการเยือง สุจิตโต

091-0481855

461 นครพนม

วัดทรายศรี

บ๎านเอื้อง

ศรีสงคราม

พระอธิการเวิน จนฺทาโภ

082-9494891

462 นครพนม

วัดบางประสิทธิ์

โพนสวําง

ศรีสงคราม

พระอธิการบุญแทน พลญาโณ

062-1766577

463 นครพนม

วัดศรีชมชื่น

โพนสวําง

ศรีสงคราม

พระอธิการวัฒนา จนฺทโชโต

061-2916318

464 นครพนม

วัดทรายคํา

บ๎านเอื้อง

ศรีสงคราม

พระครูสมุห์ชีวา ฐานุตตโร

087-8590219

089-2151589

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

465 นครพนม

วัดศรีบุญเรือง

บ๎านเอื้อง

ศรีสงคราม

พระสมุห์วิทยา ธมฺมจารี

065-3185081

466 นครพนม

วัดยอดแก๎ว

นาคํา

ศรีสงคราม

พระอธิการฤทธิพล จินตามโย

098-0266871

467 นครพนม

วัดดาราราม

นาคํา

ศรีสงคราม

พระนนท์ชัย นนฺทิโย

098-1942248

468 นครพนม

วัดอินแปลง

นาเดื่อ

ศรีสงคราม

พระอธิการทัน สุทธญาโณ

082-8529363

469 นครราชสีมา

วัดโสกแซง

โนนตสเถร

โนนแดง

พระมหาอภิชาต อภิวฑฺฒโน

080-7284611

470 นครราชสีมา

วัดโคกดูํ

สีสุก

แก๎งสนามนาง

พระอธิการวัง ธมฺมวโร

086-2391896

471 นครราชสีมา

วัดบึงกระโตน

ประทาย

ประทาย

พระอธิการสุพจน์ สุขาโต

472 นครราชสีมา

วัดหนองบุไท

ทุงํ สวําง

ประทาย

พระอธิการขัด สนฺตกาโย

473 นครราชสีมา

วัดตําแย

หนองคําย

ประทาย

พระครูสุภัททวรธรรม

474 นครราชสีมา

วัดดอนกลอย

หันห๎วยทราย

ประทาย

พระครูธวัชโชติธรรม

475 นครราชสีมา

วัดหนองลาด

กระทุมํ ราย

ประทาย

พระบุญเกล๎า อธิปํฺโญ

476 นครราชสีมา

วัดศิริมงคลธรรม

ดอนมัน

ประทาย

พระครูวาปีวรคุณ

477 บึงกาฬ

วัดคลองประสิทธิ์

เซกา เขต ๓

เซกา

พระครูวีรกิจธรรมานุกล

๐๙๘-๑๙๐๕๙๘๘

478 บึงกาฬ

วัดทรัพย์วังทอง

เซกา เขต ๓

เซกา

พระทูล โสภโณ

๐๘๗-๘๓๓๒๘๙๙

479 บึงกาฬ

วัดเดชาประชาราษฎร์

เซกา เขต ๓

เซกา

พระอธิการวิชัย สุพนฺธโก

๐๘๔-๕๙๖๙๑๑๐

480 บึงกาฬ

วัดใหมํพัฒนาพิบาล

เซกา เขต ๔

เซกา

เจ๎าอธิการศรีสมพร วรธมฺโม

087-9522069

093-4093505

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

481 บึงกาฬ

วัดพิกุลทองพรพนม

เซกา เขต ๔

เซกา

พระอธิการพิจิต เขมจาโร

062-1192318

482 บึงกาฬ

วัดโพธิศ์ รีรัตนาราม

ซาง เขต ๑

เซกา

พระอธิการธงชัย สุภทฺโท

082-8371673

483 บึงกาฬ

วัดศรีชมชื่น

ซาง เขต ๒

เซกา

พระครูอัครสุทธิคุณ

๐๘๒-๘๕๒๐๓๔๘

484 บึงกาฬ

วัดอัมพวันโคกกํอง

หนองทุมํ เขต ๑

เซกา

พระครูสุจิตวรากร

๐๘๗-๘๖๑๗๔๓๗

485 บึงกาฬ

วัดสวํางวารี

หนองทุมํ เขต ๑

เซกา

พระอธิการหนูเหล็ก กตปุญโญ

๐๙๕-๓๓๕๓๖๖๔

486 บึงกาฬ

วัดพฤฒาราม

หนองทุมํ เขต ๑

เซกา

พระอธิการพินิจ กตปุญโญ

๐๖๓-๐๒๐๙๑๑๔

487 บึงกาฬ

วัดกลางบึงเค็งสามัคคี

หนองทุมํ เขต ๑

เซกา

พระอธิการชาญชัย โอภาโส

๐๖๕-๔๙๐๐๓๒๗

488 บึงกาฬ

วัดมงคลพัฒนา

หนองทุมํ เขต ๒

เซกา

พระครูสุทธรรมคุณาภร์

086-2346844

489 บึงกาฬ

วัดศรีธาตุ

หนองทุมํ เขต ๒

เซกา

พระนิรุทธิ์ อินฺทวํโส

093-6354341

490 บึงกาฬ

วัดป่าขันธ์ทอง

หนองทุมํ เขต ๒

เซกา

เจ๎าอธิการฉลอง กตธมฺโม

082-8581948

491 บึงกาฬ

วัดสวํางอารมณ์

ทํากกแดง เขต ๒

เซกา

พระครูวีรธรรมชโยภาส

๐๙๘-๐๕๘๑๑๐๗

492 บึงกาฬ

วัดศรีคันไชย

ทํากกแดง เขต ๒

เซกา

พระครูกิตติสารโสภิต

๐๘๑-๐๔๙๒๙๓๐

493 บึงกาฬ

วัดบ๎านทํามํวง

น้ําจั้น เขต ๑

เซกา

พระธีรพงษ์ ฐิตวิริโย

๐๖๑-๑๐๗๔๗๓๑

494 บึงกาฬ

วัดบูรพาวิเวก

น้ําจั้น เขต ๒

เซกา

พระอธิการอุลัย โชติปํฺโญ

๐๘๗-๙๔๕๕๗๗๒

495 บึงกาฬ

วัดบูรพาอุทกวารี

น้ําจั้น เขต ๒

เซกา

พระอธิการทองใส ฐานธมฺโม

๐๘๓-๓๕๖๔๔๐๑

496 บึงกาฬ

วัดศรีสวํางวารี

น้ําจั้น เขต ๒

เซกา

พระครูสันติจิตตานุยุต

๐๖๓-๖๖๐๓๑๓๑

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

497 บึงกาฬ

วัดบ๎านดอนกํอ

น้ําจั้น เขต ๒

เซกา

พระครูอินทวีรธรรม

๐๙๓-๖๓๗๕๗๐๑

498 บึงกาฬ

วัดศรีแก๎วมงคล

ป่งไฮ เขต ๑

เซกา

พระอธิการคําผาด ฐิตธมฺโม

๐๘๙-๙๔๒๖๐๓๙

499 บึงกาฬ

วัดดอนคูณ

ป่งไฮ เขต ๒

เซกา

พระอธิการบุญสีฟ้า อาสโภ

๐๙๘-๕๓๖๐๕๘๓

500 บึงกาฬ

วัดจอมแจ๎ง

ป่งไฮ เขต ๒

เซกา

พระเขียน มหพฺพโล

๐๘๙-๘๔๒๕๕๑๙

501 บึงกาฬ

วัดอํางทอง

บ๎านต๎อง เขต ๑

เซกา

พระอธิการบุญชัย กนฺตวีโร

๐๙๓-๐๕๓๓๘๗๐

502 บึงกาฬ

วัดโพนนสวําง

บ๎านต๎อง เขต ๑

เซกา

พระชินวัตร นิปฺปโก

๐๘๘-๑๗๓๐๗๗๓

503 บึงกาฬ

วัดทรายทอง

บ๎านต๎อง เขต ๑

เซกา

พระครูสันติธรรมพินิจ

๐๘๖-๒๓๕๖๒๓๘

504 บึงกาฬ

วัดสันติธรรม

บ๎านต๎อง เขต ๒

เซกา

พระครูสันติคุณาภรณ์

084-7906979

505 บึงกาฬ

วัดดอนสวรรค์

บ๎านต๎อง เขต ๒

เซกา

พระอิการเคน ธีรปํฺโญ

087-9470920

506 บึงกาฬ

วัดบูรพาวรรณ

บ๎านต๎อง เขต -

เซกา

พระอธิการสมชาย ปสนฺโน

087-9470920

507 บึงกาฬ

วัดโพธิช์ ัยสวํางจิต

เซกา

เซกา

พระลัด ฐานวีโร

085-6029754

508 บึงกาฬ

วัดศรีนารีมาวาส

ดอนหญ๎านาง

พรเจริญ

พระอธิการลิขิต เขมจิตฺโต

๐๙๕-๒๑๘๒๒๘๑

509 บึงกาฬ

วัดเกษตรรุํงเรือง

วังชมภู

พรเจริญ

พระสมบูรณ์ อตฺตธมฺโม

๐๖๕-๒๘๒๒๒๑๕

510 บึงกาฬ

วัดศรีชมภูสามัคคี

ศรีชมภู

พรเจริญ

พระสมพร อภิวฑฺฒโน

๐๙๓-๑๘๕๙๘๖๙

511 บึงกาฬ

วัดใหมํศรีสวําง

ศรีชมภู

พรเจริญ

พระสําเนาว์ กนฺตสีโล

๐๖๓-๖๖๓๘๗๑๖

512 บึงกาฬ

วัดทรายคํา

ศรีชมภู

พรเจริญ

พระสุเมธี สุเมโธ

๐๖๓-๐๓๙๘๙๕๘

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

513 บึงกาฬ

วัดรัตนประสิทธิ์

วังชมภู

พรเจริญ

พระอธิการภิทักษ์ วชิรวํโส

๐๘๘-๔๙๗๔๐๖๗

514 บึงกาฬ

วัดอรัญญวิเวก

ศรีวิไล

ศรีวิไล

พระมหาธีระ มหาวีโร

080-4620704

515 บึงกาฬ

วัดโนนอุดมคงคาราม

ศรีวิไล

ศรีวิไล

พระอธิการเดชา ธมฺมรกฺขิโต

084-8872973

516 บึงกาฬ

วัดนาสะแบง

นาสะแบง

ศรีวิไล

พระครูถาวรธรรมานันท์

081-0508515

517 บึงกาฬ

วัดโพธิช์ ัยศรี

นาแสง

ศรีวิไล

พระมหาอาทิตย์ กล.ยาโณ

090-1354880

518 บึงกาฬ

วัดสวํางอรุณ

ชุมภูพร

ศรีวิไล

พระอินทัตต์ อินทปํฺโญ

085-2393892

519 บึงกาฬ

วัดโพธิช์ ัย

ชุมภูพร

ศรีวิไล

พระอธิการเมควิน ปคุณสิปฺโป

098-1070241

520 บึงกาฬ

วัดจอมสวําง

หนองยอง

ปากคาด

พระอธิการสมชาติ อาทโร

๐๙๓-๗๗๙๔๓๕๒

521 บึงกาฬ

วัดทําไทรวนาวาส

นากั้ง

ปากคาด

พระอธิการจอน ปํฺญากาโม

๐๘๐-๑๓๔๕๓๐๗

522 บึงกาฬ

วัดศรีชมชื่น

นากั้ง

ปากคาด

พระอธิการสมพร ทีฆายุโก

๐๙๗-๔๙๔๙๔๙๕

523 บึงกาฬ

วัดโนนสะอาด

นากั้ง

ปากคาด

พระอธิการอุดม อุตฺตโม

๐๙๓-๔๓๕๑๔๐๐

524 บึงกาฬ

วัดปทุมวาปี

นากั้ง

ปากคาด

พระสาคร ธมฺมสาโร

๐๙๒-๔๘๓๘๓๗๗

525 บึงกาฬ

วัดป่าชัยเจริญ

นาดง

ปากคาด

พระอธิการปรีชา สุวิชาโน

๐๘๒-๕๕๗๕๑๗๖

526 บึงกาฬ

วัดคามวัน

นาดง

ปากคาด

พระอธิการบวร ฐิตธมฺโม

๐๙๖-๒๖๐๙๒๑๑

527 บึงกาฬ

วัดเกษตรสมบูรณ์

ปากคาด

ปากคาด

พระอธิการประยูร โชติญาโณ

๐๖๒-๔๐๙๘๔๗๕

528 บึงกาฬ

ป่าราษฎร์อินแปลง

ปากคาด

ปากคาด

พระครูอรัญป๎ญญาภรณ์

๐๘๑-๗๔๙๔๘๙๒

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

529 บึงกาฬ

วัดศรีบุญเรืองคณาราม

วิศิษฐ์

เมืองบึงกาฬ

พระอธิการปกิตกร อนาลโย

063-0152239

530 บึงกาฬ

วัดศรีบุญเรือง

วิศิษฐ์

เมืองบึงกาฬ

พระสมชาย สมจิตฺโต

090-2512619

531 บึงกาฬ

วัดสามัคคีธรรม

ไคสี

เมืองบึงกาฬ

พระครูอัมพรวรกิจ

087-2388445

532 บึงกาฬ

วัดชัยอุดม

เหลําทอง

โซํพิสัย

พระครูอุดมชัยธรรม

๐๘๑-๗๖๙๒๔๑๔

533 บึงกาฬ

วัดศรีอุบล

เหลําทอง

โซํพิสัย

พระครูสุตบุญพิทักษ์

๐๘๑-๑๘๕๐๘๐๖

534 บึงกาฬ

วัดสันติธรรม

ถ้ําเจริญ

โซํพิสัย

พระครูสันติธรรมนิวิฐ

๐๘๕-๔๕๕๓๒๖๖

535 บึงกาฬ

วัดไพรสณฑ์รัตนาราม

ถ้ําเจริญ

โซํพิสัย

พระอธิการประภาวิน ชุตินฺพโล

๐๙๐-๕๘๔๕๖๐๙

536 บึงกาฬ

วัดปิยวาส

บัวตูม

โซํพิสัย

พระครูปิยวาสกิจจารักษ์

๐๘๐-๑๙๙๙๖๒๓

537 บึงกาฬ

วัดโพนทอง

บัวตูม

โซํพิสัย

พระอธิการประสิทธ์ ชุตินฺธโร

๐๙๓-๖๐๙๓๙๘๕

538 บึงกาฬ

วัดศิลาราษฎร์

หนองพันทา

โซํพิสัย

พระครูศรีธรรมวงศ์

๐๘๑-๙๕๔๕๑๐๒

539 บึงกาฬ

วัดโนนโพธิ์

หนองพันทา

โซํพิสัย

พระครูโพธิปิยานุรักษ์

๐๙๑-๗๙๓๕๙๗๒

540 บึงกาฬ

วัดมหาวัน

ศรีชมพู

โซํพิสัย

พระอธิการชยพล ชุตินฺธโร

๐๙๙-๒๑๖๔๙๕๑

541 บึงกาฬ

วัดนาสวารี

โซํ

โซํพิสัย

พระบุญเลิศ ธมฺมโชโต

๐๙๓-๔๖๒๙๒๓๔

542 บึงกาฬ

วัดทําสงคราม

โซํ

โซํพิสัย

พระอธิการจันทร์ ฐานุตฺตโร

๐๖๑-๐๓๖๒๕๑๕

543 บึงกาฬ

วัดโนนมันปลา

โซํ

โซํพิสัย

พระครูมงคลกัลยาธรรม

๐๖๕-๙๙๑๙๙๗๐

544 ปราจีนบุรี

วัดแกํงหินเทิน

แกํงดินสอ

นาดี

พระอธิการน๎อย กตนาโถ

063-1865811

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

545 ปราจีนบุรี

วัดคํากู

คําโตนด

ประจันตคาม

พระครูสิทธิวรพิพัฒน์

088-2748544

546 พะเยา

วัดฮวก

ภูซาง

ภูซาง

พระทองสุข จรณธมฺโม

092-8436162

547 พะเยา

วัดพระธาตุภูซาง

ภูซาง

ภูซาง

พระจงรักษ์ วรจิโร

085-2437552

548 พะเยา

วัดห๎วยส๎าน

ภูซาง

ภูซาง

พระสมจิตต์ ธมฺมสรโณ

085-7241650

549 พะเยา

วัดผาลาด

ภูซาง

ภูซาง

พระอธิการทิพย์ ชิตงฺกโร

093-2655524

550 พะเยา

วัดดอนแก๎ว

เชียงแรง

ภูซาง

พระอธิการบุญสืบ ขนฺติโก

090-0451436

551 พะเยา

วัดแกใหมํธรรมนิมิต

ป่าสัก

ภูซาง

พระอธิการแดง เตชธมฺโม

081-7962762

552 พะเยา

สํานักสงฆ์มํวงใหมํสมบูรณ์ ป่าสัก

ภูซาง

พระเต จิตตสํวโร

086-0294714

553 พะเยา

วัดบัวหลําย (ป๎ว)

สบบง

ภูซาง

พระทรงฤทธิ์ อกิํฺจโน

064-9766057

554 พะเยา

วัดสา

ทุงํ กล๎วย

ภูซาง

พระอธิการรุํงโรจน์ โรจธมฺโม

082-2903189

555 พะเยา

วัดพระธาตุขุนบง

ทุงํ กล๎วย

ภูซาง

พระธงชัย วิจกฺขโน

087-1892790

556 พะเยา

วัดศรีป๎นต๎น

คือเวียง

ดอกคําใต๎

พระอธิการกฤตนิพิฐ สิริปุญโญ

098-5156681

557 พะเยา

วัดต๎นต๎อง

ปิน

ดอกคําใต๎

พระครูโสภิตป๎ญญาวุธ

089-5528288

558 พะเยา

วัดทุงํ กาไชย

คือเวียง

ดอกคําใต๎

พระจันทร์ รติณฺธโร

085-6539684

559 พะเยา

วัดศรีบุญยืน

ดงสุวรรณ

ดอกคําใต๎

พระอธิการจักรกฤษณ์ คมฺภีรเมธาวี

082-9825149

560 พะเยา

วัดสันป่าสัก

ดงสุวรรณ

ดอกคําใต๎

พระจตุรงค์ มหาวีโร

082-9825149

หมายเหตุ

ทีพ่ ักสงฆ์

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

561 พะเยา

วัดบุญเรือง

ดอนศรีชุม

ดอกคําใต๎

พระครูวิจารณ์ธรรมวิภัช

081-2873407

562 พะเยา

วัดบ๎านทุงํ

ดอนศรีชุม

ดอกคําใต๎

พระครูประสิทธิพิมล

084-1989593

563 พะเยา

วัดพระธาตุจอมศีล

บ๎านถ้ํา

ดอกคําใต๎

พระครูสุนทรวุฒิคุณ

093-2306613

564 พะเยา

วัดพระธาตุทงุํ กูํทอง

หงส์หิน

จุน

พระลุน อุฏฺฐาโน

097-9923197

565 พะเยา

วัดห๎วยยางขาม

ห๎วยยางขาม

จุน

พระอธิการยุคสมัย ฐิตสาโร

062-3959645

566 พะเยา

วัดฝ๎่งหมิ่น

ห๎วยยางขาม

จุน

พระครูถาวรบุญธํารง

093-2681790

567 พะเยา

วัดปงสนุก

ห๎วยยางขาม

จุน

พระมหาวชิรพล อาภสฺสโร

081-3864472

568 พะเยา

วัดแผํนดินทอง

ห๎วยยางขาม

จุน

พระเรืองฤทธิ์ อาภากโร

093-2728838

569 พะเยา

วัดดอนมูล

จุน

จุน

พระอธิการทีปกร นาควณฺโณ

062-4242562

570 พะเยา

วัดบุญเกิด

จุน

จุน

พระครูสุตวุฒิการ

062-4545664

571 พะเยา

วัดรํองดูํ

จุน

จุน

พระอธิการวิมล เขมงฺคโล

064-6199076

572 พะเยา

วัดเจดีย์งาม

จุน

จุน

พระณรงค์ ฐานกโร

087-7283862

573 พะเยา

วัดบ๎านธาตุ

พระธาตุขิงแกง

จุน

พระใบฏีกาใสพล ปิยวณฺโณ

062-2569516

574 พะเยา

วัดค๎างหงษ์

พระธาตุขิงแกง

จุน

พระครูจันทวรโชติ

098-6213105

575 พะเยา

วัดแมํทะลาย

พระธาตุขิงแกง

จุน

พระอธิการอินสม อภิปุํฺโญ

082-1839403

576 พะเยา

วัดสันหลวง

ทุงํ รวงทอง

จุน

พระใบฏีกาสมชาย ฐิตสาโร

098-0059396

หมายเหตุ

ทีพ่ ักสงฆ์

ทีพ่ ักสงฆ์

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

577 พะเยา

วัดรํองแมด

ทุงํ รวงทอง

จุน

พระมหานนท์บดินทร์ ทสฺสนีโย

087-1843224

578 พะเยา

วัดน้ําริน

ทุงํ รวงทอง

จุน

พระอธิการบุญโฮม ธีรวโร

098-8793722

579 พะเยา

วัดปางป้อม

ลอ

จุน

พระจริพงษ์ จิรสุโภ

098-7849710

580 พะเยา

วัดศรีปิงเมือง

ลอ

จุน

พระสนั่น ฐิตวตฺโต

080-8586407

581 พะเยา

วัดดงป่าตาล

ลอ

จุน

พระสุชาติ สุชาโต

061-1505441

582 พะเยา

วัดบํอเบีย้

บ๎านมาง

เชียงมํวน

พระอธิการชัยรัตน์ จรณธมฺโม

080-2849658

583 พะเยา

วัดถ้ําบุญนาค (ธ)

น้ําแวน

เชียงคํา

พระครูปุณณธรรมรักขิต

081-7652950

584 พะเยา

วัดเกษมสันติวนาราม (ธ)

น้ําแวน

เชียงคํา

พระครูโสภณธรรมประกาศ (รก.)

081-3879540

585 พะเยา

วัดพระธาตุศรีชุม (ธ)

น้ําแวน

เชียงคํา

พระครูปุณณธรรมรักขิต (รก.)

081-7652950

586 เพชรบูรณ์

วัดวังก้นหวด

ศิลา

หล่มเก่า

พระอธิการสมัย ถาวโร

๐๙๖-๘๘๒๖๒๔๗

587 เพชรบูรณ์

วัดโพธิช์ ุม

ศิลา

หล่มเก่า

พระคารม ยุตฺตธมฺโม รก.จร.

๐๖๕-๐๑๔๕๑๖๓

588 เพชรบูรณ์

วัดหนองเขียวราษฎร์สามัคคี ศิลา

หล่มเก่า

พระไพรวัลย์ ญาณทีโป รก.จร.

๐๘๘-๒๘๖๑๖๓๒

589 เพชรบูรณ์

วัดเนินสว่างศรัทธาธรรม

ศิลา

หล่มเก่า

พระหยาด โฆสคุโณ รก.จร.

๐๘๒-๑๖๘๗๕๑๑

590 เพชรบูรณ์

วัดโป่งสามขา

ศิลา

หล่มเก่า

พระวิชาญ ธมฺมญาโณ รก.จร.

๐๙๖-๐๕๑๕๙๐๗

591 เพชรบูรณ์

วัดแก่งเสี้ยว

นาซํา

หล่มเก่า

พระอธิการจูม ฐานวโร

๐๖๓-๑๐๗๐๕๙๗

592 เพชรบูรณ์

วัดโคกกรวด

น้ําร้อน

วิเชียรบุรี

พระครูโกศลพัชรประสิทธิ์

๐๘๗-๑๙๙๓๕๘๘

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

593 เพชรบูรณ์

วัดเขาเหล็กญาณสุโข

พญาวัง

บึงสามพัน

พระธวัชชัย อนาวิโล

594 เพชรบูรณ์

วัดป่านาตะกรุด

ศรีเทพ

ศรีเทพ

พระอุเทน โฆสวโร รก.จร.

595 เพชรบูรณ์

วัดห้วยหวาย

หนองย่างทอย

ศรีเทพ

พระประดับ อธิวโร รก.จร.

๐๘๗-๔๙๙๐๖๐๐

596 เพชรบูรณ์

วัดป่าอินทรานิมิต

สระกรวด

ศรีเทพ

พระอธิการภิญโญ ธมฺมทินโน

๐๙๓-๐๖๘๔๐๔๐

597 เพชรบูรณ์

วัดหนองสะแกสี่

โคกสะอาด

ศรีเทพ

พระอธิการเชษฐ์ ปิยสีโล

๐๙๓-๓๐๕๒๘๔๘

598 เพชรบูรณ์

วัดเนินอีเกิ้ง

นาสนุ่น

ศรีเทพ

พระผ่อง ฐานากโร รก.จร.

599 เพชรบูรณ์

วัดป่าศรีอินทราราม

บ้านโคก

เมือง

พระปริพล ปวโร

600 เพชรบูรณ์

วัดวิชมัยปุญญาราม

เขาค้อ

เขาค้อ

พระนิกร สุขิโต

๐๘๕-๗๖๕๘๑๘๒

601 เพชรบูรณ์

วัดเขาตะเคียนโง๊ะ

เขาค้อ

เขาค้อ

เจ้าอธิการวิฑูรย์ เขมิโย

๐๘๕-๗๖๕๘๑๘๒

602 เพชรบูรณ์

วัดป่าสถิตย์ธรรม

นาซํา

หล่มเก่า

พระอธิการอุดม ฐานุตฺตโม

๐๙๘-๘๑๐๔๕๗๓

603 เพชรบูรณ์

วัดป่าหินกอง

นาซํา

หล่มเก่า

พระอธิการประจวบ เขมิโย

๐๘๘-๕๕๔๖๒๓๒

604 เพชรบูรณ์

วัดจงจิตสามัคคีธรรม

ชอนไพร

เมือง

พระสุริยา ปยุตฺโต

๐๙๘-๑๑๓๑๖๔๘

605 เพชรบูรณ์

วัดลัฏิฐิวัน

นาเกาะ

หล่มเก่า

พระครูประจักษ์กิตติยากร

๐๘๗-๕๗๒๙๑๖๐

606 เพชรบูรณ์

วัดป่าน้ําพุ

ยางสาว

วิเชียรบุรี

พระทรงยศ วรธมฺโม รก.

๐๙๔-๓๘๒๔๕๑๐

607 เพชรบูรณ์

วัดป่าห้วยไร่

ระวิง

เมือง

พระวรเดช ฐานธมฺโม

๐๙๐-๒๘๑๕๐๖๔

608 เพชรบูรณ์

วัดศิวาพิชญาราม

วังโบสถ์

หนองไผ่

พระอธิการวิชิต สิริธมฺโม

๐๖๓-๙๔๙๘๑๘๐

๐๘๕-๐๕๒๗๘๙๖

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

609 เพชรบูรณ์

วัดป่าภูริทัตตภักดี

ยางงาม

หนองไผ่

พระอธิการประสงค์ ตโมนุโท

๐๖๒-๒๔๘๗๑๗๙

610 เพชรบูรณ์

วัดวิสุทธิมัคคาราม

สระประดู่

วิเชียรบุรี

พระครูวัชรธรรมโศภิต

๐๘๔-๘๑๑๔๐๙๘

611 เพชรบูรณ์

วัดป่าธรรมบูชา

สระประดู่

วิเชียรบุรี

พระอธิการจรูญ ถิรปุญโญ

๐๘๙-๖๘๗๓๑๖๑

612 เพชรบูรณ์

วัดป่าหอคํา

น้ําก้อ

หล่มสัก

พระชม ชุติญาโณ

๐๘๐-๘๓๙๘๗๓๕

613 แพรํ

พงชัย

ห๎วยม๎า

เมืองแพรํ

พระอธิการสุทัศน์ ธมฺมวโร

089-7988124

614 แพรํ

วังเย็น

ห๎วยม๎า

เมืองแพรํ

พระอธิการวรวุทธ์ วชิโร

088-5559724

615 แพรํ

ปากห๎วย

วังธง

เมืองแพรํ

พระมหาวชิรวิชญ์ วชิรญาโณ

080-0056267

616 แพรํ
617 แพรํ

นันทาราม
ดงเจริญ

แมํยม
หัวเมือง

เมืองแพรํ
สอง

พระอธิการพิภรานันท์ จิตตทันโต
พระปลัดสําเนียง ปิยสีโล

081-1344944
097-9949455

618 แพรํ

วังฟ่อน

หัวเมือง

สอง

พระครูรัตนวรเวช

065-0237553

619 แพรํ

หนองสุวรรณ

บ๎านกลาง

สอง

พระสุรัตน์ จารุธมฺโม

093-1707969

620 แพรํ

วังดิน

บ๎านกลาง

สอง

พระนพกร สนฺตมโน

095-6081672

621 แพรํ

เดํนชุมพล

ปงป่าหวาย

เดํนชัย

พระพรชัย ปภสฺสโร

085-2687468

622 แพรํ

อินทนิเวศน์

เดํนชัย

เดํนชัย

พระครูอมรธรรมคุณ

085-5171788

623 แพรํ

แพะโรงสูบ

เดํนชัย

เดํนชัย

พระครูถาวรสิทธิการ

086-1938460

624 แพรํ

น้ําแรม

ห๎วยไรํ

เดํนชัย

พระครูปุณณยติวัตร

099-2721741

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

625 แพรํ

แมํพวก

ห๎วยไรํ

เดํนชัย

พระใบฏีกาฤทธิ์ อภิปํฺโญ

097-1975290

626 แพรํ

ทีพ่ ักสงฆ์ปงวนาราม

ห๎วยไรํ

เดํนชัย

พระยุทธพงษ์ ธมฺมวโร

099-2721741

627 แพรํ

ป่าไผํ

ไทรย๎อย

เดํนชัย

พระอธิการยุทธนา ยติโก

083-7656423

628 แพรํ

ปางเคาะ

ไทรย๎อย

เดํนชัย

พระครูสิทธิว์ รวุฒิ

081-0351231

629 แพรํ

ที่พักสงฆ์น้ําไพ (บํอแก๎วเกํา)

ไทรย๎อย

เดํนชัย

พระบุญตา ฐิตธมฺโม

092-6593899

630 แพรํ

ทีพ่ ักสงฆ์ดอยไพลิน

ไทรย๎อย

เดํนชัย

พระเฉลิมพล จนฺทปโก

094-7537667

631 แพรํ

แพะหนองบํอ

แมํจั๊วะ

เดํนชัย

พระครูปิยวโรภาส

632 แพรํ

ต๎าเหลํา

เวียงต๎า

ลอง

พระมหาจิรพันธ์ ปํฺญาฑิโต

๐๙๘-๑๖๙๙๐๓๑

633 แพรํ

ต๎าเวียง

เวียงต๎า

ลอง

พระครูปิยกิตตยากร

๐85-6257351

634 แพรํ

ศรีวิสุทธาราม

เวียงต๎า

ลอง

พระธวัชชัย พุทฺธญาโณ รก.

๐๙๖-๘๔๓๓๔๖๑

635 แพรํ

ผาลายคํา

เวียงต๎า

ลอง

พระอธิการ ณรงค์ ญาณวิโร

๐๙๓-๑๕๖๗๘๕๓

636 แพรํ

ใหมํพมํา

ต๎าผามอก

ลอง

พระอธิการทินการ ทินกโร

080-4911149

637 แพรํ

บ๎านอิม

ต๎าผามอก

ลอง

พระอธิการลบ ปิยธมฺโม

095-1432935

638 แพรํ

ผามอก

ต๎าผามอก

ลอง

พระอธิการเดชา ติกฺขญาโณ

639 แพรํ

ศรีดอนแก๎ว

หัวทุงํ

ลอง

พระอธิการเพชร อตฺตทีโป

098-3812928
091-6265869

640 แพรํ

แมํจอก

หัวทุงํ

ลอง

พระอธิการมลตรี ทนฺตจิตฺโต

080-1295573

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

641 แพรํ

วังเคียน

ปากกาง

ลอง

พระอธิการยืน ฐิตญาโณ

๐๘๑-๙๖๐๐๒๘๗

642 แพรํ

ปากจอก

ทุงํ แล๎ง

ลอง

พระครูผาสุกธรรมรักขิต

๐๘๐-๔๙๗๐๕๖๘

643 แพรํ

ผาจั๊บ

ทุงํ แล๎ง

ลอง

พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ รก.

๐๘๙-๒๖๖๒๓๔๐

644 แพรํ

หาดผาคัน

ทุงํ แล๎ง

ลอง

พระอธิการหล๎า จิตฺตมโน

๐๘๖-๑๑๕๖๐๒๔

645 แพรํ

แขมบัณฑิตตะนาราม

บํอเหล็กลอง

ลอง

พระครูป๎ญญาปริยัติสาทร

๐๘๑-๓๖๖๒๐๐๙

646 แพรํ

แมํพุง

แมํพุง

วังชิ้น

พระสิทธิชัย ปภัสฺสโร

080-5037095

647 แพรํ

แมํแปง

วังชิ้น

วังชิ้น

พระครูพินิจสาธุการ

098-8234392

648 แพรํ

หาดรั่ว

วังชิ้น

วังชิ้น

พระธีรพงษ์ จารุธมฺโม

064-6346047

649 แพรํ

สีทิใน

วังชิ้น

วังชิ้น

พระอธิการเขียว ปภสฺสโร

099-5156197

650 แพรํ

ค๎างปินใจ

แมํพุง 2

วังชิ้น

พระอธิการสุทธิพงษ์ วิสุทฺธจิตโต

087-7899566

651 แพรํ

รีคีรี

แมํป้าก

วังชิ้น

พระครูสุนทรพัฒนโกวิท

652 แพรํ

แมํบงใต๎

แมํป้าก

วังชิ้น

พระครูวิบูรปิยธรรม

080-1244527

653 แพรํ

ค๎างคําป๎น

แมํพุง 1

วังชิ้น

พระอธิการยุทธนา อนุตตโร

063-7841236

654 แพรํ

รัมมณี

แมํพุงเขต 2

วังชิ้น

พระครูพิศาลวรวิท

096-3863764

655 แพรํ

ป่าไม๎

แมํพุง 1

วังชิ้น

พระอธิการอนุสร ปภสฺสโร

080-8490701

656 แพรํ

ปางไฮ

แมํพุงเขต2

วังชิ้น

พระสิทธิพล มหาป๎ญโญ

097-9853138

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

657 แพรํ

ปางมะโอ

แมํพุง

วังชิ้น

พระศรีรัตน สันตะจิตโต

063-6823440

658 แพรํ

วังขอน

แมํพุง

วังชิ้น

พระกฤษรพงษ์กตนาโถ

081-1696643

659 แพรํ

บุญภาค

แมํยางร๎อง

ร๎องกวาง

พระครูถาวรบุญรังษี

081-1659793

660 แพรํ

บุญเริง

บ๎านเวียง

ร๎องกวาง

พระครูมนูญสารกิจ

084-6878845

661 แพรํ

อ๎อยหลวง

บ๎านเวียง

ร๎องกวาง

พระครูบุญยงค์ ถิรจิตฺโต

061-3385334

662 แพรํ

บุญแจํม

บ๎านเวียง

ร๎องกวาง

พระอธิการสมควร จนฺทวณฺโณ

089-2617751

663 แพรํ

สันพยอม

น้ําเลา

ร๎องกวาง

พระอธิการณธนวรรธ์ อุตฺตโร

097-9517245

664 แพรํ

ผาราง

ทุงํ ศรี

ร๎องกวาง

พระสมุห์วุฒิชัย อนามโย

081-7063444

665 แพรํ

ไทรพร๎าว

ไผํโทน

ร๎องกวาง

พระอธิการวุฒิชัย กนฺตสีโล

085-6242216

666 แพรํ

วังผึ้ง

ไผํโทน

ร๎องกวาง

พระอธิการวัฒนา สิริวฑฺฒโน

081 5316463

667 แพรํ

จําวาย

ไผํโทน

ร๎องกวาง

พระอาคม ฐิตเมโธ

098-6181210

668 แพรํ
669 มหาสารคาม

ปทุมธรรมาราม
วัดฉิมพลีดูํงิ้ว

หนองมํวงไขํ
แคน เขต ๑

หนองมํวงไขํ
วาปีปทุม

พระครูปทุมธรรมารักษ์
พระอธิการสุมน อคฺคธมฺโม

081-1793420
080-7095550

670 มหาสารคาม

วัดดงเค็ง

หัวเรือ เขต ๒

วาปีปทุม

พระอธิการสมบูรณ์ ฐานธมฺโม

089-4905563

671 มหาสารคาม

วัดหนองสระ

ประชาพัฒนา

วาปีปทุม

รก.จร. พระหนูพวง สิรินธโร

081-4056274

672 มหาสารคาม

วัดบ๎านหนองโน

ดงใหญํ

วาปีปทุม

รก.จร. พระดุสิต ติสสโร

092-5132423

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

673 มหาสารคาม

วัดโพธิช์ ัยศรี

โพธิช์ ัย

วาปีปทุม

พระครูวาปีโพธาภิวัฒน์

087-2264138

674 มหาสารคาม

วัดขามเฒําพัฒนา

ขามเฒําพัฒนา

กันทรวิชัย

พระอธิการสมจิตร สนฺนจิตฺโต

085-7517129

675 มหาสารคาม

วัดสวํางอรุณ

ขามเฒําพัฒนา

กันทรวิชัย

พระอธิการบุดดี วรธมฺโม

085-3559332

676 มหาสารคาม

วัดหนองคู

นาสีนวน

กันทรวิชัย

พระผดุงเดช ฐิตํฺโญ

083-6827690

677 มหาสารคาม

วัดบึงบูรพา

ศรีสุข

กันทรวิชัย

พระเจิมศักดิ์ จารุวณฺโณ

084-6863907

678 มหาสารคาม

วัดสวํางจอมศรี

ชื่นชม

ชื่นชม

พระอธิการแสวง

091-1406105

679 มหาสารคาม

วัดเกําใหญํ

หนองแดง

นาเชือก

พระครูนิวิฐธรรมวิสุทธิ์

086-2221208

680 มหาสารคาม

วัดบ๎านวังหิน

หนองแดง

นาเชือก

พระอธิการสะอาด ธมฺมทินโน

093-4988005

681 มหาสารคาม

วัดประชานิมิต ดอนแฮด

หนองแดง

นาเชือก

พระอธิการรัตทนา ฉนฺทธมิโม

086-2221208

682 มหาสารคาม

วัดโพธิท์ อง บ๎านโคกกํอง

หนองแดง

นาเชือก

พระครูสุวรรณสุทธารม

086-2221208

683 มหาสารคาม

วัดบูรพา บ๎านหนองโน

ปอพาน

นาเชือก

พระอธิการเสกสรร ขนฺติวโร

061-0578353

684 มหาสารคาม

วัดโนนเหลี่ยม

สําโรง

นาเชือก

พระครูวิสิฐธรรมกิจ

098-3658258

685 มหาสารคาม

วัดโพธิศ์ รีสวําง

สําโรง

นาเชือก

พระอธิการสนอง อธิปํฺโญ

098-3658258

686 มหาสารคาม

วัดหนองแวงน๎อยสุทธาวาส

โคกกํอ

เมืองมหาสารคาม รก.พระสมพงษ์ โสภณเจตฺโต

092-7808294

687 มหาสารคาม

วัดหนองหลํม(ศรีบุญเรือง)

ดอนหวําน

เมืองมหาสารคาม พระมหาถาวร

082-1409175

688 มหาสารคาม

วัดป่าบุปผาราม

ดอนหวําน

เมืองมหาสารคาม พระครูสุวรรณธรรมนิมิต

089-9415138

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

689 มหาสารคาม

วัดจันทราราม สวนอ๎อย

บัวค๎อ

เมืองมหาสารคาม พระครูจนั ทกิจวิมล

080-7578589

690 มุกดาหาร

วัดป่าสามัคคี

คําอาฮวน

เมืองมุกดาหาร พระอธิการคําพาฐานวโร

061-1468483

691 มุกดาหาร

วัดป่าภูผาผึ้ง(ธ)

กกตูม

ดงหลวง

094-3983938

692 มุกดาหาร

วัดศรีจําปา

ขะโนดน๎อย

ดงหลวง

693 มุกดาหาร

วัดป่าแสนวิไล

คําบก

คําชะอี

พระอธิการแสนไลฐานงฺกโร

093-0344657

694 มุกดาหาร

วัดป่านาปุง่

คําชะอี

คําชะอี

พระอธิการบรรยายจารุธมฺโม

099-7985568

695 ระนอง

วัดอําพวันมํวงกลวง

ราชกรูด

เมืองระนอง

พระอธิการอําพัน ปภสฺสโร

082-8217110

696 ระนอง

วัดลําเลียง

ลําเลียง

กระบุรี

พระอธิการกลิ่น จนฺทสาโร

093-6247505

697 ระนอง

วัดน้ําขาว

จ.ป.ร.

กระบุรี

พระอธิการพุทธ จนฺทโชโต

089-5962907

698 ระนอง

วัดคงคารี

เชี่ยวเหลียง

กะเปอร์

พระครูวิจิตรปุญญาคม

085-7818807

699 ระนอง

วัดสถิตย์ธรรมาราม

กําพวน

สุขสําราญ

พระครูสถิตธรรโมภาส

083-5020189

700 ระนอง

วัดป่าปลายคลอง(ธ)

น้ําจืด

กระบุรี

พระครูปลัดอัมพร โสภโณ

083-0366236

701 ลําปาง

วัดลําปางกลางตะวันตก

ปงแสนทอง

เมืองลําปาง

พระอธิการอดิศัย อติสุโก

๐๘๓-๒๐๙๘๗๓๖

702 ลําปาง

วัดบ๎านเอื้อม

บ๎านเอื้อม

เมืองลําปาง

พระครูสุวัตถ์นิคมเขต

๐๘๖-๙๒๔๔๒๑

703 ลําปาง

วัดแมํต๋ํา

บ๎านเอื้อม

เมืองลําปาง

พระอธิการทองสี จิรธมฺโม

๐๘๗-๑๗๒๑๗๗๙

704 ลําปาง

วัดทุงํ กล๎วย

บ๎านเอื้อม

เมืองลําปาง

พระครูอมร สุจิตฺโต

๐๘๑-๐๒๙๒๙๒๓

พระอธิการอ๎ม สุขกาโม

081-8727622

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

705 ลําปาง

วัดแมํเฟือง

บ๎านเอื้อม

เมืองลําปาง

พระอธิการศรีมอย พุทฺธิสาโร

๐๙๒-๙๖๗๕๖๖๙

706 ลําปาง

วัดหนองละคอน

เวียงเหนือ

เมืองลําปาง

พระฉิมพลี ฉิมพโล

๐๕๔-๓๑๓๗๙๙

707 ลําปาง

วัดมํอนธาตุ

กล๎วยแพะ

เมืองลําปาง

พระเกียงไกร ปํฺญาวชิโร

๐๙๗-๒๓๙๗๔๒๕

708 ลําปาง

วัดพระธาตุมํวงคํา

กล๎วยแพะ

เมืองลําปาง

พระอธิการทินพันธ์ ทินนฺวโร

๐๘๙-๕๕๘๔๒๗๙

709 ลําปาง

วัดทุงํ มํานใต๎

บ๎านเป้า

เมืองลําปาง

พระมหาอรรถเดช รตนวิริยปุตโต

๐๘๐-๑๒๓๗๕๔๗

710 ลําปาง

วัดหัวทุงํ

บ๎านเป้า

เมืองลําปาง

พระธิการสวัสดิ์ ปุณฺณยโส

๐๘๗-๒๗๓๐๘๗๕

711 ลําปาง

วัดสบเฟือง

บ๎านเอื้อม

เมืองลําปาง

พระอธิการเดํน อนุตฺตโร

๐๘๙-๘๕๔๕๔๓๑

712 ลําปาง

วัดทุงํ ปงเรียน

บ๎านเอื้อม

เมืองลําปาง

พระอธิการบุญเรือง กนฺตธมฺโม

๐๖๑-๓๒๑๕๖๖๐

713 ลําปาง

วัดทุงํ แหน๎น

บ๎านเอื้อม

เมืองลําปาง

พระอธิการสรีไลยกด์ กตฺสาโร

๐๘๖-๑๘๑๙๕๕๕

714 ลําปาง

วัดสันป่าลาน

ต๎นธงชัย

เมืองลําปาง

พระภัคพงศ์ สุเมโธ

064-4931804

715 ลําปาง

วัดปางมํวง

ห๎างฉัตร

ห๎างฉัตร

พระนัฐกานต์ ฐานนุตฺตโร

065-2419650

716 ลําปาง

วัดทุงํ งิ้ว

วอแก๎ว

ห๎างฉัตร

พระอธิการวิเศษ ปสนฺนจิตฺโต

089-8516493

717 ลําปาง

วัดทุงํ ผา

วอแก๎ว

ห๎างฉัตร

พระอธิการวาด ปริปุณฺโณ

082-7597299

718 ลําปาง

วัดบ๎านล๎อง

หนองหลํม

ห๎างฉัตร

พระครูเกษมอินทเขต

089-2613753

719 ลําปาง

วัดแมํยิ่ง

หนองหลํม

ห๎างฉัตร

พระพอธิการสมบูรณ์ เทวธมฺโม

087-1936821

720 ลําปาง

วัดง๎าวพิชัย

หนองหลํม

ห๎างฉัตร

พระอธิการทอง ชินวโร

087-1890452

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

721 ลําปาง

วัดแมํยามใต๎

เมืองยาว

ห๎างฉัตร

เจ๎าอธิการพุทธินันท์ สนฺตกาโย

081-1805262

722 ลําปาง

วัดทุงํ หลวง

เมืองยาว

ห๎างฉัตร

พระปริวัฒน์ สีลสํวโร

081-5686468

723 ลําปาง

วัดบํอหิน

เมืองยาว

ห๎างฉัตร

พระนพวิทย์ ธีรวโร

090-4753879

724 ลําปาง

วัดเวียงทอง

เมืองยาว

ห๎างฉัตร

พระสุเวธ จิรวฑฺฒโณ

098-7678947

725 ลําปาง

วัดแมํสัน

แมํสัน

ห๎างฉัตร

พระดวงแก๎ว สุภาจาโร

093-0426735

726 ลําปาง

วัดส๎มป่อย

แมํสัน

ห๎างฉัตร

พระสุเมธ ฐิตญาโณ

091-0763940

727 ลําปาง

วัดป่าเหียง

แมํสัน

ห๎างฉัตร

พระอธิการนัฐวุฒิ จิตฺตสํวโร

089-7590668

728 ลําปาง

วัดดอนหัววัง

เวียงตาล

ห๎างฉัตร

พระอธิการเอกชัย อริยวํโส

082-1856952

729 ลําปาง

วัดห๎วยเรียน

เวียงตาล

ห๎างฉัตร

พระอนุชา ปํฺญาธโร

086-4299410

730 ลําปาง

วัดแพะก๎อม

เมืองปาน

เมืองปาน

พระครูวิธานสารกิจ

063-6719344

731 ลําปาง

วัดสบปาน

เมืองปาน

เมืองปาน

พระอนุพงษ์ สิริปํฺโญ

091-7497416

732 ลําปาง

วัดบ๎านทุงํ

แจ๎ซ๎อน

เมืองปาน

พระครูโสภณพัฒนวิกรม

089-9516707

733 ลําปาง

วัดขอหัวช๎าง

บ๎านขอ เขต 2

เมืองปาน

พระสิงห์โต ธมฺมทีโป

080-1303819

734 ลําปาง

วัดขอใต๎

บ๎านขอ เขต 2

เมืองปาน

พระอธิการจํารัส อาภากโร

084-7261140

735 ลําปาง

วัดทุงํ บอมใต๎

บ๎านขอ เขต 2

เมืองปาน

พระสุรพงษ์ ปํฺญาธโร

088-7616786

736 ลําปาง

วัดมํวงหลวง

บ๎านขอ เขต 2

เมืองปาน

พระอธิการสุริยะ ปํฺญาวชิโร

086-0516759

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

737 ลําปาง

วัดจงพัฒนา

ทุงํ กว๋าว เขต 1

เมืองปาน

พระสมชะนะพร อาสโร

099-9082608

738 ลําปาง

วัดทุงํ ขํวง

ทุงํ กว๋าว เขต 1

เมืองปาน

พระปลัดอภิชาติ อภิชาโต

089-8593519

739 ลําปาง

วัดบ๎านจ๋ง

ทุงํ กว๋าว เขต 1

เมืองปาน

พระอธิการจันทร์คํา สุวณฺณจนฺโท

084-4838372

740 ลําปาง

วัดบ๎านถ้ํา

ทุงํ กว๋าว เขต 1

เมืองปาน

พระอธิการสม สุจิตฺโต

๐๘๗-๗๒๗๗๑๒๓

741 ลําปาง

วัดหัวทุงํ

ทุงํ กว๋าว เขต 1

เมืองปาน

พระปลัดศุภชัย อินฺทปํฺโญ

083-9030717

742 ลําปาง

วัดแมํกองปิน

ทุงํ กว๋าว เขต 1

เมืองปาน

พระอธิการอภิฤทธิ์ อธิจิตฺโต

081-7465666

743 ลําปาง

วัดทุงํ กว๋าว

ทุงํ กว๋าว เขต 2

เมืองปาน

พระครูอรรถสารโกศล

089-9536891

744 ลําปาง

วัดทุงํ จี้ศรีเจริญ

ทุงํ กว๋าว เขต 2

เมืองปาน

พระครูพิพัฒน์วิริยคุณ

080-6788017

745 ลําปาง

วัดปลายนาหลวง

ทุงํ กว๋าว เขต 2

เมืองปาน

พระครูวิจารณ์วรการ

062-1477592

746 ลําปาง

วัดปลายนาเฮี้ย

ทุงํ กว๋าว เขต 2

เมืองปาน

พระใบฎีกาอุเทน อาภสฺสโร

087-7277123

747 ลําปาง

วัดทําเดื่อ

หัวเมือง

เมืองปาน

พระเฉลิมชัย ถาวโร

093-7726636

748 ลําปาง

วัดบ๎านขาม

หัวเมือง

เมืองปาน

พระอธิการพิษณุ สนฺตจิตโต

085-7103504

749 ลําปาง

วัดป่าปง

ทุงํ ฮั้ว

วังเหนือ

พระอธิการแทํนทอง ทีปธมฺโม

089-8393942

750 ลําปาง

วัดมํอนเขาแก๎ว

วังใต๎

วังเหนือ

พระอุดมพล อินฺทปํฺโญ

089-2621976

751 ลําปาง

วัดผาแดง

วังซ๎าย

วังเหนือ

พระครูอรุณปุญโญภาส

093-2193660

752 ลําปาง

วัดป่าแหนํง

วังแก๎ว

วังเหนือ

พระอธิการภานุวัฒน์ อาภาธโร

090-3834152

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

753 ลําปาง

วัดห๎วยขํอย

วังเหนือ

วังเหนือ

พระอธิการประสิทธิ์ ปํฺญาวโร

081-7064320

754 ลําปาง

วัดคํายวัง

วังแก๎ว

วังเหนือ

พระอธิการอุดม ปภัสฺสโร

088-4053921

755 ลําปาง

วัดแมํหีด

วังแก๎ว

วังเหนือ

พระครูจันทป๎ญญากร

090-2790656

756 ลําปาง

วัดแมํเย็น

วังทอง

วังเหนือ

พระปรีชา อกิญจโน

091-6478330

757 ลําปาง

วัดหลํายทุงํ

นาครัว

แมํทะ

พระมหาศรายุทธ ฐานิสฺสโร

086-5296759

758 ลําปาง

วัดบ๎านเอียก

ดอนไฟ

แมํทะ

พระครูดิลกธรรมาภรณ์

089-9998789

759 ลําปาง

วัดนาบง

ดอนไฟ

แมํทะ

พระครูสุจิตบุญญาคม

089-5530065

760 ลําปาง

วัดห๎วยมะเกลือ

หัวเสือ

แมํทะ

พระอธิการบัญชา ปวฑฺฒโน

098-7347272

761 ลําปาง

วัดนายาบ

หัวเสือ

แมํทะ

พระอธิการอัครพร ฐิตวํโส

061-2352270

762 ลําปาง

วัดดอนมูล

หัวเสือ

แมํทะ

พระครูวิสิฐสุภาจาร

064-6305263

763 ลําปาง

วัดน้ําโจ๎

น้ําโจ๎

แมํทะ

พระครูอุดมธรรมทิน

092-7138595

764 ลําปาง

วัดต๋อแก๎ว

น้ําโจ๎

แมํทะ

พระอธิการสามารถ ขนฺติธมฺโม

086-1869581

765 ลําปาง

วัดป่ามํวง

น้ําโจ๎

แมํทะ

พระครูสาทรนพกิจ

093-2385572

766 ลําปาง

วัดสบทะ

ป่าตัน

แมํทะ

พระครูพิพิธพัฒนสุนทร

0946215084

767 ลําปาง

วัดสันนารินทร์

บ๎านกิ่ว

แมํทะ

พระอธิการพล เตชพโล

0969861829

768 ลําปาง

วัดโป่งแนํน

บ๎านกิ่ว

แมํทะ

พระอธิการสมพล ธีรปํฺโญ

0844859498

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

769 ลําปาง

วัดนาต๋ม

บ๎านกิ่ว

แมํทะ

พระอิการธนบุตร ปํฺญาวฑฺโฒ

0884120005

770 ลําปาง

วัดสบแมํนาง

สันดอนแก๎ว

แมํทะ

พระอธิการศรีละ อินฺทปํฺโญ

0613086683

771 ลําปาง

วัดสบไรํ

หัวเสือ

แมํทะ

พระครูสุภัทรบุญเขต

0894291108

772 ลําปาง

วัดบ๎านก๎อม

หัวเสือ

แมํทะ

พระอธิการป๎น ผาสุกวาโส

0894291108

773 ลําปาง

วัดบอมธาตุ

บ๎านบอม

แมํทะ

พระประวัติ อินฺวํโส

0863187006

774 ลําปาง

วัดบ๎านเดํน

บ๎านบอม

แมํทะ

พระจันทร์ กตปุํฺญ

0982250992

775 ลําปาง

วัดแมํอิบ

บ๎านบอม

แมํทะ

พระใจ อินฺทวิชโย

0614976751

776 ลําปาง

วัดสันป่าหนาด

นาโป่ง

เถิน

พระอธิการอภิชัย ธมฺมสาโร

๐955649104

777 ลําปาง

วัดหัวฝาย

บ๎านดง

แมํเมาะ

พระอธิการมูล วิชชากโร

๐๙๘๗๕๒๔๔๙๕

778 ลําปาง

วัดห๎วยรากไม๎

สบป้าด

แมํเมาะ

พระอธิการทรงเกียรติ อุตมธมฺโม

๐613493149

779 ลําปาง

วัดนาสัก

นาสัก

แมํเมาะ

พระครูอรรถการโกศล

๐๘๐๖๗๖๔๒๐๙

780 ลําปาง

วัดสบม่ํา

นาสัก

แมํเมาะ

พระอธิการแก๎วมูล ถิรปุํฺโญ

๐๙๓๖๔๙๙๖๙๙

781 ลําปาง

วัดปางป๋วย

นาสัก

แมํเมาะ

พระครูสมุห์สุวรรณ มหาปุํฺโญ

๐936499699

782 ลําปาง

วัดสบเมาะ

สบป้าด

แมํเมาะ

พระครูสังฆรักษ์กฤษฎา กิตฺติวณฺโณ

๐๖๕๔๓๐๓๐๐๒

783 ลําปาง

หางฮุง

แมํเมาะ

แมํเมาะ

พระครูอุดมสัทธาภิรม

๐861849348

784 ลําปาง

วัดแมํปง

แมํเมาะ

แมํเมาะ

พระครูพิเชษธรรมสุนทร

๐871200894

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

785 ลําปาง

วัดบ๎านดง

บ๎านดง

แมํเมาะ

พระสมบุญ สุชาโต

๐821811913

786 ลําปาง

วัดสบป้าด

สบป้าด

แมํเมาะ

พระบุญทา นนฺทธมฺโม

๐629400246

787 ลําปาง

วัดสบเติ๋น

สบป้าด

แมํเมาะ

พระครูเสกสรรค์ ธีรธมฺโม

๐911011090

788 ลําปาง

วัดแมํตาหลวง

ปงดอน

แจ๎หํม

พระครูวิจิตรพัฒนโชติ

๐๘๔๙๕๐๙๕๕๕๕

789 ลําปาง

วัดบ๎านไฮ

ปงดอน

แจ๎หํม

พระอธิการจารุวัฒน์ พลุตฺตโม

๐๘๐๖๗๔๗๑๐๖

790 ลําปาง

วัดแมํตาใน

ปงดอน

แจ๎หํม

พระพงษ์ศักดิ์ วชิรญาโณ

๐๖๑-๓๐๕๖๐๐๓

791 ลําปาง

วัดดอนไชย

แมํสุก

แจ๎หํม

พระอธิการเศวต ปํฺญาวชิโร

๐๘๗-๑๘๒๐๖๒๕

792 ลําปาง

วัดทุงํ ผึ้ง

ทุงํ ผึ้ง

แจ๎หํม

พระครูสุนทรนวการ

๐๘๙-๙๕๒๑๘๒๔

793 ลําปาง

วัดศรีดอนมูล

ทุงํ ผึ้ง

แจ๎หํม

พระครูสถาพรโสภณ

๐๙๘-๗๗๖๓๖๓๙

794 ลําปาง

วัดสามัคคีธรรม

บ๎านสา

แจ๎หํม

พระพิสิษฐ์ สิริปุํฺโญ

๐๘๖-๔๓๕๑๓๗๘

795 ลําปาง

วัดศาลาบัวบก

ศาลา

เกาะคา

พระอธิการสุชาติ จิตปุญโญ

๐๘๐-๕๑๖๖๑๒๘๙

796 ลําปาง

วัดศาลาเม็ง

ศาลา

เกาะคา

พระครูวิสุทธิธรรมทัต

๐๘๔-๙๔๘๙๐๔๕

797 ลําปาง

วัดต๎นผึ้ง

ใหมํพัฒนา

เกาะคา

พระอธิการสรธร กตทีโป

๐๘๑-๑๘๐๙๖๐๗

798 ลําปาง

วัดมะกอก

ไหลํหิน

เกาะคา

พระนพดล รตนวณฺโณ

๐๘๒-๕๘๒๘๓๔๒

799 ลําปาง

วัดสองแควสันติสุข

นาแก๎ว เขต ๑

เกาะคา

พระสายันต์ ชยฺวํโส

๐๖๒-๒๘๑๙๐๒๑

800 ลําปาง

วัดสองแควใต๎

นาแก๎ว เขต ๑

เกาะคา

พระครูวีรทัศนานุรักษ์

๐๘๙-๕๕๖๒๕๔๖

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

801 ลําปาง

วัดมํวงน๎อย

เกาะคา เขต ๒

เกาะคา

พระครูป๎ญญาวีรานุสิฐ

๐๘๗-๓๐๔๖๐๕๓

802 ลําปาง

วัดสบปุง

เกาะคา เขต ๑

เกาะคา

พระอธิการประพันธ์ ญาณธโร

๐๙๓-๑๕๓๒๘๒๒

803 ลําปาง

วัดดอยน๎อย

เกาะคา เขต ๑

เกาะคา

พระคณุบรรพตวรานุศาสน์

๐๘๙-๔๓๒๓๐๑๖

804 ลําปาง

วัดไรํอ๎อย

เกาะคา เขต ๑

เกาะคา

พระอธิการชินภรณ์วงศ์ ธีรทสฺสี

๐๘๖-๐๖๕๘๖๖๓

805 ลําปาง

บ๎านผึ้งนาเกลือ

วังพร๎าว

เกาะคา

พระอธิการสุทิน อภินนฺโท

๐๘๓-๕๖๘๗๖๓๘

806 ลําปาง

วัดหนองแหวน

วังพร๎าว

เกาะคา

พระครูประทีปศาสนกิจ

๐๙๔-๗๓๗๐๘๔๗

807 ลําปาง

วัดทําช๎าง

ลําปางหลวง เขต ๑

เกาะคา

พระใบฎีกาจรัส อคฺควโร

๐๘๙-๙๕๑๐๑๔๗

808 ลําปาง

วัดสบตาล

ลําปางหลวง เขต ๑

เกาะคา

พระครูพิศาลธรรมทิน

๐๘๑-๐๒๓๒๘๓๐

809 ลําปาง
810 ลําพูน

วัดนาเวียง
วัดตะเคียนปม

ลําปางหลวง เขต ๑
ตะเคียนปม

เกาะคา
ทุงํ หัวช๎าง

พระอธิการจํารัส กตปุํฺโญ
พระอธิการทองดี สุวณฺโณ

๐๘๗-๗๘๖๙๑๖๒
085-7242580

811 ลําพูน

วัดห๎วยงูสิงห์

ตะเคียนปม

ทุงํ หัวช๎าง

พระครูประจักษ์สุวรรณวิจิตร

093-2415633

812 ลําพูน

วัดป่าตึงงาม

ตะเคียนปม

ทุงํ หัวช๎าง

พระยุทธนา อธิปํฺโญ

062-2542276

813 ลําพูน

วัดไม๎สลี

ทุงํ หัวช๎าง

ทุงํ หัวช๎าง

พระนิพนธ์ ทนฺตจิตฺโต

081-4688532

814 ลําพูน

วัดแมํป๎นเด็ง

บ๎านปวง

ทุงํ หัวช๎าง

พระสมบูรณ์ ขนฺธสีโล

063-5762286

815 ลําพูน

วัดบอนเหนือ

บ๎านปวง

ทุงํ หัวช๎าง

พระอธิการศรีมา อาทโร

089-9984309

816 ลําพูน

วัดอัมพวัน

ลี้

ลี้

พระอธิการทวีศักดิ์ กิตฺติญาโณ

๐๘๑-๐๒๔๓๗๘๘

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

817 ลําพูน

วัดบ๎านปู

ลี้

ลี้

พระอธิการสุธรรม ฐานวุฑฺโฒ

๐๘๓-๕๐๙๔๕๓๓

818 ลําพูน

วัดวังมน

แมํตืน

ลี้

พระใบฎีกามนตรี ฐิตฺวิริโย

๐๘๙-๕๕๘๓๖๑๙

819 ลําพูน

วัดแมํเทย

แมํตืน

ลี้

เจ๎าอธิการสุชาติ อานนฺโท

๐๘๑-๑๘๐๙๗๐๗

820 ลําพูน

วัดแมํแนต

แมํตืน

ลี้

พระครูสุชาติพัฒนคุณ

๐๘๑-๐๒๓๔๙๘๘

821 ลําพูน

วัดสันวิไล

แมํตืน

ลี้

พระบุญมา ปุํฺญคโม

822 ลําพูน

วัดป่าดอยน๎อย

แมํตืน

ลี้

พระเลิศป๎ญญา อนาวิโล

๐๘๙-๘๕๓๒๕๙๕

823 ลําพูน

วัดก๎อทุงํ

ก๎อ

ลี้

พระครูถาวรมงคลวัฒน์

๐๙๓-๑๘๖๙๔๖๘

824 ลําพูน

วัดแมํอีไฮ

ศรีวิชัย

ลี้

พระอธิการสมชาติ ปํฺญาวุฑฺโฒ

๐๘๑-๐๔๖๐๖๙๒

825 ลําพูน

วัดพระพุทธบาทดอยถ้ํา

แมํลาน

ลี้

เจ๎าอธิการอารักษ์ ญาณธมฺโม

๐๖๑-๗๙๘5๙๖๙

826 ลําพูน

วัดทาศรีป้าน

ทาขุมเงิน

แมํทา

พระครูโกศลวรการ

๐๘๙-๕๕๔๗๘๐๕

827 ลําพูน

วัดทาดอยคํา

ทากาศ

แมํทา

พระครูบรรพตขันตยานุยุต

๐๘๑-๐๒๐๑๐๑๓

828 ลําพูน

วัดทาป่าสัก

ทาปลาดุก

แมํทา

พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมวโร

๐๘๘-๔๐๒๕๐๘๓

829 ลําพูน

วัดจําตาเหิน

ทาสบเส๎า

แมํทา

พระอธิการธรรมนูญ ติสฺสโร

๐๘๐-๕๐๒๔๔๘๙

830 ลําพูน

วัดดอยน๎อย

ทาปลาดุก

แมํทา

พระอธิการสมสิทธิ์ สนฺตจิตฺโต

090-2768982

831 ลําพูน

วัดจักรคําภิมุข

ต๎นธง

เมืองลําพูน

พระครูวีรธรรมจักร

๐๘๔-๐๔๗๗๕๓๗

832 ลําพูน

วัดหนองหลํม

ศรีบัวบาน

เมืองลําพูน

พระมหาอเนก จนฺทโชโต

๐๙๐-๘๙๒๑๓๙๑

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

833 ลําพูน

วัดผามวัว

มะเขือแจ๎ เขต ๓

เมืองลําพูน

พระมหาสุวรรณ อธิปํฺโญ

๐๘๕-๖๒๔๓๗๓๕

834 ลําพูน

วัดดอยน๎อย

มะเขือแจ๎ เขต ๒

เมืองลําพูน

พระอธิการทองใบ วิสุทฺโธ

๐๘๙-๕๕๓๘๐๖๘

835 ลําพูน

วัดบ๎านป่าเป้า

มะเขือแจ๎ เขต ๑

เมืองลําพูน

พระอธิการสุทธิพงษ์ สุทฺธิญาโณ

๐๙๖-๖๗๔๒๒๘๓

836 ลําพูน

วัดไกํแก๎ว

ในเมือง เขต ๒

เมืองลําพูน

พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ อนาลโย

๐๘๙-๙๕๐๘๑๑๐

837 ลําพูน

วัดศรีบุญเรือง

ในเมือง เขต ๒

เมืองลําพูน

พระสมุห์ภัคศุก สุจิตฺโต

๐๘๙-๙๕๑๔๑๘๑

838 เลย

วัดราฏร์บํารุงธรรม (ธ)

จอมศรี

เชียงคาน

พระนุรักษ์ ชุติป๎ญโญ

088-5178272

839 เลย

วัดป่าศรีอุมุง

ตําบลบุฮม

เชียงคาน

พระครูปิยธรรมวุฒิ

064-3165557

840 เลย

วัดอัมพวัน

ห๎วยสีเสียด

ภูหลวง

พระอธิการสมเกียรติ ฐิตธมฺโม

084-9568058

841 เลย

วัดห๎วยส๎มป่อย

เลยวังไสย์

ภูหลวง

พระอธิการเวียง วิมโล

084-9568058

842 เลย

วัดบ๎านวังมน

ภูหอ

ภูหลวง

พระอธิการประมวล อนุต์ตโร

089-2554226

843 เลย

วัดสามัคคีธรรม

ห๎วยสีเสียด

ภูหลวง

พระอธิการวัชระ ญาณวีโร

098-1912730

844 เลย

วัดจอมพล

นาซําว

เชียงคาน

พระครูมงคลธรรมนาท

084-9533532

845 เลย

วัดถ้ําอัครบรรพต

บ๎านเพิม่

ผาขาว

พระอธิการสิทธิ์ คุณวีโร

080-1612388

846 เลย

วัดทรงธรรม

ทําช๎างคล๎อง

ผาขาว

พระอธิการอําพันธ์ สุทธฺจิตโต

062-5290917

847 เลย

วัดจันทราราม

ผาอินทร์แปลง

เอราวัณ

พระประจักร์ ปํฺญาธโร

065-4499980

848 เลย

วัดซําทองวนาราม

ผาอินทร์แปลง

เอราวัณ

พระมาหสมภาร สุเมโธ

062-4986404

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

849 เลย

วัดสวํางสามัคคี

ผาอินทร์แปลง

เอราวัณ

พระอธิการทองสา พุทธสีโล

061-1193502

850 เลย

วัดราษฎร์สามัคคีธรรม

ผาขาว

ผาขาว

พระมหาวรานันท์ ชยานนฺโท

064-0613211

851 เลย

วัดสวํางโนนงาม

ทําช๎างคล๎อง

ผาขาว

พระครูสถิตธรรมวุฒิ

061-0459366

852 เลย

วัดป่าภูแป้ทรงธรรม

ผาสามยอด

เอราวัณ

พระมงคล กนฺตสีโล

092-0087794

853 เลย

วัดสวํางอารมณ์

ผาอินทร์แปลง

เอราวัณ

พระครูอรุณจริยาภรณ์

063-9495528

854 เลย

ด่านซ้าย
อิปุ่ม

ด่านซ้าย
ด่านซ้าย

พระครูสุกิจสารวิมล

065-1078509

855 เลย

วัดศรีสะอาด
วัดราษฎร์สามัคคี

พระอธิการอนุชาติ เตชธมฺโม

065-2493439

856 เลย

วัดศรีชมภู

ปากหมัน

ด่านซ้าย

พระครูอัครโพธิธรรม

091-8616295

857 เลย

วัดโพนสว่าง

๐๙๘-๖๒๔๙๑๘๑

วัดนาหว้าศรัทธาวนาราม

ด่านซ้าย
ด่านซ้าย

พระอธิการบุญเพ็ง ภูริปญฺโญ

858 เลย

ปากหมัน
กกสะทอน

พระอธิการลบ จนฺทโชโต

065-8937556

859 เลย

วัดสามัคคีธรรม

กกสะทอน

ด่านซ้าย

พระอธิการเสริญ วชิรญาโณ

061-1483367

860 เลย

วัดราษฎร์ศรีสว่าง

กกสะทอน

ด่านซ้าย

พระอธิการลาดวน สนฺตกิ โร

065-866839

861 เลย

วัดสามัคคีธรรม

โพนสูง

ด่านซ้าย

พระครูสุมณธรรมคุต

086-2206348

862 เลย

นาดี๑
โคกงาม

ด่านซ้าย
ด่านซ้าย

พระอธิการวัชระ จนฺทูปโม

๐๙๓-๐๕๒๒๖๔๖

863 เลย

วัดวัดป่าศรัทธาธรรม
วัดมัชฌิมาราม

พระอธิการจาลอง อภิปญฺโญ

062-4764740

864 เลย

วัดสุวรรณวนาราม

โคกงาม

ด่านซ้าย

พระอธิการเพศชาย สุวโจ

063-1259983

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

865 เลย

ชื่อวัด
วัดโพนทอง

ตาบล
โคกงาม

อาเภอ
ด่านซ้าย

ชื่อเจ้าอาวาส
พระอธิการบิน จตฺตมโล

โทรศัพท์
091-3629538

866 เลย

วัดศิลาวราราม

ผาน๎อย

วังสะพุง

พระทรงพล ป๎ญญาธโร

086-2328147

867 เลย

วัดศรีสะอาด

ผาน๎อย

วังสะพุง

พระมหาบัญชา อธิจิตโต

096-9540784

868 เลย

วัดโนนศิลา

ศรีสงคราม

วังสะพุง

พระครูวัชรศิลาจาร

096-9540784

869 เลย

วัดศรีสวํางดงเย็น

ทรายขาว

วังสะพุง

พระอธิการไกรฤกษ์ พลปํฺโญ

082-8422699

870 เลย

วัดโนนสวรรค์

เขาหลวง

วังสะพุง

เจ๎าอธิการไพบูลย์ ธมฺมวโร

088-0569176

871 เลย

วัดสุพรมนิมิต

ทําสวรรค์

นาด๎วง

พระอธิการเฉลิมเกียรติ อสิญาโณ

087-0022665

872 เลย

วัดลาดงาม

ศรีฐาน

ภูกระดึง

พระไพรรัตน์ ปุณฺณพโล

063-0273980

873 เลย

วัดแทํนศิลาอาสน์

ศรีฐาน

ภูกระดึง

พระครูปฏิภาณมัญจารักษ์

094-4650980

874 เลย

วัดธรรมจาริการาม

หนองงิ้ว

วังสะพุง

พระคําฝน ภัททญาโณ

098-3717966

875 สระบุรี

วัดหนองเครือตาปลา

หนองแก

พระพุทธบาท

พระครูปลัดอุดมศักดิ์ อภิปุํฺโญ

098-5187617

876 สุพรรณบุรี

วัดปลายนาป่ามะมํวง

ปลายนา

ศรีประจันต์

พระอธิการอนุภาพ ฐิตฺสีโล

089-9241667

877 สุพรรณบุรี

วัดไซหนองกวาง

หนองหญ๎าไซ

หนองหญ๎าไซ

พระสมุห์ภูริพงษ์ กตปุํฺโญ

093-7821753

878 สุรินทร์

วัดอุดมธรรมาราส

ตระเปียงเตีย

ลําดวน

พระครูนิมิตรัตนาภรณ์

088-7179994

879 สุรินทร์

วัดโชคศรีพนมรุ๎ง

จรัส

บัวเชด

พระอธิการยาว ฐานวีรโร

096-6381893

880 สุรินทร์

วัดกระเบือ้ ง(หนองไห)

ชุมพลบุรี

ชุมพลบุรี

พระอธิการประมวลศักดิ์ เตชปํฺโญ

089-5077313

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

881 สุรินทร์

วัดกระชาย

ทับทัน

สังขะ

พระอธิการบุญฤทธิ์ ปุํฺญสิทธิโก

065-4967850

882 สุรินทร์

วัดป่าเขวาสินรินทร์

เขวาสินรินทร์

เขวาสินรินทร์

พระครูไพศาลป๎ญญาภรณ์

086-8783474

883 สุรินทร์

วัดป่าไกลเสนียด

หนองบัว

ทําตูม

พระอธิการกิตติศักดิ์ กิตฺตะโร

884 สุรินทร์

วัดป่าโคกกุง

กระโพ

ทําตูม

พระมหาวัชรินทร์ สุเมโธ

064-1868154

885 สุรินทร์

วัดป่าสันติวีรญาณ

นาหนองไผํ

ชุมพลบุรี

พระอธิการคําดี คมฺภีรปํฺโญ

093-7409791

886 สุรินทร์

วัดป่าบ๎านงิ้ว

สําโรงทาบ

สําโรงทาบ

พระครูสุนทรป๎ญญาโสภณ

081-0704030

887 สุรินทร์

วัดป่าโนนสวรรค์

เกาะแก๎ว

สําโรงทาบ

พระอธิการกิตฺติ สุทฺธิจิตฺโต

089-8486710

888 สุรินทร์

วัดป่าตางมาง

เกาะแก๎ว

สําโรงทาบ

พระอธิการอรุณ อิสฺสโร

093-7128259

889 สุรินทร์

วัดบ๎านจบก

ประทัศบุ

ปราสาท

พระครูใบฎีกาสุวิทย์ กตสาโร

082-3772048

890 สุรินทร์

วัดภูแก๎วพรหมณี

แนงมุด

กาบเชิง

พระครูนิติธรรมาภิบาล

081-0720316

891 หนองคาย

วัดมีชัยทํา

ในเมือง

เมืองหนองคาย พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์

087-2341457

892 หนองคาย

วัดศรีบุญเรือง

ในเมือง

เมืองหนองคาย พระสมรักษ์ ปภสฺสโร

061-3544235

893 หนองคาย

วัดศรีวราพร

บ๎านเดื่อ

เมืองหนองคาย พระอธิการเภ๎า จนฺทูปโม

092-8396460

894 หนองคาย

วัดอุดมผลาผล

บ๎านเดื่อ

เมืองหนองคาย พระครูอุดมอิสรธรรม

093-5483250

895 หนองคาย

วัดพระอินทร์แตํง

บ๎านเดื่อ

เมืองหนองคาย พระทองดี ฐานิโย

896 หนองคาย

วัดป่าวังธรรม

พระธาตุบังพวน

เมืองหนองคาย พระอธิการชินณะกร ปภงฺกโร

088-5698934

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

897 หนองคาย

วัดพิเศษสังฆาลัย

พระธาตุบังพวน

เมืองหนองคาย พระทวีศักดิ์ สุจิตฺโต

087-3100363

898 หนองคาย

วัดสวํางพัฒนานุกูล

พระธาตุบังพวน

เมืองหนองคาย พระอธิการลี ปภาโส

061-0357939

899 หนองคาย

วัดนิมิตธรรม

พระธาตุบังพวน

เมืองหนองคาย พระอธิการบัวผัน กตปุํฺโญ

062-9984816

900 หนองคาย

วัดศิลาธิคุณ

หินโงม

เมืองหนองคาย พระครูสถิตธรรมานุยุต

086-2312170

901 หนองคาย

วัดสหมิตรอุปถัมภ์

หินโงม

เมืองหนองคาย พระธีระเพชร ปํฺญาทีโป

096-8787256

902 หนองคาย

วัดศรีสมพร

หินโงม

เมืองหนองคาย พระครูสุนทรสถิต

095-3048825

903 หนองคาย

วัดโพธิสมภาร

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระครูสถิตจันทโชติ

061-0974911

904 หนองคาย

วัดป่าหนองบุญเพียง

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระมหาสมพงษ์ สุจิตฺโต

087-8647175

905 หนองคาย

วัดป่าดอนทํามํวง

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระอธิการทองปาน ธมฺมจาโร

094-2490334

906 หนองคาย

วัดศรีบัวบาน

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระใบฎีกาประยงค์ ฐิตญาโณ

093-6659514

907 หนองคาย

วัดเทพนิมิต

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระอธิการพัว้ ฐิตธมฺโม

062-0326287

908 หนองคาย

วัดตนเย็นนา

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระอัมพร กตปุํฺโญ

082-3024750

909 หนองคาย

วัดอรัญญิกาวาส

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระครูอรัญกิจจาภรญ์

๐๙๐-๕๗๙๕๗๔๑

910 หนองคาย

วัดวาปีเกษตร

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระอธิการมิตรชัย อนุตฺตโร

๐๘๗-๕๔๕๗๔๑๕

911 หนองคาย

วัดศิลาโบราณ

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระทองจันทร์ โกวิโท

๐๗๕-๔๖๒๖๖๔๒

912 หนองคาย

วัดโชคอํานวยพร

คํายบกหวาน

เมืองหนองคาย พระครูประพัฒน์ธรรมาภรณ์

081-0476538

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

913 หนองคาย

วัดมงคลสมณกิจ

โพนสวําง

เมืองหนองคาย พระอธิการสุริยัน ญาณวีโร

098-6520485

914 หนองคาย

วัดเกาะแก๎ว

โพนสวําง

เมืองหนองคาย พระสมุห์บุญจันทร์ จนฺทโสภโณ

097-9315626

915 หนองคาย

วัดวาฬุกรมณีทงุํ

หาดคํา

เมืองหนองคาย พระครูปิยสิริธรรม

085-0039756

916 หนองคาย

วัดอุปถัมภ์

หาดคํา

เมืองหนองคาย พระอธิการสุวิทย์ อินฺทปํฺโญ

065-6922180

917 หนองคาย

วัดอนุวันประดิษฐ์

หาดคํา

เมืองหนองคาย พระชัยชนะ ธมฺมิโก

096-9488375

918 หนองคาย

วัดมีชัยทุงํ

มีชัย

เมืองหนองคาย พระครูปิยธรรมพาที

080-3529445

919 หนองคาย

วัดโพนงาม

วัดธาตุ

เมืองหนองคาย พระอธิการอุดม โชติปํฺโญ

081-3633474

920 หนองคาย

วัดเขตอุดม

วัดธาตุ

เมืองหนองคาย พระมหาจํานงค์ สิริวณฺโณ

096-9563664

921 หนองคาย

วัดบําเพ็ญวิหารธรรม

วัดธาตุ

เมืองหนองคาย พระอธิการอรุณ อรุโณ

084-2908709

922 หนองคาย

วัดป่าศรีวิลัย

วัดธาตุ

เมืองหนองคาย พระอธิการยุทธนา มหาปํฺโญ

087-2299275

923 หนองคาย

วัดดงพระโพนทอง

วัดธาตุเขต 2

เมืองหนองคาย พระนันทวัตร ธมฺมปาโล

098-5297036

924 หนองคาย

วัดหนองนาเมือง

วัดธาตุเขต 2

เมืองหนองคาย พระอธิการสมพร กตปุญโญ

085-6411843

925 หนองคาย

วัดรุํงอรุณวนาราม

วัดธาตุเขต 2

เมืองหนองคาย พระอธิการสมศักดิ์ ชินวโร

061-9743883

926 หนองคาย

วัดสหธรรมิกาวาส

วัดธาตุเขต 2

เมืองหนองคาย พระวงศ์เดช จนฺทวํโส

063-0202646

927 หนองคาย

วัดพระไชยเชษฐธิราช

กวนวัน

เมืองหนองคาย พระครูสุจิตชัยวัฒน์

087-2181144

928 หนองคาย

วัดหนองเครํา

กวนวัน

เมืองหนองคาย พระมหาสุรนิตย์ สุรกฺโข

085-724 8360

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

929 หนองคาย

วัดศรีชมชื่น

เมืองหมี

เมืองหนองคาย พระอธิการสามัคคี ติกฺขปํฺโญ

085-1109570

930 หนองคาย

วัดโนนอุดมหนองแจ๎ง

เมืองหมี

เมืองหนองคาย พระอธิการเลื่อน กนฺตสีโล

085-3235447

931 หนองคาย
932 หนองคาย

วัดศรีอุบลเขต
วัดสุขสวําง

เมืองหมี
หนองกอมเกาะ

เมืองหนองคาย พระบุญมี ยสินฺธโร
เมืองหนองคาย พระครูวาปีธรรมโมภาส

065-0865408
083-7058460

933 หนองคาย

วัดเขตนิมิต

หนองกอมเกาะ

082-5515528

934 หนองคาย

วัดจอมเพชร

กุดบง

เมืองหนองคาย พระครูปริยัติจันทสิริ
โพนพิสัย
พระครูป๎ญญาวชิรธํารง

935 หนองคาย

วัดกลุํมพัฒนา

กุดบง

โพนพิสัย

พระครูประพัฒน์จันทคุณ

098-3311178

936 หนองคาย

วัดประชาบาล

กุดบง

โพนพิสัย

พระอธิการเตียง ทีฆายุโก

093-3539543

937 หนองคาย

วัดเทพาราม

กุดบง

โพนพิสัย

พระครูเทวธรรมาภิราม

092-8921494

938 หนองคาย

วัดโพธิการาม

กุดบง

โพนพิสัย

พระอธิการนรินทร์ ฐานุตฺตโร

098-3163889

939 หนองคาย

วัดอรัญวาสี

กุดบง

โพนพิสัย

พระอธิการจําปา อาภสฺสโร

089-2763418

940 หนองคาย

วัดอรุณรังษี

กุดบง

โพนพิสัย

พระอธิการบาลพิศ เตชวโร

080-0127066

941 หนองคาย

วัดโปรํงเย็น

จุมพล

โพนพิสัย

พระบุญ อภโย

093-1048645

942 หนองคาย

วัดรํองถํอน

จุมพล

โพนพิสัย

พระอธิการจันมา อรุโณ

065-3376061

943 หนองคาย

วัดอุทุมพร

จุมพล

โพนพิสัย

พระอธิการไพบูลย์ ยโสธโร

089-0481817

944 หนองคาย

วัดป่าเวินศรี

จุมพล

โพนพิสัย

พระอธิการประไพย์ กลฺยาโณ

082-1048208

087-2378126

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

945 หนองคาย

วัดเวินศรี

จุมพล

อาเภอ
โพนพิสัย

ชื่อเจ้าอาวาส
พระวิรัตน์ อินฺทวํโส

โทรศัพท์
086-2386812

946 หนองคาย

วัดป่ารัตนาราม

ชุมช๎าง

โพนพิสัย

พระอธิการแสวง ปภสฺสโร

065-3218863

947 หนองคาย

วัดคําเสนแสนสุข

ชุมช๎าง

โพนพิสัย

พระอธิการเฉลิม กนฺตสาโร

098-4237174

948 หนองคาย

วัดพระธาตุอุปมุง

เซิม

โพนพิสัย

พระอนุพงศ์ ขนฺติโก

086-7515399

949 หนองคาย

วัดป่าอนุรักษ์พฤกษา

เซิม

โพนพิสัย

พระอิสระ ปภสฺสโร

061-5873551

950 หนองคาย

วัดวุฒิกาวาส

บ๎านผือ

โพนพิสัย

พระอธิการไกรวรรณ สิริปํฺโญ

061-3145059

951 หนองคาย

วัดสามัคคีธรรม

บ๎านผือ

โพนพิสัย

พระอธิการวิจิตร สาทโร

093-0820031

952 หนองคาย

วัดเสริมสุข

บ๎านผือ

โพนพิสัย

เจ๎าอธิการวสันต์ อาภสฺสโร

061-1406494

953 หนองคาย

วัดศรีมงคล

วัดหลวง

โพนพิสัย

พระครูวรกิจมงคล

097-3217972

954 หนองคาย

วัดเจริญศรีสมพร

วัดหลวง

โพนพิสัย

พระมานะพล ธมฺมทินฺโน

094-1320312

955 หนองคาย

วัดเจริญผล

วัดหลวง

โพนพิสัย

พระมหาบรรทม อุตฺตโม

089-8630411

956 หนองคาย

วัดราษฏร์นารี

สร๎างนางขาว

โพนพิสัย

พระครูวาปีวุฒิคุณ

089-4193739

957 หนองคาย

วัดโพธิมณฑาราม

สร๎างนางขาว

โพนพิสัย

พระบรรฑิตย์ ฐิติโก

082-8452752

958 หนองคาย

วัดโคกหัวภู

เหลําตํางคํา

โพนพิสัย

พระอธิการจําปี จนฺทสาโร

089-5339416

959 หนองคาย

วัดสุขสําราญ

เหลําตํางคํา

โพนพิสัย

พระอธิการไล ถิรปุํฺโญ

086-2209323

960 หนองคาย

วัดเทพรังษี

ทุงํ หลวง

โพนพิสัย

พระเจนณรงค์ จารุวณฺโณ

062-1363926

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

961 หนองคาย

ชื่อวัด
วัดศรีบัวบาน

ตาบล
บ๎านฝาง

อาเภอ
สระใคร

ชื่อเจ้าอาวาส
พระครูปทุมสิริธรรม

โทรศัพท์
087-2344967

962 หนองคาย

วัดโพธิศ์ รีสมพร

บ๎านฝาง

สระใคร

พระอนุพงษ์ อนุวํโส

095-6523688

963 หนองคาย

วัดอุดมป๎ญญาราม

สระใคร

สระใคร

พระสุเดชา ปิยธมฺโม

098-3184564

964 หนองคาย

วัดป่ากัณฑกะยาราม

สระใคร

สระใคร

พระอธิการจะเดช สุภทฺโท

098-2066070

965 หนองคาย

วัดป่าดอนพระ

คอกช๎าง

สระใคร

พระอธิการนพฤทธิ์ มหิทฺธิโก

096-0727013

966 หนองคาย

โพนทอง
พานพร๎าว

โพธิต์ าก
ศรีเชียงใหมํ

พระครูป๎ญญาธรรมวัตร
พระครูประภากรกิตติคุณ

082-7387170

967 หนองคาย

วัดกาหม
วัดธาตุดํา

968 หนองคาย

วัดบ๎านพานพร๎าว

พานพร๎าว

ศรีเชียงใหมํ

พระครูสิทธิมังคโลภาส

065-3245466

969 หนองคาย

วัดจันทราวาส

หนองปลาปาก

ศรีเชียงใหมํ

พระครูปริยัติจันทคุณ

083-3371925

970 หนองคาย

วัดเจียมปรางค์

พานพร๎าว

ศรีเชียงใหมํ

พระครูวชิรกิจจาภรณ์

095-9183707

971 หนองคาย

วัดสระแก๎วธรรมคุณ

บ๎านหม๎อ

ศรีเชียงใหมํ

พระอธิการผาง ผาสุกวาโส

972 หนองคาย

วัดจอมแก๎ว

นางิ้ว

สังคม

เจ๎าอธิการพยุง เมธาวี

063-0501877
098-6763544

973 หนองคาย

วัดศิริขัณฑ์

นางิ้ว

สังคม

พระมหาสุวิน ขนฺติโก

091-8619677

974 หนองคาย

วัดโนนศรีสวําง

สังคม

สังคม

พระอธิการอัคเดช อคฺคธมฺโม

088-7333985

975 หนองคาย

วัดดอยเจดีย์

แก๎งไกํ

สังคม

เจ๎าอธิการชวน ถิรวิริโย

093-5546799

976 หนองคาย

วัดนาสีนาถ

แก๎งไกํ

สังคม

พระแซง ธมฺมวโร

061-0578937

084-0849539

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

977 หนองคาย

ชื่อวัด
วัดศรีชมชื่น

978 หนองคาย

ตาบล
สังคม

อาเภอ
สังคม

ชื่อเจ้าอาวาส
พระอนงค์ อหึสโก

โทรศัพท์
095-6561504

วัดแก๎วเสด็จชัยมงคล

บ๎านมํวง

สังคม

พระประเสริฐ โชติธมฺโม

979 หนองคาย

วัดฟ้าประทาน

สังคม

สังคม

พระอธิการชํวย ชินปํฺโญ

098-1170367

980 หนองคาย

วัดทําหนองฉันท์

บ๎านมํวง

สังคม

พระอธิการหนูปนุ่ ปภาโส

098-2036904

981 หนองคาย

วัดโคกสวําง

น้ําโมง

ทําบํอ

พระมหาปรีชา จิตฺตชญโญ

089-4457002

982 หนองคาย

วัดทําสําราญ

น้ําโมง

ทําบํอ

พระอธิการผึ้ง ฐิตสทฺโท

080-0129321

983 หนองคาย

วัดศรีสะอาด

โคกคอน

ทําบํอ

พระครูวิสุทธิเมธาภรณ์

081-0612473

984 หนองคาย

วัดทุงํ สวํางอารมณ์

โคกคอน

ทําบํอ

พระครูวิจิตรกิตโยภาส

098-5921366

985 หนองคาย

วัดเทพมีชัย

บ๎านวําน

ทําบํอ

พระครูประทีปคุณสาร

084-4083296

986 หนองคาย

วัดฉิมพลีวัน

บ๎านวําน

ทําบํอ

พระครูจารุธรรมาภิบาล

099-1761436

987 หนองคาย

วัดตะเคึยนทองเทพนิมิต

บ๎านวําน

ทําบํอ

พระครูสุวรรณชัยวัฒน์

087-2388261

988 หนองคาย

วัดสร๎อยพร๎าว

บ๎านวําน

ทําบํอ

พระครูพิทักกิตติสาร

084-6027123

989 หนองคาย

วัดดง

หนองนาง

ทําบํอ

พระสมคิด ภาสจิตฺโต

061-5107178

990 หนองคาย

วัดศรีสวําง

หนองนาง

ทําบํอ

พระนิกร สิรินทโร

086-1299280

991 หนองคาย

วัดโนนสวําง

บ๎านเดื่อ

ทําบํอ

พระครูอรุณธรรมรักขิต

086-8521350

992 หนองคาย

วัดอนันตวนาราม

บ๎านเดื่อ

ทําบํอ

พระครูเกษมจันทสาร

087-2363895

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

993 หนองคาย

วัดลําดวน

ตาบล
บ๎านเดื่อ

อาเภอ
ทําบํอ

ชื่อเจ้าอาวาส
พระอธิการกุศล กุสโล

โทรศัพท์
065-2904110

994 หนองคาย

วัดโนนศิลา

นาขํา

ทําบํอ

พระมหาวชิรพงษ์ จนฺทสุวณฺโณ

089-0460758

995 หนองคาย

วัดประภารังษี

นาขํา

ทําบํอ

พระสมสนุก สิริสาโร

996 หนองคาย

วัดศรีสุธรรม

โพนสา

ทําบํอ

พระครูสุธรรมวรานุวัตร

094-2787102

997 หนองคาย

วัดป่าเทพวังทอง (ธ)

จุมพล

โพนพิสัย

พระอธิการอุํนจิตต์ อภโย

๐๙๑-๑๒๙๙๔๙๑

998 หนองคาย

วัดป่าสร๎างฤาษี (ธ)

จุมพล

โพนพิสัย

พระครูป๎ญญาวรวัตน์

๐๙๔-๑๙๗๙๑๒๒

999 หนองคาย

วัดป่าห๎วยคูํ (ธ)

นาหนัง

โพนพิสัย

พระอธิการสาโรจน์ โชติปํฺโญ

๐๘๕-๗๖๐๕๓๔๖

1000 หนองคาย

วัดป่าประดิษฐ์ธรรม (ธ)

นาหนัง

โพนพิสัย

พระอธิการไพจิตร ปริปํฺโญ

๐๙๓-๔๘๑๔๕๗๖

1001 หนองคาย

วัดป่าโคกสํงา (ธ)

เซิม

โพนพิสัย

พระมหาชานน อภิญจโน

๐๙๘-๔๒๕๕๖๔๒

1002 หนองคาย

วัดภูนกกระบา (ธ)

ผาตั้ง

สังคม

พระครูจันทรป๎ญญาภรณ์

1003 หนองคาย

วัดป่าเทพประทับ (ธ)

นางิ้ว

สังคม

พระมหาเรือง สุทสฺสี

1004 หนองคาย

วัดป่าเวฬุวัน (ธ)

นางิ้ว

สังคม

พระอธิการสวาท ปุญกาโม

1005 หนองคาย

วัดดงตูม (ธ)

คอกช๎าง

สระใคร

พระอธิการวรรณณุวัฒน์ เวปุลฺโล

1006 หนองคาย

วัดบ๎านค๎อตะวันตก (ธ)

บ๎านฝาง

สระใคร

พระวัฒนา ภูริทัตฺโต

1007 อํางทอง

วัดศรีสุขเกษม

ราฎร์พัฒนา

สามโก๎

พระสมุห์ประวิทย์ คุณวุฑฺโฒ

1008 อํานาจเจริญ

วัดหนองมะเสี่ยง

หนองไฮ

เสนางคนิคม

พระครูวาปีสารวิมล

090-8319651

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

1009 อํานาจเจริญ

วัดโคกสะอาด

ไรํสีสุก

เสนางคนิคม

พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ

089-4242899

1010 อํานาจเจริญ

วัดนาหนองใหญํ

ไรํสีสุก

เสนางคนิคม

พระครูป๎ญญาสิทธิคุณ

065-3147886

1011 อํานาจเจริญ

ศรีสุข

โนนงาม

ปทุมราชวงศา

พระครูสุธรรมโกวิท

087-2417993

1012 อํานาจเจริญ

โนนสําราญ

นาหว๎า

ปทุมราชวงศา

พระอธิการดวงจันทร์ วชิรจิตฺโต

096-9951611

1013 อํานาจเจริญ

นาเรือง

โนนงาม

ปทุมราชวงศา

พระอธิการบุญมาก ยติโก

061-1188618

1014 อํานาจเจริญ

เสลาราม

ห๎วย

พระอธิการกรม วิจิตฺโต

095-3815344

1015 อํานาจเจริญ

จันทิมา

ห๎วยไรํ

พระอธิการศักดิ์ทวี จารุธมฺโม

097-3267359

1016 อํานาจเจริญ

โคกวําง

ห๎วยไรํ

ปทุมราชวงศา
เมือง
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ

พระอธิการบุญศรี มหาวีโร

086-2539145

1017 อํานาจเจริญ

หนองนาเทิง

นาจิก

พระครูสุเขตปภากร

089-8657779

1018 อํานาจเจริญ

ดงสีโท

หนองมะแซว

พระอธิการรังษี ปมุตฺโต

089-8482168

1019 อํานาจเจริญ

หนองมะแซว

นาวัง

พระครูรัตนกัลยาณคุณ

087-8717205

1020 อํานาจเจริญ

ดงสวาง

นาวัง

พระอธิการเติม อนาวิโล

095-5274891

1021 อํานาจเจริญ

นาวัง

นาวัง

พระอธิการวันนา วิสารโท

092-7501978

1022 อํานาจเจริญ

ป่าคําแหวํน

นาวัง

พระอธิการโกต๋อง กตปุํฺโญ

089-5857181

1023 อํานาจเจริญ

ภูเขาขาม

คึมใหญํ

พระครูบรรพตชัยสังวร

062-1763498

1024 อํานาจเจริญ

นาคํา

คึมใหญํ

พระอธิการบัวเรียน จกฺกวโร

082-1355648

อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํานาจเจริญ

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

เมือง
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ

พระอธิการศักสิทธ์ กนฺตสีโล

อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ

พระวินัย ฐานวโร

093-9364726

อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ

พระอธิการวชิระ ฐิตคุโณ

088-5829139

พระครูพิพิธจันโทภาส

087-8720067

1025 อํานาจเจริญ

ดอนไรํ

คึมใหญํ

1026 อํานาจเจริญ

ป่าสระหลวงภูเขาขาม

คึมใหญํ

1027 อํานาจเจริญ

หนองแหํ

นายม

1028 อํานาจเจริญ

โคกสูง

นาผือ

1029 อํานาจเจริญ

วิเวกแสงธรรม

นาแต๎

1030 อํานาจเจริญ

สร๎างนกทา

สร๎างนกทา

1031 อํานาจเจริญ

บ๎านบาก

สร๎างนกทา

1032 อํานาจเจริญ

คําพะโอ

สร๎างนกทา

1033 อํานาจเจริญ

หนองขาม

สร๎างนกทา

1034 อํานาจเจริญ

หนองบัว

เหลําพรวน

1035 อํานาจเจริญ

หนองงูเหลือม

เค็งใหญํ

อํานาจเจริญ
หัวตะพาน

1036 อํานาจเจริญ

บ๎านชาด

เค็งใหญํ

1037 อํานาจเจริญ

ป่าหัวดง

1038 อุดรธานี

อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ
อํเมืาอนาจเจริ
ง ญ

080-7952749

-

พระครูจันทธรรมสิริ
พระอธิการมีชัย โชติปํฺโญ
พระอธิการคงฤทธิ์ อิสฺสโร
พระครูโอภาสจันทราภรณ์
พระอธิการบัวเรียน กตธมฺโม
พระอธิการประกิจต์ ติสาโร

098-5584871

หัวตะพาน

พระอธิการประจักร กิตฺติโก

083-7420932

เค็งใหญํ

หัวตะพาน

พระอธิการบุญนํา ปสนฺโน

087-2558782

วัดโพธิธ์ าราม

บ๎านแดง

พิบูลย์รักษ์

พระมหาพรวิชิต พรหมโชโต

082-1393696

1039 อุดรธานี

วัดศรีบุญเรือง

นาทราย

พิบูลย์รักษ์

พระอธิการมงคล ปสนฺโน

082-1393696

1040 อุดรธานี

วัดสวํางแสงอรุณ

ดอนกลอย

พิบูลย์รักษ์

พระอธิการประพงษ์ เตขสีโล

082-1393696

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

1041 อุดรธานี

วัดชัยภูมิ

จําปี

ศรีธาตุ

พระครูประสิทธิก์ ิตติสาร

๐๘๙-๙๔๐๒๙๖๗

1042 อุดรธานี

วัดมัคคราราม

จําปี

ศรีธาตุ

พระครูอุดมป๎ญญาวิสุทธิ์

๐๙๓-๓๒๘๔๓๙๓

1043 อุดรธานี

วัดดงบ๎านแมด

จําปี

ศรีธาตุ

พระอธิการอุได จนฺทูปโม

๐๘๙-๕๗๓๒๑๕๗

1044 อุดรธานี

วัดป่าคําอ๎อ

ศรีธาตุ

ศรีธาตุ

พระครูสถิตธรรมนาถ

๐๙๑-๐๗๕๗๗๒๙

1045 อุดรธานี

วัดโพธิศ์ รีแก๎ว

ศรีธาตุ

ศรีธาตุ

พระครูประทีปโพธิวัตน์

๐๘๓-๒๘๓๔๙๒๒

1046 อุดรธานี

วัดป๎พพโตศิลาอาสน์

หัวนาคํา

ศรีธาตุ

1047 อุดรธานี

วัดศรีสุข

ถํอนนาลับ

บ๎านดุง

พระอธิการสุทินทร์ ติสาโร
พระอธีการแสง จิรปุญโญ

๐๘๖-๘๐๙๕๑๒๗
063-0368496

1048 อุดรธานี

วัดศิริมงคล

ถํอนนาลับ

บ๎านดุง

พระอธิการพรทิพย์ พุทธสาโร

062-2631327

1049 อุดรธานี

วัดบวรมงคล

ถํอนนาลับ

บ๎านดุง

พระเชื่อม คัมภีรธมโม

089-8439373

1050 อุดรธานี

วัดราษฎรบํารุง

ถํอนนาลับ

บ๎านดุง

พระอธิการประจักร อินทป๎ญโญ

093-4291574

1051 อุดรธานี

วัดปราสาทชัย

นาคํา เขต ๒

บ๎านดุง

พระมหาชํานาญ สุธมฺมวาที

๐93-0536587

1052 อุดรธานี

วัดพิเศษสมบูรณ์

นาคํา เขต ๒

บ๎านดุง

พระครูสุวิมลวิหารการ

๐๘๑-๑๘๔๖๑๗๓

1053 อุดรธานี

วัดคําเจริญมงคล

นาคํา เขต ๒

บ๎านดุง

พระประหยัด กนฺตสีโล

๐๖๑-๔๙๖๑๑๘๑

1054 อุดรธานี

วัดสวํางสีชมภู

บ๎านจันทน์ เขต ๒

บ๎านดุง

พระอธิการหลง ปุํฺญกาโม

1055 อุดรธานี

วัดประสิทธิมงคล

บ๎านจันทน์ เขต ๑

บ๎านดุง

พระอธิการประคอง ขนฺติธมฺโม

๐๘๗-๒๕๗๗๔๗๗

1056 อุดรธานี

วัดศรีดาราม

บ๎านจันทน์ เขต ๑

บ๎านดุง

พระอวยพร ญาธีโร

๐๖๕-๑๑๗๓๑๖๑

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

1057 อุดรธานี

วัดโนนสิมมา

บ๎านจันทน์ เขต ๑

บ๎านดุง

พระสมุห์มาณพ กิตฺติปํฺโญ

๐๙๕-๖๓๙๗๖๓๑

1058 อุดรธานี

วัดป่าโพธาชัย

บ๎านจันทน์ เขต ๒

บ๎านดุง

พระสมคิด ธมฺมสโร

๐๙๔-๒๕๙๕๖๐๐

1059 อุดรธานี

วัดประชาบํารุง

บ๎านตาด เขต ๑

บ๎านดุง

พระอธิการวิรุต ธมฺมธโร

๐๙๐-๙๔๐๕๔๐๙

1060 อุดรธานี

วัดโพธิศ์ รี ข.

ดงเย็น

บ๎านดุง

พระอธิการวิชัย วิชโย

๐๙๘-๑๖๕๗๖๕๓

1061 อุดรธานี

วัดโนนชัยศิลป์

ดงเย็น

บ๎านดุง

พระครูวิชิตชยานุวัฒน์

๐๖๕-๓๔๖๖๗๔๒

1062 อุดรธานี

วัดศรีสําราญ

ดงเย็น

บ๎านดุง

พระจิรพัฒน์ ปํฺญาวโร

๐๘๒-๒๕๙686๑

1063 อุดรธานี

วัดศรีวิลัย

ดงเย็น

บ๎านดุง

พระสมควร สุนฺทรธมฺโม

๐๘๗-๒๒๓๕๐๓๓

1064 อุดรธานี

วัดยางคํา

ดงเย็น

บ๎านดุง

พระปรีชา ปณีตจิตฺโต

๐๘๓-๓๐๖๕๘๔๕

1065 อุดรธานี

วัดสามัคคีเจริญธรรม

วังทอง

บ๎านดุง

พระสิงห์ ขนฺติธมฺโม

๐๙๓-๐๕๙-๗๔๔๑

1066 อุดรธานี

วัดโคกสวําง

วังทอง

บ๎านดุง

พระครูโอภาสปุญญาภรณ์

๐๘๕-๗๔๕๒๗๗๒

1067 อุดรธานี

วัดชัยมงคล

บ๎านชัย เขต ๑

บ๎านดุง

พระฟ้าใหมํ ขนฺติธมฺโม

๐๖๑-๙๕๐๒๖๖๙

1068 อุดรธานี

วัดทุงํ เจริญ

บ๎านชัย เขต ๒

บ๎านดุง

พระคํามูล มหาปํฺโญ

๐๙๓-๔๕๗๔๑๖๘

1069 อุดรธานี

วัดใหมํศรีสุมังค์

บ๎านชัย เขต ๓

บ๎านดุง

พระวนุตย์ อินฺทวีโร

๐๖๑-๑๖๙๙๐๓๓

1070 อุดรธานี

วัดอรุณรังษี

โพนสูง

บ๎านดุง

พระยงยุทธ ยโสธโร

087-1415931

1071 อุดรธานี

วัดป่าเทพนิมิตร

โพนสูง

บ๎านดุง

พระพิทักษ์ สุทฺธจิตโต

084-7896541

1072 อุดรธานี

วัดสุทธาวนาราม

ทมนางาม

โนนสะอาด

พระมหาพีระศักดิ์ วรญาโณ

065-1033157

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

1073 อุดรธานี

วัดอุทกโสภาราม

จําปาโมง

บ๎านผือ

พระอธิการอาคม จิตปํฺโญ

061-3303604

1074 อุดรธานี

วัดโคธาราม

จําปาโมง

บ๎านผือ

พระอธิการสมาน อากิํฺจโน

098-6532574

1075 อุดรธานี

วัดสุภาวาส

โนนทอง

บ๎านผือ

พระอธิการพิเศษ ฐิตสาโร

090-9585742

1076 อุดรธานี

วัดโนนหิตาราม

โนนทอง

บ๎านผือ

พระอธิการสิงห์ โฆสคุโน

085-2079495

1077 อุดรธานี

วัดสุขธรรมาราม

คําบง

บ๎านผือ

พระครูสันติวิริยากร

099-1752477

1078 อุดรธานี

วัดป่าศิริชัยมงคล

คําบง

บ๎านผือ

พระอธิการสมภาร โชติวโร

099-1752477

1079 อุดรธานี

วัดสามัคคีธรรม

คําบง

บ๎านผือ

พระอธิการสนธยา ฐิตเมโธ

092-2654067

1080 อุดรธานี

วัดโพธิช์ ัย

จําปาโมง

บ๎านผือ

พระธนโชติ ธนปํฺโญ

082-6671996

1081 อุดรธานี

วัดโพธิศ์ รีสมภรณ์

เมืองพาน

บ๎านผือ

พระสุรันยกร ปํฺญาสุนฺทโร

095-1910716

1082 อุดรธานี

วัดมงคลนิมิตร

หายโศก

บ๎านผือ

พระอธิการนเรศ เขมปํฺโญ

065-2360815

1083 อุดรธานี

วัดอรุณรังษี

บ๎านผือ

บ๎านผือ

พระมหาปิยวัฒน์ ปภสฺสโร

094-4601367

1084 อุดรธานี

วัดโพธิช์ ัย

เขือน้ํา

บ๎านผือ

พระมหาธรรมวัตร มนาโป

097-2800982

1085 อุดรธานี

วัดหงษาวดี

หายโศก

บ๎านผือ

พระอธิการสงฆ์ไขย์ อตฺตวีโร

099-0874722

1086 อุดรธานี

วัดศรีมงคล

หายโศก

บ๎านผือ

พระอํอนศรี ธมฺมรโต

089-5714051

1087 อุดรธานี

วัดโพธิท์ องวนาราม

หายโศก

บ๎านผือ

พระครูประสิทธิก์ ัลยาณวัตร (วิศิษฐ์)

061-0981669

1088 อุดรธานี

วัดชุมพวงสวรรค์

หายโศก

บ๎านผือ

พระอธิการบุญเลี้ยง ปภาโส

093-5355107

หมายเหตุ

บัญชีรายชือ่ วัดไม่มีเจ้ากฐิน ประจาปี พ.ศ. 2563
ที่

จังหวัด

ชื่อวัด

ตาบล

อาเภอ

ชื่อเจ้าอาวาส

โทรศัพท์

1089 อุดรธานี

วัดวังแสงสามัคคีธรรม

หายโศก

บ๎านผือ

พระอธิการบุญมี เตชวฑฺโฒ

087-2232291

1090 อุดรธานี

วัดธาตุวารุการาม

หายโศก

บ๎านผือ

พระอธิการวิไล ฐิตวิริโย

061-0415989

1091 อุดรธานี

วัดแก๎วชาตรี

หายโศก

บ๎านผือ

พระอธิการสมคิด คนฺธสีโล

065-8657814

1092 อุดรธานี

วัดป่าหนองแก

บ๎านชัย

บ๎านดุง

1093 อุดรธานี

วัดโนนสวรรค์

นาไหม

บ๎านดุง

1094 อุดรธานี

วัดป่าเจริญธรรม

บ๎านดุง

บ๎านดุง

1095 อุดรธานี

วัดปอพาน

บ๎านดุง

บ๎านดุง

1096 อุดรธานี

วัดป่านาดี

นาคํา

บ๎านดุง

1097 อุดรธานี
1098 อุตรดิตถ์

วัดศิริวัฒนา
วัดนาขุม

คอนสาย
นาขุม

กูํแก๎ว
บ๎านโคก

พระอธิการสุภี สุภทฺโท

081-0432657

1099 อุตรดิตถ์

วัดห๎วยครั่ง

บ๎านโคก

บ๎านโคก

พระครูสถาพรจิตตานุยุต

098-2702394

1100 อุตรดิตถ์

วัดประชาธรรม

จริม

ทําปลา

พระอธิการอุดร กนตฺสาโร

080-1146628

1101 อุทัยธานี

วัดไกํดิ้น

ห๎วยคต

ห๎วยคต

พระปลัดชูเกียรติ อรุโณ

062-1466177

หมายเหตุ

เลขานุการเจ๎าคณะอําเภอ

