
ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

1 ศรีวนาราม สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2 รูป พระอธิการวิชาญ  ภทฺทธมฺโม 081-9233897
2 กลาง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 11 รูป พระครูสถิตชยานันท์ (ฐิตมโน) 099-2677555
3 ป่าวิโมกข์ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 2 รูป พระอธิการเชาวลิต กิตฺติสาโร 084-6210934
4 หนองลาน นครไทย นครไทย พิษณุโลก 4 รูป พระครูวินิตศีลขันธ์ (จนฺทูปโม) 085-5015608
5 นาขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1 รูป

พระครูประคุณธรรมวิจารย์ (ธมฺมวิจา
โร)

089-5213372
6 นาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1 รูป

พระครูประคุณธรรมวิจารย์ (ธมฺมวิจา
โร)

089-5213373
7 นาคล้าย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1 รูป พระวงศกร ทีปวํโส 064-6231168
8 น ําลอม นาบัว นครไทย พิษณุโลก 7 รูป พระอธิการเสมือน  ญาณสํวโร 094-6628705
9 นาบัว นาบัว นครไทย พิษณุโลก 6 รูป พระครูพิสิฐฉันทานุศาสถ์ (ฉนฺทชาโต) 081-6807488

10 น ําทวน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 4 รูป พระอนุชา จนฺทสาโร 064-0399626
11 เนินเพ่ิม เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 2 รูป พระอนุชา  สุปญฺโญ 093-2685504
12 หนองแห้ว เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 2 รูป พระอธิการภิรมย์  ภทฺทโก 061-3802054
13 บ่อโพธ์ิ บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 1 รูป พระบุญส่ง ปริชาโณ 062-1462927
14 ป่ารวก บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 3 รูป พระปลัดนพรัตน์  รตนญาโณ 093-6699961
15 แก่งทุ่ง (ปอปิด) บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 2 รูป พระอธิการสิทธิชัย  ตุลธมฺโม 099-0903100
16 หนองกระดาษ บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 5 รูป พระอธิการอํานวย  สนฺติกโร 080-6806170

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดพิษณุโลก



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

17 น ําลัด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1 รูป พระหนูทิน ญาณทีโป 064-4088597
18 ห้วยทราย บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1 รูป พระอธิการประยูร  ฐิตธมฺโม 098-7691048

19 สําเนียงราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 5 รูป พระอธิการเชษฐ  ชินวโร 086-4462194

20 หนองหิน บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 3 รูป พระเกียน จิรสุโภ 082-9963854
21 ม่ิงฟ้าคุณจักร หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 5 รูป พระขวัญชัย ชยานนฺโท 094-3652695
22 นาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 4 รูป พระอธิการสําเนียง  สุเมโธ 098-5151931
23 นาจาน หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 3 รูป เจ้าอธิการญาณกิตติธัช สิริภทฺโท 098-2583836
24 หลังเขา หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 1 รูป พระประทาน  ถาวโร 065-4232575
25 ป่าคาย ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 4 รูป พระวิชัย ยสินฺธโร 063-5753404
26 ห้วยกอก ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 2 รูป พระสน่ัน ปภาโส 080-1543849

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดพิษณุโลก



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

1 น ําขาว จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 2 รูป พระอธิการพุทธ  จนฺทโชโต 089 - 590 - 2907
2 คงคารี เช่ียงเหลียง กะเปอร์ ระนอง 1 รูป พระครูวิจิตรปุญญาคม 085 - 781 - 8807

จังหวัดระนอง
แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

1 ดอนแตง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 6 พระอธิการไพรอด อคฺควโร 085 5729 303

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดชุมพร



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

1 ป่าถ ําตาดา บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 3 รูป พระครูวิสุทธิสารธรรม 088-0864251
2 กุดแข้ กุดแข้ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการคําหม่วน กนฺตวีโร 063-7095025
3 ด่านฆ้องมุกดาวาส มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 3 รูป พระอธิการสมัย ยุตฺตธมฺโม 091-1290487
4 ป่าสุนันทาวัน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2 รูป พระอธิการวิสัย คุณวิสโย 088-0629659
5 ภูฮัง โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 3 รูป พระอธิการจักรพันธ์ สุเมโธ 083-4567454
6 ป่านาเตย คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2 รูป พระอธิการชัยวัฒน์ อินฺทโชโต 088-5274897
7 หินขัน คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2 รูป พระคํา ปญฺญาวโร (รักษาการ) 080-2179785
8 ป่าบุญญาเขตเชียงคํา คําอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2 รูป พระอธิการสําราญ วรญาโณ 096-3256495
9 ป่าถ ําภูผาธรรม กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการกฤต อาลีโน 082-0365108

10 ป่าศรีถาวร กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการวิเศษ สุเสฏฺโฐ 064-4092056
11 ป่าภูถ ํานก พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการทองเทพ ขนฺติโก 097-2936407
12 พระพุทธบาทดงหลวง พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการนรินทร์ ฐิตญาโน 099-9418322
13 ป่าศรัทธาธรรม คําป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 3 รูป พระอธิการสุวิทย์ กนฺตธมฺโม 086-4042268
14 ป่าดงใหม่ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการหมูน ชยธมฺโม 083-4254436
15 ศรีษะตะพาน หนองเอ่ียน คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการคําหล้า ฐิตสัมปันโณ 083-3428558
16 ศรีฐาน หนองเอ่ียน คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการสมชิต ธีรปัญโญ 0๙๒-9147174

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดมุกดำหำร



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

17 โพนสว่าง หนองเอ่ียน คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป               -             -
18 อินทสวาสด์ิ บ้านเหล่า คําชะอี มุกดาหาร 2 รูป พระอธิการไหล เตชะปัญโญ 064-2147690
19 เวฬุวัน บ้านเหล่า คําชะอี มุกดาหาร 2 รูป               -             -
20 วรวิหาร บ้านเหล่า คําชะอี มุกดาหาร 2 รูป พระครูวิหารสุทธิคุณ 085-6087576
21 ศรีชมภู บ้านเหล่า คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระครูศีลธรรมรุจิ 084-9558059
22 ศรีรัตนาราม บ้านเหล่า คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการหมูน ชยธมฺโม 083-4254436
23 ศรีอ้อมแก้ว คําบก คําชะอี มุกดาหาร 2 รูป พระครูสิริปุญญานุรักษ์ 096-4392439
24 ศรีจอมแก้ว คําบก คําชะอี มุกดาหาร 2 รูป พระอธิการบด จักกวโร 093-9425014
25 ขัวสะพานภู คําบก คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการอุทิน เมตติโก 094-0850684
26 คูหาวนาราม คําบก คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการเดิม ธนปัญโญ 085-6437080
27 ศรีจอมพล คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร 3 รูป พระอธิการปราศรัย ปภัสสโร 093-5628704
28 ศรีสําราญ คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการจีรศักด์ิ รัตตวันโน 085-6486074
29 ดานตึง คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร 3 รูป พระอธิการสุรชาติ ปัญญาวโร 096-0694673
30 บรรพตศรีสุวรรณาราม คําชะอี คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป               -             -
31 วัมมิกาวาส โพนงาม คําชะอี มุกดาหาร 9 รูป               -             -
32 สว่างพัฒนา น ําเท่ียง คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการสกล 064-6768111

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดมุกดำหำร



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

33 ศรีสะอาดสงคราม บ้านซ่ง คําชะอี มุกดาหาร 2 รูป               -             -
34 สว่างเวฬุวัน บ้านซ่ง คําชะอี มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการคูณ กิตติญาโณ 085-6459728
35 ศรีวิรัญญา บ้านซ่ง คําชะอี มุกดาหาร 2 รูป พระครูประภาตธรรมโกศล 089-8629063
36 ศรีโพธ์ิไทร บ้านซ่ง คําชะอี มุกดาหาร 4 รูป พระอธิการเสนอ กิตติภัตโท  -
37 นาหลวงอุดมธรรม กกแดง นิคมคําสร้อย มุกดาหาร 4 รูป พระอธิการธนาคาร  ปณฺฑิโต  065-3286275
38 สุทธารมณ์ กกแดง นิคมคําสร้อย มุกดาหาร 3 รูป พระอธิการประธาน ชยปาโล  093-4310427
39 อรุณรังษี ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป เจ้าอธิการเพียง เตชะวโร  062-1816407
40 โพธ์ิคํา ดอนตาล ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการไพรวัลย์ ปภาโต  093-2907210
41 อนุกชาติ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการบัณฑิต ปัญญาวุโธ  064-0640865
42 เหล่าแขมทองวนาราม เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการแสวง ปิยธัมโม  063-4709593
43 ศรีดาจันทร์ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการสมใจนึก ปัญญาวโร  096-8923087
44 ภูล้อม บ้านบาก ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป พระครูมงคลคีรีรักษ์  093-4492845
45 ศรีสว่างธรรมาราม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการสมัย สิริธโร 063-8394634
46 สวนตาล โพธ์ิไทร ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป พระครูรัตนวรดิตถ์ 064-3031084
47 นามนวราราม ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการโยธี อธิปัญโญ 098-7100782
48 ปากช่อง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระครูมงคลธรรโมภาส  -
49 หินกอง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1 พระอธิการมองตา ปสินธโร  -

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัด  มุกดำหำร



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

50 กกตูม กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 5 รูป พระครูสุวรรณคุณประสิทธ์ิ 061-1389562
51 กกกอก กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 3 รูป พระอธิการบุญมา สีลเตโช 081-7998734
52 ขัวสูง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระครูมนูญกิจชยากร 081-3585775
53 ภูผาผึ ง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการสนิท กุสโม 080-3543826
54 มะนาว พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการไสว กิรโณ 085-6449194
55 ศรีสะอาด พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร 1 รูป พระอธิการเสาร์ อุทโน 093-5610109
56 กลางดงหลวงวนาราม ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 2 รูป พระครูตันติกิจจานุยุต 062-2761193
57 จอมศรี ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 2 รูป พระปลัดชัยพงษ์ กันตวีโร 082-5388110

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดมุกดำหำร



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

1 ดอนแก้ว เข่ืองคํา เมืองยโสธร ยโสธร 1 รูป พระอธิการถาวร จิตฺตทนฺโต 0932385917
2 โคกนาโก โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร 6 รูป พระครูสุรักษ์ธรรมเขต 0810719407
3 โพธิสัตว์ โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร 2 รูป พระอธิการอุทร สมจิตฺโต 0857762925
4 ภูน้อยโคกกลาง โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร 2 รูป พระอธิการถวิล ธมฺมสโร 0986059700
5 ดงสว่าง โคกนาโก ป่าติ ว ยโสธร 1 รูป พระครูกาญจนวรสิทธ์ิ 0872443035
6 โพธิญาน โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร 3 รูป พระอธิการโกวิทย์ จนฺทสาโร 0936645179
7 โนนรังพัฒนาราม กระจาย ป่าติ ว ยโสธร 2 รูป พระอธิการไพฑูรย์ เปมสีโล 0832210420
8 ป่าไตรสิกขา กระจาย ป่าติ ว ยโสธร 1 รูป พระอธิการวันดี ติกฺขวีโร 0887914005
9 บึงสร้างโพธ์ิ กระจาย ป่าติ ว ยโสธร 2 รูป พระอธิการสนิท ปญฺญาธโร 0933626861

10 หนองดู่ ทรายมูล เขต ๒ ทรายมูล ยโสธร 2 รูป พระอธิการไชยงค์  ขนฺติธโร 0653710735
11 โนนสนาม ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 1 รูป พระสุบิน  สนฺตจิตฺโต 0981130438
12 บ้านนาเรียง ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 3 รูป พระบุญตา  ปภสฺสโร 0935659368
13 บ้านค้อ ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 2 รูป พระอธิการพุทธา  วิมโล 0817893984
14 วัดโคกสะอาด บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร 1 รูป พระอธิการบัวสอน จกฺกธมฺโม 0878760734

15 วัดบูรพาพรหมรังษี
บึงแก-ม่วง เขต

 ๑
มหาชนะชัย ยโสธร 1 รูป พระอธิการณรงชัย ปิยธมฺโม 0879644205

16 วัดโคกสมบูรณ์วนาราม บึงแก-ม่วง เขต ๓ มหาชนะชัย ยโสธร 3 รูป พระอธิการบุดดี วรปญฺโญ 0616328220
17 วัดโชติการาม โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร 4 รูป พระอธิการเพชรสมบัติ จนฺทสาโร 0981971600

จังหวัดยโสธร
แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

1 สันต้นค่า บ้านธิ บ้านธิ ลําพูน 3 รูป พระครูอดุบธรรมวงศ์ 0867302972
2 ศรีดอนชัย ห้วยยาบ บ้านธิ ลําพูน 1 รูป พระครูสาทรเวชกิจ 0848073303
3 ห้วยห้า บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลําพูน 2 รูป พระอิการปัณณทัตปกรณ์ ปุณณท 0979317535
4 ห้วยสะแหล หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลําพูน 2 รูป พระอธิการศรีมูล สีลเตโช 0871722965
5 สันเจดีย์ริมปิง หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลําพูน 2 รูป พระอินทวรรณทิพากร 0805513331
6 มะคับทอง น ําดิบ ป่าซาง ลําพูน 1 รูป พระณัฐกิจ ฐิตเมธี 0931260963
7 ห้วยอ้อ น ําดิบ ป่าซาง ลําพูน 3 รูป พระอธิการบุญนัก วรปัญโญ 0926166909
8 ล่ามช้าง ประตูป่า เมืองลําพูน ลําพูน 2 รูป พระครูปภากรพุทธิศาสน์ 0925529266
9 กมลธัชชยาราม ต้นธง เมืองลําพูน ลําพูน 3 รูป พระมหาบุญคุ้ม วชิรญาโณ 0925529266

10 ไชยมงคล ประตูป่า เมืองลําพูน ลําพูน 1 รูป พระปลัดวัณวัฒน์ วฑฒนสิริ 0850414456
11 ป่าม่วง บ้านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 1 รูป พระครูสิริวชิโรภาส 0889164615
12 ประตูโขง บ้านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 1 รูป พระอธิการธีระศักด์ิ ธีรสกโก 0866596059
13 สันรอมหมี มะเขือแจ้ เขต3 เมืองลําพูน ลําพูน 1 รูป พระปราการ อุคคเตโช 0831525097
14 ฆ้องคํา บ้านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 2 รูป พระมหาศุทธพันธ์ สิริญาโณ 0886546447
15 แม่ยาก บ้านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 2 รูป พระมหาพิชิตพล ปุญญาปชโชโต 0945646789
16 ศรีบุญชู เวียงยอง เมืองลําพูน ลําพูน 1 รูป พระอธิการปิยะ สิริสุวณโณ 0848049563
17 หนองหอย มะเขือแจ้ เขต3 เมืองลําพูน ลําพูน 1 รูป พระอธิการจรัล อภินนโท ดร. 0998377469
18 เทพราม (ฮ่องกอก) อุโมงค์ เมืองลําพูน ลําพูน 2 รูป พระอธิการบุญยัง ปัญญาวโร 0892611026

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดล ำพูน



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
จ ำนวน

พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

19 แม่ยาก บ้านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 2 รูป พระมหาพิชิตพล ปญฺญาปชฺโชโต 0945646789
20 พระสิงห์เค่ิง บ้านกลาง เมืองลําพูน ลําพูน 5 รูป พระครูสุนทรธรรมโกศล 0622353509
21 ดอยสารภี ทาสบเส้า แม่ทา ลําพูน 2 รูป พระอธิการปรีชา สุภกิจฺโจ 0857105843
22 ทาทุ่งยาว ทาสบเส้า แม่ทา ลําพูน 1 รูป พระครูสุวัฒน์ธรรมพิเนต 0857224282
23 บ้านฮัว นาทราย ลี ลําพูน 5 รูป พระอธิการไพศาล คมฺภีรปญฺโญ 0817063579
24 สันผักแหละ แม่ตืน ลี ลําพูน 1 รูป พระอธิการกิตติ เตชพโล 0946262600
25 ป่าดอยน้อย แม่ตืน ลี ลําพูน 1 รูป พระสุววณ อคคธมโม 0956899542
26 แม่อีไฮ ศรีวิชัย ลี ลําพูน 1 รูป พระเลิศปัญญา อนาวิโล 0898532595
27 วงค์ษาพัฒนา แม่ตืน ลี ลําพูน 1 รูป พระสมชาติ กิตฺติวุฑฺโฒ 0810460692
28 สันวิไล แม่ตืน ลี ลําพูน 1 รูป พระวรพล คุณสวโร 0969159261
29 วังผาง วังผาง เวียงหนองล่อง ลําพูน 2 รูป พระบุญมา ปุญฺญคโม 0918049109
30 ป่าดํา บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลําพูน 2 รูป พระอธิการผล ปิยธมฺโม 0657638589
31 ทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลําพูน 2 รูป พระครูวินัยธรชินกร สุมฺธสีโล 0639548827
32 สันเจดีย์ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลําพูน 5 รูป พระครูสุมณฑ์ธรรมนิวิฐ 0952605720
33 ดงมะเฟือง เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลําพูน 2 รูป พระอธิการสุพจน์ สติสมฺปนฺโน 0867281155
34 หล่ายท่า ป่าไผ่ ลี ลําพูน 5 รูป พระอธิการไพศาล คมฺเภีรปญฺโญ 817063579

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดล ำพูน



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
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พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

1 พระปรางค์ เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี พระครูวิริยโสภิต 0814209469
2 ธรรมเจดีย์ สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี พระดํารัส นิปฺปโก 0989541700
3 คีมราษฎร์ศรัทธาธรรม สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี พระอธิการพนม ขันฺติธมฺโม 0819463412
4 หนองโขลง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี พระครูวรธรรมโสภณ 0899020162
5 สะเดา แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี พระครูวรธรรมโสภณ 0929059647
6 วังขรณ์ โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี พระอธิการสลิ พุทฺธวิริโย 0890810114
7 ชันสูตร โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี พระสมบัติ ฐานวโร 0968275395

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดสิงห์บุรี



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
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พระภิกษุจ ำ
พรรษำ

ช่ือ  ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

1 หนองยาง เวียงสะอาด พนัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 3 รูป พระครูสิริปัญญาภรณ์ 0624416111
2 หนองแคน เวียงสะอาด พนัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 3 รูป พระอธิการธุวานันท์ สุนฺทโร 0831442513
3 มงคลชัยวนาราม เมืองตา พนัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1 รูป พระมานพ โชติปญฺโญ รก. 0894092596
4 สระแคนใต้ ราษฎร์เจริญ พนัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1 รูป เจ้าอธิการลาย สีลเตโช 0892281213

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดมหำสำรคำม




