
จ ำนวนพระภิกษุ
รูป

๑ ศรีษะเกษ ศรีษะเกษ นาน้อย ๓ พระปลัดเศกสรรค์  ฐานวุฒโฑ 0810211034
๒ หัวเมือง ศรีษะเกษ นาน้อย ๑ พระครูประภัทรนันทวุฒิ 0638193734
๓ สน.กิตตินันท์ ศรีษะเกษ นาน้อย ๑ พระธนดล  พลชโย 0613059859
๔ นาแหน บัวใหญ่ นาน้อย ๑ พระใบฏีกามานะศักด์ิ สมาจาโร 0985949799
๕ นาแดง สันทะ นาน้อย ๑ พระครูนันทคุณาภอวัฒน์ 0879729788
๖ สันทะ สันทะ นาน้อย ๒ พระครูนันทคุณาภอวัฒน์ 0879729788
๗ ส้าน สันทะ นาน้อย ๑ พระครูนันทคุณาภอวัฒน์ 0879729788
๘ สน.ห้วยจอย สันทะ นาน้อย ๑ พระครูนันทคุณาภอวัฒน์ 0879729788
๙ บุ้ง นาน้อย นาน้อย ๑ พระอธิการมานะ  ธมฺมทินโน 0624928359

๑๐ สน.วังกอก นาน้อย นาน้อย ๑ พระครูสถาพรสุนทรเขต 08925097595
๑๒ สน.น ้าสระ นาน้อย นาน้อย ๑ พระครูสถาพรสุนทรเขต 08925097595
๑๑ สน.พืชเจริญ นาน้อย นาน้อย ๑ พระครูสถาพรสุนทรเขต 08925097595
๑๔ สน.พืชมงคล นาน้อย นาน้อย ๒ พระครูสถาพรสุนทรเขต 08925097595
๑๕ สน.น ้าพุ นาน้อย นาน้อย ๑ พระครูสถาพรสุนทรเขต 08925097595
๑๖ ศาลา สถาน นาน้อย ๑ พระครูบวรธรรมรักษ์ 0895537024
๑๗ สถาน สถาน นาน้อย ๑ พระอินเขียน กตปฺญโญ 0899992775
๑๘ ร้อง สถาน นาน้อย ๑ พระครูพิธานนันทกิจ 0653896971
๑๙ บง สถาน นาน้อย ๒ พระอธิการเกตุ อธิจิตโต 0612975957
๒๐ ป่ากล้วย สถาน นาน้อย ๑ พระครูสมุห์คมกริช อภิปฺญโญ 0819800694
๒๑ น ้าลัด สถาน นาน้อย ๑ พระพงษ์ชัย ปัญญาวชิโร 0925270664
๒๒ ส้านักสงฆ์ไร่น ้าหิน สถาน นาน้อย ๑ พระวรยุทธ์ วรวฑฺฒโน 0990173221
๒๓ บ้าเพ็ญบุญ ป่าคาหลวง บ้านหลวง ๕ พระครูพิบูลนันทธรรม 08 4615 7749
๒๔ นาวีวนาราม บ้านฟ้า บ้านหลวง ๑ พระครูรัตนบุญญานันท์ 09 2627 6173

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดน่ำน (มหำนิกำย)

ท่ี วัด ต ำบล อ ำเภอ ผู้ประสำนงำน หมำยเลขโทรศัพท์



จ ำนวนพระภิกษุ
ท่ี วัด ต ำบล อ ำเภอ ผู้ประสำนงำน หมำยเลขโทรศัพท์

๒๕ หลวง สวด บ้านหลวง ๓ พระครูปลัดเพชร อธิปญฺโญ 06 1345 2248
๒๖ ดูสุวรรณาราม บ้านฟ้า บ้านหลวง ๒ พระวิโรจน์ ชยมงฺคโล 09 8290 5284
๒๗ ฟ้าสวรรค์ บ้านฟ้า บ้านหลวง ๒ พระใบฎีกาสิทธิพร  สิริสิทฺธิวโร 09 8767 1412
๒๘ ดอนชัย บ้านฟ้า บ้านหลวง ๑ พระสุรสิทธ์ิ สิทฺธิสุโร 09 7930 7092
๒๙ ส้านักสงฆ์บ้านห้วยตึม บ้านพี บ้านหลวง ๑ พระศรีวัย สุตโฆโส 09 6682 0054
๓๐ ท่ีพักสงฆ์พระธาตุเมล็ดข้าว ป่าคาหลวง บ้านหลวง ๑ พระยุทธ์ิ  สุทฺธสีโล 09 3286 8146
๓๑ ป่าซาง เมืองลี นาหม่ืน ๒ พระอธิการมานพ มานพโล 06 3595 7658
๓๒ น ้าอูน เมืองลี นาหม่ืน ๒ พระเต่ียม กิตฺตปญฺโญ 08 5871 7962
๓๓ นาคา เมืองลี นาหม่ืน ๓ พระสรณัย ยสวฑฺฒโน 08 9970 7916
๓๔ ปิงใน ปิงหลวง นาหม่ืน ๒ พระครูพิพัฒน์นันทวงศ์ 09-0462-3949
๓๕ รัชดา เปือ      เชียงกลาง ๖ พระครูสิทธิสารวิสุทธ์ิ ๐93 214 6494
๓๖ ป่าหัด ม่วงต๊ึด ภูเพียง 1 พระอธิการบรรจบ มหาวีโร 08 8403 3192
๓๗ ร้องตอง ม่วงต๊ึด ภูเพียง 2 พระอธิการเพียร มหายสนนฺโท 08 7300 5268
๓๘ บุปผาราม ฝายแก้ว เขต ๑ ภูเพียง 2 พระครูวิจิตรนันทคุณ 08 6187 8684
๓๙ ฝายแก้ว ฝายแก้ว เขต ๒ ภูเพียง 4 พระครูรัตนนันทนิวิฐ 08 9431 5243
๔๐ น ้าใส ฝายแก้ว เขต ๒ ภูเพียง 1 พระจันทร์  สิริจนฺโท 06 4867 1797
๔๑ แหดชัยมงคล ฝายแก้ว เขต ๒ ภูเพียง 1 พระกิตติศัพท์  ฐิตญาโน 08 6066 5034
๔๒ แก่นเหนือ น ้าแก่น-น ้าเก๋ียน ภูเพียง 4 พระครูวิทิตนันทวุฒิ 08 1028 5920
๔๓ นาเหลืองม่วงขวา น ้าแก่น-น ้าเก๋ียน ภูเพียง 2 พระอธิการเอกพงษ์ เตชวโร 09 3317 3325
๔๔ โป่งค้า น ้าแก่น-น ้าเก๋ียน ภูเพียง 1 พระครูสถาพรธีรกิตต์ิ 08 5625 5571
๔๕ ส้านักสงฆ์ไร่สามัคคี น ้าแก่น-น ้าเก๋ียน ภูเพียง 2 พระวิเชษฐ์ ปุญญากาโม 06 5847 0120
๔๖ ทุ่งเม็ง เมืองจัง ภูเพียง 4 พระอธิการประสงค์ ปภสฺสโร 08 4613 9234
๔๗ สบยาว เมืองจัง ภูเพียง 1 พระอธิการวงค์  อุตฺตมธโร 06 1345 0326
๔๘ หาดเค็ดล่าง เมืองจัง ภูเพียง 2 พระณัฐพงศ์ ณฏฺฐิโก 08 6918 7149
๔๙ ส้านักสงฆ์สุวรรณคีรี เมืองจัง ภูเพียง 1 พระชัยนรินทร์ นรินฺโท 09 3043 8859
๕๐ ปิตุราษฏร์ แสนทอง ท่าวังผา 2 พระอธิการอดุลย์ สิริธมฺโม 847411687
๕๑ ไพรสณฑ์ แสนทอง ท่าวังผา 1 พระธีรโชติธีรโชติโก 654948541
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๕๒ นาหนุน1 แสนทอง ท่าวังผา 2 พระอธิการศรีชลโชติวโร 968514377
๕๓ ดอนมูล ศรีภูมิ ท่าวังผา 1 พระอธิการอุดม  ปภสฺสโร 895611678
๕๔ โพธิวราราม ศรีภูมิ ท่าวังผา 2 พระอธิการวินัย  ถิรจิตฺโต 801080322
๕๕ อุทุมพร ศรีภูมิ ท่าวังผา 1 พระอธิการประเวศน์  วุฑฒิโก 930457493
๕๖ ลอมกลาง ยม ท่าวังผา 1 พระอธิการอ้านวย  พุทธิรตฺตโน 806140345
๕๗ มังคลาราม ท่าวังผา ท่าวังผา 1 พระครูอมรนันทไพโรจน์ 63874885
๕๘ อุทัยราษฎร์ ท่าวังผา ท่าวังผา 1 พระอธิการสง่า  ขนฺติมโน 62081038
๕๙ ดอนแก้ว ป่าคา ท่าวังผา 1 พระธรรมธรประสิทธ์ิ  ปภสฺสโร 985412435
๖๐ จักรวรรณ ตาลชุม ท่าวังผา 1 พระอธิการพรไพบูลย์  พลวโร 890924791
๖๑ แหน ผาทอง ท่าวังผา 1 พระอธิการวรรธนะ  กตธมฺโม 931180935



จ ำนวนพระภิกษุ
จ ำพรรษำ (รูป)

1 ศรีวนำรำม สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2 พระอธิกำรวิชำญ  ภทฺทธมฺโม 081-9233897
2 กลำง นครไทย นครไทย พิษณุโลก 11 พระครูสถิตชยำนันท์ (ฐิตมโน) 099-2677555
3 ป่ำวิโมกข์ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 2 พระอธิการเชาวลิต กิตฺติสาโร 084-6210934

4 หนองลำน นครไทย นครไทย พิษณุโลก 4 พระครูวินิตศีลขันธ์ (จนฺทูปโม) 085-5015608
5 นำขุมคัน นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1 พระครูประคุณธรรมวิจำรย์ (ธมฺมวิจำโร) 089-5213372
6 นำทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1 พระครูประคุณธรรมวิจำรย์ (ธมฺมวิจำโร) 089-5213373
7 นำคล้ำย นำบัว นครไทย พิษณุโลก 1 พระวงศกร ทีปว โส 064-6231168
8 น  ำลอม นำบัว นครไทย พิษณุโลก 7 พระอธิกำรเสมือน  ญำณส วโร 094-6628705
9 นำบัว นำบัว นครไทย พิษณุโลก 6 พระครูพิสิฐฉันทำนุศำสถ์ (ฉนฺทชำโต) 081-6807488

10 น  ำทวน นำบัว นครไทย พิษณุโลก 4 พระอนุชำ จนฺทสำโร 064-0399626
11 เนินเพ่ิม เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 2 พระอนุชำ  สุปญฺโญ 093-2685504
12 หนองแห้ว เนินเพ่ิม นครไทย พิษณุโลก 2 พระอธิกำรภิรมย์  ภทฺทโก 061-3802054
13 บ่อโพธ์ิ บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 1 พระบุญส่ง ปริชำโณ 062-1462927
14 ป่ำรวก บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 3 พระปลัดนพรัตน์  รตนญำโณ 093-6699961
15 แก่งทุ่ง (ปอปิด) บ่อโพธ์ิ นครไทย พิษณุโลก 2 พระอธิกำรสิทธิชัย  ตุลธมฺโม 099-0903100
16 หนองกระดำษ บ้ำนพร้ำว นครไทย พิษณุโลก 5 พระอธิกำรอ ำนวย  สนฺติกโร 080-6806170
17 น  ำลัด บ้ำนพร้ำว นครไทย พิษณุโลก 1 พระหนูทิน ญำณทีโป 064-4088597
18 ห้วยทรำย บ้ำนพร้ำว นครไทย พิษณุโลก 1 พระอธิกำรประยูร  ฐิตธมฺโม 098-7691048
19 ส ำเนียงรำษฎร์ศรัทธำธรรม บ้ำนแยง นครไทย พิษณุโลก 5 พระอธิกำรเชษฐ  ชินวโร 086-4462194
20 หนองหิน บ้ำนแยง นครไทย พิษณุโลก 3 พระเกียน จิรสุโภ 082-9963854
21 ม่ิงฟ้ำคุณจักร หนองกะท้ำว นครไทย พิษณุโลก 5 พระขวัญชัย ชยำนนฺโท 094-3652695
22 นำหนอง หนองกะท้ำว นครไทย พิษณุโลก 4 พระอธิกำรส ำเนียง  สุเมโธ 098-5151931
23 นาจาน หนองกะท้ำว นครไทย พิษณุโลก 3 เจ้าอธิการญาณกิตติธัช สิริภทฺโท 098-2583836

24 หลังเขำ หนองกะท้ำว นครไทย พิษณุโลก 1 พระประทำน  ถำวโร 065-4232575
25 ป่ำคำย ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 4 พระวิชัย ยสินฺธโร 063-5753404
26 ห้วยกอก ห้วยเฮี ย นครไทย พิษณุโลก 2 พระสน่ัน ปภำโส 080-1543849

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดพิษณุโลก

ท่ี ช่ือวัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ช่ือ ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุ



จ ำนวนพระภิกษุ  ช่ือ ฉำยำ 
จ ำพรรษำ  เจ้ำอำวำส

1 น ้ำขำว จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง 2 พระอธิกำรพุทธ  จนฺทโชโต 089 - 590 - 2907
2 คงคำรี เช่ียงเหลียง กะเปอร์ ระนอง 1 พระครูวิจิตรปุญญำคม 085 - 781 - 8807

ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดระนอง



จ ำนวน
อ ำเภอ พระภิกษุ

จ ำพรรษำ
1 หนองไผ่ ปำกช่อง จอมบึง รำชบุรี 4 รูป พระครูพิสิฐธีรธรรม 084-3180025

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ.2565
จังหวัดราชบรุี

ล ำดับ วัด ต ำบล จังหวัด ช่ือ ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศพท์



1 วัดบ้านฮ่อง บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ๑ พระอธิการศรีไลย์ กตสาโร 086-1819555
๒ วัดทุ่งปงเรียน บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ๒ พระอธิการบุญเรือง  กนฺตธมฺโม 091-6624951
3 วัดบ้านผ้ึง บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ๑ พระอธิการแหลมทอง กุสลจิตฺโต 084-8095860
๔ วัดห้วยลึก บ้านเอ้ือม เมืองล าปาง ล าปาง ๑ พระสมเกด  ชยวุฑฺโฒ
5 โป่งขวาก แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง 3 พระวิสันต์ จตฺตมโล 087-5973517
๖ วัดลุ่มกลาง แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง 2 พระอธิการอุ่นเรือน  กิตฺติสาโร
7 ปันเต้า แม่สัน ห้างฉัตร ล าปาง 1 พระครูอาภากรโดสภิต อาภาธโร 089-5548260
๘ วัดบ้านล้อง หนองหล่ม ห้างฉัตร ล าปาง 3 พระครูเกษมอินทเขต เขมนนฺโท 089-2617653
9 วัดหนองหล่ม หนองหล่ม ห้างฉัตร ล าปาง 1 พระสมบูรณ์ จนฺทสโร 098-7599752

๑๐ วัดหนองขาม หนองหล่ม ห้างฉัตร ล าปาง 2 พระอธิการจักรกริช อนามโย 080-1247886
11 วัดง้าวพิชัย หนองหล่ม ห้างฉัตร ล าปาง 1 พระอธิการทอง ชินวโร 087-1890452
๑๒ วัดดอยน้อย เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง
13 วัดห้วยเรียน เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง 1 พระอนุชา ปญฺญาธโร 086-4299410
๑๔ วัดปางปง เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง 1 พระอธิการอุดม  สิริสุวณฺโณ 061-3268187
15 วัดสันทราย เวียงตาล ห้างฉัตร ล าปาง 1 พระอธิการบุญธรรม  อนาลโย 082-3835731
๑๖ วัดทุ่งผา วอแก้ว ห้างฉัตร ล าปาง 1 พระอธิการวาด ปริปุณฺโณ 082-7597299
17 วัดทุ่งง้ิว วอแก้ว ห้างฉัตร ล าปาง 2 พระอธิการวิเศษ ปสนฺนจิตฺโต 089-8516493
๑๘ วัดต้นซ้อ ห้างฉัตร ห้างฉัตร ล าปาง 2 พระครูโพธิสุตสุนทร คมฺภีรปญฺโญ 081-9806127

จ ำนวน ช่ือ ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ.๒๕๖๕

ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดล ำปำง



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ ช่ือ ฉำยำ เจ้ำอำวำส เบอร้โทรศัพท้

1 หัวเขา คลองยาง สวรรคโลก 1 พระอธิการวิเชียร เดชธมฺโม 09 2405 7295
2 เด่นกระต่าย ในเมือง สวรรคโลก 6 พระมหากฤษณพล ฉนฺทาลโย 09 6064 7636
3 ป่าข่อย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก 12 พระมหาสกุล โกสโล 08 3628 4778
4 ท่าทอง เมืองบางยม สวรรคโลก 4 พระครูวรดิตถ์ประภาส 08 1785 1365
5

หนองป่าตอสามัคคี
ธรรม

ท่าทอง สวรรคโลก 12 พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ 08 3046 6645
6 อัมพวนาราม วังพิณพาทย์ สวรรคโลก 3 พระครูอัมพวันประภาส 08 7523 2166
7 ป่าถ่อน หนองกลับ สวรรคโลก 2 พระครูอุดมเขมากร 09 3289 7288
8 หนองบัว ท่าฉนวน กงไกรลาศ 5 พระอธิการวันเฉลิม ถิรปญ์โญ 09 0453 3755

จ ำนวนพระภิกษุ
จ ำพรรษำ

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม้มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ป้ พ.ศ. ๒๕๖๕

จังหวัดสุโขทัย



ล ำดับ วัด ต ำบล อ ำเภอ
จ ำนวน
พระภิกษุ
จ ำพรรษำ

เจ้ำอำวำส โทรศัพท์

1 ไซหนองกวาง หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ 4 พระอธิการบุญมา ปิยสีโล ๐๙ ๘๘๕๔ ๖๒๐๒

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จังหวัดสุพรรณบุรี



1 ท่ีพักสงฆ์สมานธรรมาราม นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 5 พระสมาน สุมโน 082-2162808

2 วัดอังกัญรัตนนิมิต ส าโรง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 5 พระเอกชัย กนฺตว โส 065-5566855

3 ท่ีพักสงฆ์ตาอ็องเทพนิมิต ตาอ็อง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 9 พระบัวลี อภิชาโน 089-0241532

4 วัดโคกปราสาท เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 4 พระสิทธิชัย ขนฺติธมฺโม 095-4819649

5 ท่ีพักสงฆ์ส้มป่อยเกษมราษฎร์ ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 5 พระแสงดาว สุตฺตธมฺโม 099-4972513

6 วัดโคกกรวด ต้ังใจ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 7 พระสุภารัตน์ สุภาจาโร 088-0817374

7 ท่ีพักสงฆ์ป่าช้าสันติสุข พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 1 พระเอ่ียม  เตชพโล ๐๙๓-๑๐๗๙๕๑๓

8 ท่ีพักสงฆ์หนองกะบึง พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 3 พระสุวรรณ์  อธิจิตฺโต ๐๖๒-๒๒๑๙๒๑๖

9 ทุ่งโพธ์ิทอง พระแก้ว สังขะ สุรินทร์ 3 พระอธิการสัมฤทธ์ิ ฐิติโก ๐๙๑-๘๓๒๐๓๗๕

10 วัดโชคศรีพนมรุ้ง จรัส บัวเชด สุรินทร์ 1 พระอธิการยาว  ฐานวีโร 089-6381893

11 ท่ีพักสงฆ์โอทะลันวราราม จรัส บัวเชด สุรินทร์ 4 พระพล  นนฺทิโย 065-8434976

12 ท่ีพักสงฆ์ป่าภูละออ จรัส บัวเชด สุรินทร์ 3 พระสมัน  ติกขปญฺโญ 062-2377808

13 ท่ีพักสงฆ์ถ้ าศรีสุวรรณ จรัส บัวเชด สุรินทร์ 2 พระครูอนุกูลวุฒิกิจ 087-8689564

14 ท่ีพักสงฆ์เกาะแก้วศิริมงคล อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 4 พระครูสังฆรักษ์เสรี  อภินนฺโท 088-7115848

15 ท่ีพักสงฆ์ป่าประเม อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 2 พระด ารงค์  ปญฺญาวชิโร 083-0866148

16 ท่ีพักสงฆ์ป่าหนองหลวง อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 1 พระอรรถสิทธ์ิ  อติพโล 084-4742651

แบบส ำรวจวัดท่ียังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ในกฐินกำล ปี พ.ศ. 2565
จังหวัดสุรินทร์

ล ำดั
บ
ท่ี

อ ำเภอต ำบล เบอร์โทรศัพท์วัด จังหวัด
จ ำนวน
พระภิกษุ

ท่ีจ ำพรรษำ

ช่ือ - ฉำยำ
เจ้ำอำวำส/รักษำกำรฯ



ล ำดั
บ
ท่ี

อ ำเภอต ำบล เบอร์โทรศัพท์วัด จังหวัด
จ ำนวน
พระภิกษุ

ท่ีจ ำพรรษำ

ช่ือ - ฉำยำ
เจ้ำอำวำส/รักษำกำรฯ

17 ท่ีพักสงฆ์ศิริมงคลวนาราม ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 5 พระสมศักด์ิ  สุเมโธ 082-0686623

18 ท่ีพักสงฆ์ตะแบงศิลาราม ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 3 พระฉัด  อุตฺตมปญฺโญ 063-0738958

19 ท่ีพักสงฆ์พรนิมิตวนาราม ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 5 พระบุญทอง  โกวิโท 098-0836037

20 วัดหนองโจงโลง ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 10 พระอธิการประวิทย์  ชุตินฺธโร 063-0532385

21 วัดกะเพอโร ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 4 เจ้าอธิการจ าเริญ  จนฺทโก 093-4571854

22 วัดแสนส าราญ ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 5 พระอธิการบุญยัง  สุวินโย 081-1184305

23 วัดราษฎร์บ ารุง ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 4 พระอธิการเสถียร ถิรปญฺโญ 095-3320783

24 วัดโพธ์ิทอง ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 2 พระทอง ขนฺติธมฺโม 090-8257822

25 ท่ีพักสงฆ์บ้านหนองตาด ค าผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 2 พระเร่ิม  ปริปุณฺโณ 098-3799567

26 วัดสว่างโนนสะเดา หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 1 เจ้าอธิการสะอาด อคฺคปญฺโญ 084-6075682

27 วัดอุดมธรรมาวาส ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์ 4 พระอธิการสมศักด์ิ ปญฺญาวโร 088-7179994

28 ท่ีพักสงฆ์ป่าศิลานิมิต โชคเหนือ ล าดวน สุรินทร์ 6 พระวันชัย ศิริคุตฺโต 088-7179994

29 ท่ีพักสงฆ์โนนกลาง อู่โลก ล าดวน สุรินทร์ 5 พระสุภา ปญฺญาวโร 088-7179994

30 ท่ีพักสงฆ์สุเทพวนาราม ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์ 5 พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ 087-8759748

31 วัดป่าหนองตะเคียน ตร าดม ล าดวน สุรินทร์ 6 พระอธิการเกียรติศักด์ิ อินฺธปญฺโญ 088-7179994
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