
ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
๑ กรุงเทพมหานคร ๔๐ สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑ ยานนาวา ยานนาวา สาทร ๒๕/๒๕๔๗

สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒ เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ดุสิต ดุสิต ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓ ประยุรวงศาวาส วัดกัลยาณ ธนบุรี  ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๔ มหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระบรมมหาราชวัง พระนคร ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๕ บางนาใน บางนา บางนา ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๖ พรหมวงศาราม ทุงพญาไท พญาไท ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๗ สุวรรณประสิทธิ์ คลองกุม บึงกุม ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๘ อินทรวิหาร บางขุนพรหม พระนคร ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๙ ศิริพงษธรรมนิมิต ทาแรง สายไหม ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๐ เพลงวิปสสนา บางขุนศรี บางกอกนอย ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๑ สิงห บางขุนเทียน จอมทอง ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๒ เสมียนนารี ลาดยาว จตุจักร ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๓ เทวราชกุญชร วชิรพยาบาล ดุสิต ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๔ ไตรรัตนาราม อนุสาวรีย บางเขน ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๕ อัมพวัน ถนนนครไชยศรี ดุสิต ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๖ บรมสถล (วัดดอน) ยานนาวา สาทร ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๗ เทพากร บางพลัด บางพลัด ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๘ สะพาน พระโขนง คลองเตย ๑๓/๒๕๔๙

บัญชีรายชื่อสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด  มหานิกาย
เรียงตามลําดับพยัญชนะจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๔๓ - ปจจุบัน)
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๑๙ เวฬุวนาราม สีกัน ดอนเมือง ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๐ เจริญธรรมาราม สายไหม สายไหม ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๑ ราชสิงขร บางคอแหลม บางคอแหลม ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๒ บางโพโอมาวาส บางซื่อ บางซื่อ ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๓ บางนานอก บางนา บางนา ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๔ บุญศรีมุนีกรณ คันนายาว คันนายาว ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๕ มวง หลักสอง บางแค ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๖ ปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๗ ปทีปพลีผล ทาขาม บางขุนเทียน ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๘ ราชคฤห บางยี่เรือ ธนบุรี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๒๙ อุทัยธาราม บางกะป หวยขวาง ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๐ อมราวราราม คลองถนน สายไหม ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๑ วิมุตยาราม บางออ บางพลัด ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๒ สรอยทอง บางซื่อ บางซื่อ ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๓ พิชยญาติการาม คลองสาน คลองสาน ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๔ ใหมพิเรนทร วัดอรุณ บางกอกใหญ  ๑๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๕ สุวรรณคีรี บางขุนนนท บางกอกนอย  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๖ คูบอน บางชัน คลองสามวา  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๗ นาคปรก ปากคลอง ภาษีเจริญ ๒๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๘ บัวแกวศรัทธาธรรม ทรายกองดิน คลองสามวา  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๓๙ มะลิ บางขุนศรี บางกอกนอย  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แหงที่ ๔๐ ปากบอ สวนหลวง สวนหลวง ๒๔/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
๒ กระบี่ ๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกระบี่ แหงที่ ๑ แกวโกรวาราม ปากน้ํา เมืองกระบี่  ๑๒/๒๕๔๕

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกระบี่ แหงที่ ๒ กระบี่นอย กระบี่นอย เมืองกระบี่  ๘/๒๕๕๐
๓ กาญจนบุรี ๒๕ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑ ทาเสด็จ จระเขเผือก ดานมะขามเตี้ย  ๑๒/๒๕๔๙

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๒ ถ้ําเนรมิต แมกระบุง ศรีสวัสดิ์  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๓ หวยยาง ดอนแสลบ หวยกระเจา  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๔ มโนธรรมาราม มวงชุม ทามวง  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๕ ทุงมะสัง หนองกุม บอพลอย  ๕/๒๕๕๐
สํานกัปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๖ เขาวงพระจันทร หนองฝาย เลาขวัญ  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๗ หนอขอนเทพพนม หนองปลาไหล หนองปรือ  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๘ น้ําตก ทาเสา ไทรโยค  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๙ ราษฎรประชุมชนาราม ทามะขาม เมืองกาญจนบุรี  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๐ ใหมเจริญผล ทาเรือ ทามะกา  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๑ สุนันทวนาราม ไทรโยค ไทรโยค  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๒ ดอนขมิ้น ดอนขมิ้น ทามะกา  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๓ ไชยชุมพลชนะสงคราม บานใต เมืองกาญจนบุรี  ๑๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๔ ทุงลาดหญา ลาดหญา เมืองกาญจนบรุี  ๑๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๕ ดอนสวาง กลอนโด ดานมะขามเตี้ย ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๖ ขันติเมตตา ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๗ เทวสังฆาราม บานเหนือ เมืองกาญจนบุรี ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๘ วังขนายทายิการาม วังขนาย ทามวง ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๑๙ เขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ ทามะกา  ๒/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๒๐ เบญพาด พังตรุ พนมทวน  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๒๑ อุดมมงคล ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๒๒ ทามะกา ทามะกา ทามะกา ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๒๓ ทาขนุน ทาขนุน ทองผาภูมิ ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๒๔ ใหมรางวาลย ทาเสา ทามะกา ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรี แหงที่ ๒๕ โพธิ์ศรีสุขาราม วังศาลา ทามวง ๒๔/๒๕๕๑

๔ กาฬสินธุ ๑๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๑ ปาพุทธมงคล หลุบ เมืองกาฬสินธุ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๒ อรัญญิกาเสนานิคม นาโก กุฉินารายณ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๓ หนองอีบุตร หนองอีบุตร หวยผึ้ง  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๔ โคกเครือ โคกเครือ หนองกุงศรี  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๕ ไตรภูมิ โนนบุรี สหัสขันธ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๖ ขอนแกน กุงเกา ทาคันโท  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๗ ชัยมงคล นาจําปา กิ่ง อ. ดอนจาน  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๘ กระยอม เหลาออย รองคํา  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๙ ประชานิมิตร นาจารย เมืองกาฬสินธุ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๑๐ ปานาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๑๑ หวยยางดง โคกเครือ หนองกุงศรี  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๑๒ ประสิทธิ์โพธิ์ชัย คําบง หวยผึ้ง  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๑๓ หนองริวหนัง ลําหนองแสน หนองกุงศรี  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๑๔ อรามมงคล ยางตลาด ยางตลาด  ๓/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๑๕ หนองหอไตร หนองแสน หนองกุงศรี  ๓/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาฬสินธุ แหงที่ ๑๖ โพธิ์ชัยโคกใหญ บัวบาน ยางตลาด  ๓/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
๕ กําแพงเพชร ๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกําแพงเพชร แหงที่ ๑ ไทรงาม ไทรงาม ไทรงาม ๓๑/๒๕๔๔

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกําแพงเพชร แหงที่ ๒ หนองปลิง หนองปลิง เมืองกําแพงเพชร  ๙/๒๕๕๐
๖ ขอนแกน ๓๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑ โพธิ์ ในเมือง เมืองขอนแกน ๑๕/๒๕๔๙

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒ ปาบานหนองหลุบ แดงใหญ เมืองขอนแกน ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๓ ยอดแกว บานทุม เมืองขอนแกน ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๔ อาสภาวาส หินตั้ง บานไผ ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๕ เกาะแกว หนองบัว บานฝาง ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๖ นทีตีรสถิตย บานกง หนองเรือ ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๗ เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนอุบลรัตน ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๘ ปาชัยมงคล หนองโก กระนวน ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๙ ศิริธรรมาวาส กระนวน กระนวน ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๐ ชัยศรี วังชัย น้ําพอง ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๑ สวางน้ําใส บานหัน บานไผ  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๒ สายทอง หนองแดง สีชมพู  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๓ โชติการาม วังมวง เปอยนอย  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๔ สระบัว สวนหมอน มัญจาคีรี  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๕ มาลา ขามปอม เปอยนอย  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๖ ธาตุกูทอง เปอยนอย เปอยนอย  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๗ ชัยศรี ดงเค็ง หนองสองหอง  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๘ ศิริพนปุญญาวาส ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๑๙ นิเวศนวิทยาราม หนองสองหอง หนองสองหอง  ๑๐/๒๕๕๐
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๐ พัฒนาราม ดอนดั่ง หนองสองหอง  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๑ จันทรสิรินทราวาส บานโคก มัญจาคีรี (โคกโพธิ์ชัย)  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๒ มิ่งเมืองพลาราม เมืองพล พล  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๓ ศรีบุญเรือง เมืองพล พล  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๔ สระแกว เกางิ้ว พล  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๕ ศรีทอง หนองแวงนาเบา พล  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๖ เนกขัมมาภิรมย หนองมะเขือ พล  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๗ สวางอินทรแปลง หนองแวงโสกพระ พล  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๘ ศรีรัตนาราม ปามะนาว บานฝาง  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๒๙ ไชโย พระยืน พระยืน  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๓๐ ตะคลองหัน บานผือ หนองเรอื  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๓๑ สระโอภาวาส หนองเรือ หนองเรือ  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๓๒ ประสิทธิ์ธรรมสาร บานโนนสะอาด หนอืงเรือ  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดขอนแกน แหงที่ ๓๓ ปาวิเวกภูนางงํา หวยแก ชนบท  ๑๐/๒๕๕๐

๗  จันทบุรี ๑๗ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี แหงที่ ๑ ใหม ตลาด เมืองจันทบุรี ๒๑/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี แหงที่ ๒ ศรีเมือง ทุงเบญจา ทาใหม  ๑๗/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี แหงที่ ๓ ปาธรรมสุข นายายอาม นายายอาม  ๑๗/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๔ บอเวฬุวนาราม บอเวฬุ ขลุง  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๕ คมบาง คมบาง เมืองจันทบุรี  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๖ ไผลอม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๗ เขาดินหนองแสง เขาวงกต แกงหางแมว  ๗/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๘ คลองน้ําเย็น พวา แกงหางแมว  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๙ ทับไทร ทับไทร โปงน้ํารอน  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๑๐ ปะตงวนาราม ปะตง สอยดาว  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๑๑ เทพประทาน ทรายขาว สอยดาว  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๑๒ ปาเทพนิมิต เทพนิมิต โปงน้ํารอน  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๑๓ สามผาน สองพี่นอง ทาใหม  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๑๔ หนองแหวน กระแจะ นายายอาม  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๑๕ นายายอาม นายายอาม นายายอาม  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๑๖ บางสระเกา คลองน้ําเค็ม แหลมสิงห  ๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดจันทบุรี  แหงที่ ๑๗ ทุงตาอิน พลวง เขาคิชฌกูฏ  ๗/๒๕๕๑

๘ ฉะเชิงเทรา ๒๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑ บางแกว บางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ๓๐/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒ วิเวกอาคม บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ๓๐/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๓ ปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หนาเมือง เมืองฉะเชิงเทรา  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๔ สนามจันทร บานโพธิ์ บานโพธิ์  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๕ ผาณิตาราม เทพราช บานโพธิ์  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๖ พนมพนาวาส สิบเอ็ดศอก บานโพธิ์  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๗ บางพระ บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๘ ประชาบํารุง บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๙ หวยน้ําทรัพย ลาดกระทิง สนามชัยเขต  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๐ วังเย็น วังเย็น แปลงยาว  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๑ ทาสะอาน บางวัว บางปะกง  ๑๐/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๒ เขาดิน บางวัว บางปะกง  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๓ เกาะไมแดง บานชอง พนมสารคาม  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๔ เกาะแกวเวฬุวัน ดงนอย ราชสาสน  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๕ หนองคอก คลองตะเกรา ทาตะเกียบ  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๖ ตีตะเรด ดอนเกาะกา บางน้ําเปรี้ยว  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๗ อุสภาราม บางวัว บางปะกง ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๘ ทองนพคุณ บางปะกง บางปะกง ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๑๙ บางสมัคร บางสมัคร บางปะกง ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒๐ หัวสวน บางสวน บางคลา ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒๑ ใหมบางคลา บางสวน บางคลา ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒๒ ตนตาล หนองยาว พนมสารคาม ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒๓ บึงกระจับ หนองแหน พนมสารคาม ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒๔ เทพราชปวราราม เทพราช บานโพธิ์ ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒๕ ไผดําเจริญศุข ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดฉะเชิงเทรา แหงที่ ๒๖ เนนิไร หัวสําโรง แปรงยาว ๒๘/๒๕๕๑

๙ ชลบุรี ๒๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑ บอทองราษฎรบํารุง บอทอง บอทอง ๒๑/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๒ เนื่องจํานงค หนองซาก บานบึง  ๑๒/๒๕๔๗
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๓ นามะตูม นามะตูม พนัสนิคม ๑๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๔ ภัททันตะอาสภาราม หนองไผแกว บานบึง  ๑๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๕ ใหญอินทาราม บางปลาสรอย เมืองชลบุรี  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๖ นอก บางปลาสรอย เมืองชลบุรี  ๑/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๗ ปาอัมพวัน หนองรี เมืองชลบุรี  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๘ โคกขี้หนอน โคกขี้หนอน พานทอง  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๙ บานในบน สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๐ เขาคีรีรมย หัวถนน พนัสนิคม  ๑/๒๕๕๑
สํานกัปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๑ ปาโชติธรรม เกาะจันทร เกาะจันทร  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๒ บุญญาวาส บอทอง บอทอง  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๓ เนินสี่ หางสูง หนองใหญ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๔ กุณฑีธาร คลองกิ่ว บานบึง  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๕ เขาดินวนาราม หนองขาม ศรีราชา  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๖ นพทองดีศรีพฤฒาราม โปง บางละมุง  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๗ เขาบําเพ็ญบุญ นาจอมเทียน สัตหีบ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๘ ชองแสมสาร พลูตาหลวง สัตหีบ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๑๙ เกาะแกวคลองหลวง ไรหลักทอง พนัสนิคม ๓/๒๕๕๒
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๒๐ อัมพวัน บึงปรือ ศรีราชา ๓/๒๕๕๒
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๒๑ ศรีวนาราม บางละมุง บางละมุง ๓/๒๕๕๒
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชลบุรี แหงที่ ๒๒ เขานอย สัตหีบ สัตหีบ ๓/๒๕๕๒

๑๐ ชัยนาท ๗ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยนาท แหงที่ ๑ สระไมแดง แพรกศรีราชา สรรคบุรี  ๙/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยนาท แหงที่ ๒ โคกโตนด หวยกรด สรรคบุรี  ๙/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยนาท แหงที่ ๓ บานใหม บานเชี่ยน หันคา  ๙/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยนาท แหงที่ ๔ หนองพังนาค เสือโฮก เมืองชัยนาท  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยนาท แหงที่ ๕ ไผลอม โพนางดําออก สรรพยา  ๑๙/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยนาท แหงที่ ๖ กรุณา บางหลวง สรรพยา  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยนาท แหงที่ ๗ ทุงกระถิน ดงคอน สรรคบุรี  ๑๙/๒๕๕๑

๑๑ ชัยภูมิ ๓๐ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑ ชัยภูมิพิทักษ(ผาเกิ้ง) กุดชุมแสง หนองบัวแดง ๒๕/๒๕๔๖
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒ เทพบุตรบรรพต โปงนก เทพสถิต ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๓ คีรีคงคาวนาราม ชองสามหมอ แกงครอ ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๔ หลุบงิ้ว บานกอก จัตุรัส ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๕ หนองบัวลอย โคกมั่งงอย คอนสวรรค ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๖ วิเชียรธรรมาราม บานแทน บานแทน ๑๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๗ ชัยสามหมอ ชองสามหมอ แกงครอ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๘ ไพรีพินาศ ในเมือง เมืองชัยภูมิ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๙ ชัยภูมิวนาราม ในเมือง เมืองชัยภูมิ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๐ คลองลี่ ในเมือง เมืองชัยภูมิ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๑ พีรพัฒนวงศ หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๒ ศิริพงษาวาส บานกอก จัตุรัส  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๓ หนองโดน หนองโดน จัตุรัส  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๔ สุทธิวนาราม หนองฉิม เนินสงา  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๕ มัชฌิมาวาส บานเขวา บานเขวา  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๖ บานโปรงหนองนายอู เกาะมะนาว บําเหน็จณรงค  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๗ ศาลาทรง บานเพชร บําเหน็จณรงค  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจงัหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๘ ศรีเมืองทอง หวยยายจิ๋ว เทพสถิต  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๑๙ ระเหวประชาสรรค หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว  ๑/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๐ บานภูเขาทอง โคกสะอาด หนองบัวระเหว  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๑ เขต หนองบัวแดง หนองบัวแดง  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๒ นาระยะสามัคคี วังทอง ภักดีชุมพล  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๓ โพธิ์ศรี บานเดื่อ เกษตรสมบูรณ  ๑/๒๕๕๑
สาํนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๔ ปาเรไร คอนสาร คอนสาร  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๕ พระธาตุหนองสามหมื่น บานแกง ภูเขียว  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๖ ศิลาดาด ธาตุทอง ภูเขียว  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๗ ศิริธรรมวนาราม หนองคอนไทย ภูเขียว  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๘ ปาโคกกุง โคกกุง แกงครอ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๒๙ เอราวัณ (ปาสุคะโต) ทามะไฟหวาน แกงครอ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชัยภูมิ แหงที่ ๓๐ โพธิ์ คอนสวรรค คอนสวรรค  ๑/๒๕๕๑

๑๒ ชุมพร ๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดชุมพร แหงที่ ๑ เทพประดิษฐาราม ทาขาม ทาแซะ ๒๐/๒๕๔๖
๑๓ เชียงราย ๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงราย แหงที่ ๑ พระธาตุผาเงา เวียง เขต ๒ เชียงแสน  ๑๙/๒๕๔๔

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงราย แหงที่ ๒ ถ้ําผาจม เวียงพางคํา แมสาย  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงราย แหงที่ ๓ มงคลธรรมกายาราม โปงงาม แมสาย  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงราย แหงที่ ๔ วรกิจตาราม รอบเวียง เมืองเชียงราย  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงราย แหงที่ ๕ ถ้ําพระบําเพ็ญบุญ ธารทอง พาน  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงราย แหงที่ ๖ อุทธราราม เวียง เถิง  ๒/๒๕๕๑

๑๔ เชียงใหม ๑๐ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๑ พระธาตุศรีจอมทอง บานหลวง จอมทอง ๒๗/๒๕๔๖
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๒ ร่ําเปง(ตโปทาราม) สุเทพ เมืองเชียงใหม ๒๗/๒๕๔๖
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๓ น้ําบอหลวง น้ําบอหลวง สันปาตอง ๒๗/๒๕๔๖
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๔ พรหมวนาราม สันทราย สารภี ๒๖/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๕ บานขุน บอหลวง ฮอด ๒๖/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๖ พระธาตุดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม  ๑๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๗ อุโมงค (สวนพุทธธรรม) สุเทพ เมืองเชียงใหม  ๑๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๘ พระนอน (ขวนมวง) ดอนแกว แมริม  ๑๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๙ ทาตอน ทาตอน แมอาย  ๑๗/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๑๐ พระธาตุดอยสะเก็ด เชิงดอย ดอยสะเก็ด  ๑๗/๒๕๕๑

๑๕ ตรัง ๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตรัง แหงที่ ๑ ตันตยาภิรม ทับเที่ยง เมืองตรัง  ๑๒/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตรัง แหงที่ ๒ นิโครธาราม ทับเที่ยง เมืองตรัง  ๑๒/๒๕๔๕

๑๖ ตราด ๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตราด แหงที่ ๑ โยธานิมิต วังกระแจะ เมืองตราด ๓๒/๒๕๔๓
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตราด แหงที่ ๒ สุวรรณมงคล หนองโสน เมืองตราด  ๑๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตราด แหงที่ ๓ ทุงไกดัก ทาพริก เมืองตราด  ๑๑/๒๕๕๐

๑๗ ตาก ๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตาก แหงที่ ๑ วังมวง ไมงาม เมืองตาก ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดตาก แหงที่ ๒ โพธิคุณ แมปะ แมสอด ๑๓/๒๕๔๙

๑๘ นครนายก ๗ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครนายก แหงที่ ๑ โพธินายก นครนายก เมืองนครนายก ๓๐/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครนายก แหงที่ ๒ เขาพระ เขาพระ เมืองนครนายก  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครนายก แหงที่ ๓ นางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครนายก แหงที่ ๔ บางปรัง ศรีจุฬา เมืองนครนายก  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครนายก แหงที่ ๕ ทวีพูลรังสรรค ทรายมูล องครักษ  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัดนครนายก แหงที่ ๖ อุดมธานี บานใหญ เมืองนครนายก  ๑๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครนายก แหงที่ ๗ สมบูรณสามัคคี เขาพระ เมืองนครนายก  ๑๔/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
๑๙ นครปฐม ๑๗ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑ วังตะกู วังตะกู เมืองนครปฐม  ๓/๒๕๔๔

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๒ หวยจระเข พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  ๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๓ พุทธธรรมรังษี ลานตากฟา นครชัยศรี  ๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๔ วังน้ําขาว บางชาง สามพราน  ๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๕ บางเลน บางเลน บางเลน  ๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๖ ลําลูกบัว ลําลูกบัว ดอนตูม  ๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๗ เทพนิมิต พุทธมณฑล พุทธมณฑล  ๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๘ พระปฐมเจดีย พระปฐมเจดีย เมืองนครปฐม  ๑๖/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๙ ธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม  ๑๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑๐ โพธิ์งาม กระตีบ กําแพงแสน  ๑๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑๑ สามพราน สามพราน สามพราน  ๑๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑๒ ปรีดาราม คลองจินดา สามพราน  ๑๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑๓ ตากลอง ตากอง เมืองนครปฐม  ๑๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑๔ ดอนขนาก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑๕ หวยพระ หวยพระ ดอนตูม  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑๖ ดอนหวาย บางกระทึก สามพราน  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครปฐม แหงที่ ๑๗ กลางบางพระ บางพระ นครชัยศรี ๓/๒๕๕๒

๒๐ นครพนม ๒๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑ มรุกขนคร ดอนนางหงส ธาตุพนม ๓๐/๒๕๔๓
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๒ ปามหาชัย มหาชัย ปลาปาก ๓๐/๒๕๔๓
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๓ นอยโพธิ์คํา ในเมือง เมืองนครพนม ๒๒/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๔ ภูพานอุดมธรรม นาแก นาแก ๒๒/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๕ พุทธสีมา ฝงแดง ธาตุพนม ๒๐/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๖ สวางอารมณ ดอนเตย นาทม ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๗ ยอดแกว นาทม นาทม ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๘ ธาตุศรีคุณ นาแก นาแก ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๙ ศรีสุมังค นาถอน ธาตุพนม ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๐ นายาง บานแพง บานแพง ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๑ พนอมทุง พนอม ทาอุเทน ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๒ บานปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๓ ศรีบุญเรือง หาดแพง ศรีสงคราม ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๔ บานพะทาย พะทาย ทาอุเทน ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๕ สระแกว โคกหินแฮ เรณูนคร ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๖ พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๗ นาหัวบอ นาหัวบอ โพนสวรรค  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๘ ปาสุทธาวาส บานคอ โพนสวรรค  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๑๙ ประชาสามัคคี โพนสวรรค โพนสวรรค  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๒๐ นาหนาด นาหนาด ธาตุพนม  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครพนม แหงที่ ๒๑ ทุงศรีมงคล พุมแก นาแก ๒๘/๒๕๕๑

๒๑ นครราชสีมา ๓๔ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑ ตางตา หนองจะบก-ปรุใหญเมืองนครราชสีมา ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒ ศาลาหนองขอน บึงพะไล แกวสนามนาง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๓ หลักรอย โนนไทย โนนไทย ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๔ ดอนใหญ ดอนใหญ คง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๕ ปอแดง ภูหลวง ปกธงชัย ๒๑/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๖ ใหมสันติ มะเกลือใหม สูงเนิน ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๗ หนองวา ดานคลา สูงเนิน ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๘ โนนโบสถ หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๙ ดอนคนทา ดานชาง บัวใหญ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๐ โสนันทาราม โนนอุดม กิ่ง อ. เมืองยาง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๑ รังกาใหญ รังกาใหญ บัวใหญ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๒ บานชองแมว ชองแมว ชุมพวง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๓ บิง โชคชัย โชคชัย ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๔ หนองหัวแรด แหลมทอง หนองบุนนาก ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๕ ปาหินลาด ตะเคียน ดานขุนทด ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๖ ซับยาง ครบุรีใต ครบุรี ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๗ หวยพรหม อุดมทรัพย วังน้ําเขียว ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๘ สระสี่เหลี่ยม โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๑๙ ปากมพระยา หนองสรวง ขามทะเลสอ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๐ คลองตาลอง ขนงพระ ปากชอง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๑ ปาหิมพานต ครบุรี ครบุรี  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๒ อิสาน ในเมือง เมืองนครราชสีมา  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๓ ประมวลราษฎร จอหอ เมืองนครราชสีมา  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๔ หนองเครือชุด ลําคอหงษ โนนสูง  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๕ บัว โนนสูง โนนสูง  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๖ เลิศสวัสดิ์ ลาดบัวขาว สีคิ้ว  ๑๐/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๗ นิคมผัง ๑๖ หนองสาหราย ปากชอง  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๘ พลกรัง พลกรัง เมืองนครราชสีมา  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๒๙ หวยน้ําเค็ม บึงปรือ เทพารักษ  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๓๐ ละเลิงพิมาน สระจรเข ดานขุนทด  ๑๐/๒๕๕๑
สาํนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๓๑ โนนกอก สามเมือง สีดา  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๓๒ ยองแยง หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๓๓ บานหาญ ดานขุนทด ดานขุนทด  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครราชสีมา แหงที่ ๓๔ ปาพันชนะ พันชนะ ดานขุนทด  ๑๐/๒๕๕๑

๒๒ นครสวรรค ๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครสวรรค แหงที่ ๑ คีรีวงศ ปากน้ําโพ เมืองนครสวรรค  ๑๙/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครสวรรค แหงที่ ๒ หนองดุก ชองแค เขต ๒ ตาคลี ๓๕/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครสวรรค แหงที่ ๓ สระโบสถ ดอนคา ทาตะโก ๓๕/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครสวรรค แหงที่ ๔ ทาพระเจริญพรต บานแกง เมืองนครสวรรค ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครสวรรค แหงที่ ๕ เขาแกว พยุหะ พยุหะคีรี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนครสวรรค แหงที่ ๖ ศรีกัลยาณนิคม วังซาน แมวงก ๑๓/๒๕๔๙

๒๓ นนทบุรี ๑๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๑ ละหาร โสนลอย บางบัวทอง ๒๘/๒๕๔๓
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๒ สามงาม ลําโพ บางบัวทอง  ๑๒/๒๕๔๗
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๓ พุทธปญญา บางเขน เมืองนนทบุรี ๒๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๔ บัวขวัญ บางกระสอ เมืองนนทบุรี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๕ กําแพง บางเขน เมืองนนทบุรี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๖ โคนอนมหาสวัสดิ์ มหาสวัสดิ์ บางกรวย ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๗ สพานสูง คลองพระอุดม ปากเกร็ด ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๘ เชิงเลน ทาอิฐ ปากเกร็ด ๑๓/๒๕๔๙

ขอมูล ณ วันที่ 10/3/2009 หนา16



ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๙ บางรักใหญ บางรักใหญ บางบัวทอง ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๑๐ บางไผ บางรักพัฒนา บางบัวทอง ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๑๑ บางเลนเจริญ บางเลน บางใหญ ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๑๒ ราษฎรประคองธรรม เสาธงหิน บางใหญ ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี  แหงที่ ๑๓ คลองขวาง ไทรนอย ไทรนอย ๑๓/๒๕๔๙

๒๔ นราธิวาส ๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนราธิวาส แหงที่ ๑ เขากง ลําภู เมืองนราธิวาส  ๑๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนราธิวาส แหงที่ ๒ ปปผลิวัน ศาลาใหม ตากใบ  ๑๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนราธิวาส แหงที่ ๓ ชลธาราวาส ตันหยงมัส ระแงะ  ๑๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนราธิวาส แหงที่ ๔ น้ําขาวยะกา แวง แวง  ๑๘/๒๕๕๑
สํานกัปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนราธิวาส แหงที่ ๕ ประชุมชลธารา สุไหงปาดี สุไหงปาดี  ๑๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนราธิวาส แหงที่ ๖ พรมนิวาส บางนาค เมืองนราธิวาส  ๑๘/๒๕๕๑

๒๕ นาน ๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนาน แหงที่ ๑ พระธาตุชางค้ํา ในเวียง เมืองนาน  ๑๒/๒๕๔๖
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนาน แหงที่ ๒ พระธาตุแชแหง มวงตึ๊ด เมืองนาน ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนาน แหงที่ ๓ อรัญญาวาส เวียงใต เมืองนาน ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนาน แหงที่ ๔ ดอนไชย กลางเวียง เวียงสา ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนาน แหงที่ ๕ ทุงผึ้ง ทุงชาง ทุงชาง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนาน แหงที่ ๖ มณเฑียร เวียงใต เมืองนาน ๒๑/๒๕๔๙

๒๖ บุรีรัมย ๑๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑ ปาคูเมือง คูเมือง คูเมือง ๒๗/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๓ พระพุทธบาทเขากระโดง เสม็ด เมืองบุรีรัมย  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๔ หนองจิก หนองโดน ลําปลายมาศ  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๕ อินทรวนาราม ในเมือง เมืองบุรีรัมย  ๑๒/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๖ หนองไผนอย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๗ โพธิ์ทรายทอง ละหานทราย ละหานทราย  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๘ โนนสําราญ หวยหิน หนองหงส  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๙ ปาทุงสามัคคี นางรอง นางรอง  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑๐ ปราสาทวนาราม หนองปลอง ชํานิ  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑๑ หนองสองหอง กูสวนแตง บานใหมไชยพจน ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑๒ เวฬุนคราราม เมืองไผ หนองกี่ ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑๓ ขุนกอง นางรอง นางรอง ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑๔ อัมพวัน นิคม สตึก ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑๕ พลับพลา สะเดา พลับพลาชัย ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑๖ อมราวาส บานคู นาโพธิ์ ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย แหงที่ ๑๗ กลาง ในเมือง เมืองบุรีรัมย ๒๘/๒๕๕๑

๒๗ ปทุมธานี ๑๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๑ เขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๒ โสภาราม บางปรอก เมืองปทุมธานี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๓ เปรมประชา บางเขน เมืองปทุมธานี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๔ สวนมะมวง บานงิ้ว สามโคก ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๕ บางเตยกลาง บางเตย สามโคก ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๖ สุทธาวาส ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๗ ปญญานันทาราม คลองหก คลองหลวง ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๘ ซอยสามัคคี คูคต ลําลูกกา ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๙ สุวรรณบาํรุงราชวราราม บึงทองหลาง ลําลูกกา ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๑๐ นพรัตนาราม นพรัตน หนองเสือ ๑๓/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๑๑ พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปทุมธานี แหงที่ ๑๒ ชัยสิทธาวาส กระแชง สามโคก ๓/๒๕๕๒

๒๘ ประจวบคีรีขันธ ๒๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑ คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๒ กุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๓ เกาะหลัก เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๔ นิคมราษฎรรังสรรค อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๕ ประชาสนธิ หวยยาง ทับสะแก  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๖ ทางสาย ธงชัย บางสะพาน  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๗ สิทธิสังฆาราม ปราณบุรี ปราณบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๘ ธรรมรังสี สามกระทาย กุยบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๙ หัวหิน หัวหิน หัวหิน  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๐ บุษยะบรรพต หัวหิน หัวหิน  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๑ วิบูลธรรมาวาส ทับสะแก ทับสะแก ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๒ อางทอง อางทอง ทับสะแก ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๓ เขาโบสถ กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๔ เกาะยายฉิม รอนทอง บางสะพาน ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๕ ดงไมงาม ชัยเกษม บางสะพาน ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๖ ดอนมะกอก ชางแรก บางสะพานนอย ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๗ วังยาว กุยบุรี กุยบุรี ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๘ ธรรมวารีศรีรัตนาราม เขานอย ปราณบุรี ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๑๙ ตรีสตกูฏ ไรเกา สามรอยยอด ๒๔/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๒๐ ตาลเจ็ดยอด ศาลาลัย สามรอยยอด ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๒๑ เขานอย เขานอย ปราณบุรี ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ  แหงที่ ๒๒ สุมนาวาส ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ๒๔/๒๕๕๑

๒๙ ปราจีนบุรี ๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปราจีนบุรี แหงที่ ๑ บางกระเบา บางกระเบา บานสราง ๒๘/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปราจีนบุรี แหงที่ ๒ บางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ๒๘/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปราจีนบุรี แหงที่ ๓ แกวสามัคคี ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ๒๘/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปราจีนบุรี แหงที่ ๔ คลองปลาดุกลาย ทุงโพธิ์ นาดี ๒๘/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปราจีนบุรี แหงที่ ๕ ปามะไฟ โคกไมลาย เมืองปราจีนบุรี  ๑๑/๒๕๔๗
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปราจีนบุรี แหงที่ ๖ ตนโพธิ์ศรีมหาโพธิ โคกปบ ศรีมโหสถ  ๑๑/๒๕๔๗

๓๐ ปตตานี ๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปตตานี แหงที่ ๑ มะกรูด มะกรูด โคกโพธิ์   ๑๖/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดปตตานี แหงที่ ๒ หนาเกตุ นาเกตุ โคกโพธิ์  ๑๒/๒๕๔๗

๓๑ พระนครศรีอยุธยา ๑๔ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๑ ตึกคชหิรัญ อมฤต ผักไห ๒๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๒ กษัตราธิราชวรวิหาร บานปอม พระนครศรีอยุธยา ๒๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๓ ใหญชัยมงคล คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา ๒๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๔ มเหยงค หันตรา พระนครศรีอยุธยา ๒๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๕ ทางหลวง ปลายกลัด พระนครศรีอยุธยา ๒๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๖ เจาเจ็ดใน เจาเจ็ด เสนา ๒๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๗ สีกุก น้ําเตา บางบาล ๒๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๘ บึงลัฏฐิวัน ทาหลวง ทาเรือ ๒๙/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๙ บรมวงศอิศรวราราม สวนพริก พระนครศรีอยุธยา  ๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๑๐ พนัญเชิง กะมัง พระนครศรีอยุธยา  ๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๑๑ บานแพน สามกอ พระนครศรีอยุธยา  ๙/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๑๒ โคกทอง กุฎี ผักไห  ๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๑๓ สุทธาวาส ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง  ๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แหงที่ ๑๔ นครหลวง นครหลวง นครหลวง  ๑๙/๒๕๕๑

๓๒ พะเยา ๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพะเยา แหงที่ ๑ ศรีโคมคํา เวียง เมืองพะเยา  ๑๒/๒๕๔๖
๓๓ พังงา ๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพงังา แหงที่ ๑ คงคาภิมุข ตะกั่วปา ตะกั่วปา ๒๙/๒๕๔๘
๓๔ พัทลุง ๑๔ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๑ ปาลิไลยก ลําปา เมืองพัทลุง  ๒/๒๕๔๕

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๒ ถ้ําสุมโน บานนา ศรีนครินทร  ๒/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๓ ปาพะยอม ปาพะยอม ปาพะยอม  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๔ ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๕ หัวเตย ดอนทราย ปากพะยูน  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๖ ทุงลาน ตํานาน เมืองพัทลุง  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๗ หารเทา หารเทา ปากพะยูน  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๘ ทาลาด ควนขนุน เขาชัยสน  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๙ รัตนวราราม ทามะเดื่อ บางแกว  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๑๐ บานสวน มะกอกเหนือ ควนขนุน  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๑๑ พิกุลทอง ชมวง ควนขนุน  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๑๒ ลานแซะ นาขยาด ควนขนุน  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๑๓ ควนแสวง โคกทราย ปาบอน  ๑๐/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพัทลุง แหงที่ ๑๔ กงหราใหม กงหรา กงหรา  ๑๐/๒๕๕๐

๓๕ พิจิตร ๑๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๑ ทับคลอ ทับคลอ ทับคลอ ๓๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๒ วังตะกู วังตะกู บางมูลนาก ๒๑/๒๕๔๗
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๓ ชัยมงคล บางมูลนาก บางมูลนาก  ๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๔ ทาหลวง ในเมือง เมืองพิจิตร ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๕ บางมูลนาก บางมูลนาก บางมูลนาก ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๖ สมบูรณธรรมกายาราม หวยรวม บางมูลนาก ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจติร แหงที่ ๗ คลองเจริญ หนองโสน สามงาม ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๘ โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๙ เครือเขาโคง สําโรง บางมูลนาก  ๑๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๑๐ กําแพงดิน กําแพงดิน สามงาม  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิจิตร แหงที่ ๑๑ ดงตะขบ ทุงโพธิ์ ตะพานหิน  ๑๘/๒๕๕๑

๓๖ พิษณุโลก ๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิษณุโลก แหงที่ ๑ สันติวัน บึงพระ เมืองพิษณุโลก  ๙/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิษณุโลก แหงที่ ๒ กําแพงมณี โคกสลุด บางกระทุม  ๙/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพิษณุโลก แหงที่ ๓ สุดสวาท พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก  ๙/๒๕๕๐

๓๗ เพชรบุรี ๒๘ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑ ปาวิสุทธิคุณ ชะอํา ชะอํา ๓๐/๒๕๔๗
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒ มหาธาตุ คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๓ กําแพงแลง ทาราบ เมืองเพชรบุรี  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๔ นิคมวชิราราม เขาใหญ ชะอํา  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๕ หวยทรายใต ชะอํา ชะอํา  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๖ ตนสน บานแหลม บานแหลม  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๗ ใหญสุวรณาราม ทาราบ เมืองเพชรบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๘ อัมพวันปยาราม คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๙ เจริญศรีมณีผล บางจาก เมืองเพชรบุรี  ๒/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๐ ไรดอน ไรสม เมืองเพชรบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๑ ถ้ํารงค ถ้ํารงค บานลาด  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๒ หัวนา ไรโคก บานลาด  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๓ ชลธราราม ทาคอย ทายาง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๔ ทาคอย ทาคอย ทายาง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๕ ลิ้นชาง ยางน้ํากลัดเหนือ หนองหญาปลอง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๖ สวนโมก สระพัง เขายอย  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๗ ดอนกอก โรงเข บานลาด  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๘ บุญทวี ธงไชย เมืองเพชรบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๑๙ ถ้ําแกว คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๐ หุบกะพง เขาใหญ ชะอํา  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๑ เขาสมอระบัง หนองปลาไหล เขายอย  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๒ เกษมสุทธาราม ทาคอย ทายาง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๓ หนองเผาถาน ดอนขุนหวย ชะอํา  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๔ สุทธาวาส บางครก บานแหลม  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๕ นาค ชองสะแก เมืองเพชรบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๖ หนองมะกอก วังจันทร แกงกระจาน ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๗ เขื่อนเพชร ทาคอย ทายาง ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบุรี แหงที่ ๒๘ พิกุลแกว บางแกว บานแหลม ๒๔/๒๕๕๑

๓๘ เพชรบูรณ ๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบูรณ แหงที่ ๑ มหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ ๓๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบูรณ แหงที่ ๒ เขาคอพัฒนาราม เขาคอ เขาคอ ๒๑/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเพชรบูรณ แหงที่ ๓ ประชานิมิตร ทาโรง วิเชียรบุรี  ๑๘/๒๕๕๐

๓๙ แพร ๑๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๑ ทุงกวาว ทุงกวาว เมืองแพร ๒๐/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๒ พระธาตุชอแฮ ชอแฮ เมืองแพร  ๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๓ พระบาทมิ่งเมือง ในเวียง เมืองแพร ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัดแพร แหงที่ ๔ ถิ่นใน บานถิ่น เมืองแพร ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๕ ศรีบุญเรือง ในเวียง เมืองแพร ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๖ ดงลาน บานปน ลอง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๗ สะแลง หวยออ ลอง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๘ พระธาตุพระลอ บานกลาง สอง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจงัหวัดแพร แหงที่ ๙ วังหมอ ทุงศรี รองกวาง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๑๐ จิตตวิเวการาม ปาสัก วังชิ้น ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๑๑ แมทราย แมทราย รองกวาง ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๑๒ ดอนมูล ดอนมูล สูงเมน ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแพร แหงที่ ๑๓ หวยหมาย หวยหมาย สอง ๒๑/๒๕๔๙

๔๐ ภูเก็ต ๔ สํานกัปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดภูเก็ต แหงที่ ๑ ลัฏฐิวนาราม ฉลอง เมืองภูเก็ต  ๑๒/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดภูเก็ต แหงที่ ๒ เทพวนาราม ศรีสุนทร ถลาง ๒๖/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดภูเก็ต แหงที่ ๓ อนุภาคกฤษฎาราม กะทู กะทู ๒๖/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดภูเก็ต แหงที่ ๔ สะปาธรรมาราม เกาะแกว เมืองภูเก็ต ๒๖/๒๕๕๐

๔๑ มหาสารคาม ๒๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑ ปจฉิมทัศน ตลาด เมืองมหาสารคาม  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๒ ศรีสวัสดิ์ ตลาด เมืองมหาสารคาม  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๓ ปาหนองคู หนองกุง นาเชือก  ๑๘/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๔ อภิสิทธิ์ ตลาด เมืองมหาสารคาม  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๕ ปาศุภมิตรสิทธาราม ตลาด เมืองมหาสารคาม  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๖ ชัยประสิทธิ์ แพง โกสุมพิสัย  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๗ บานขี้ตุน สําโรง นาเชือก  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๘ ทัพปาจิก ราษฎรเจริญ พยัคฆภูมิพิสัย  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๙ อรัญญิการาม เขวาไร โกสุมพิสัย  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๐ ปาเวฬุวัน เลิงใต โกสุมพิสัย  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๑ สังขทองวนาราม หัวขวาง โกสุมพิสัย  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๒ มัชฌิมวราราม เขวาไร โกสุมพิสัย  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๓ ปจจิมเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๔ ปาทัพมา นาทอง เชียงยืน  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๕ กลางเชยีงยืน เชียงยืน เชียงยืน  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๖ ราษฎรสังคม หนองซอน เชียงยืน  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๗ พรหมพิชัย ดอนเงิน เชียงยืน  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๘ โพธิ์ชัยบานโจด กูทอง เชียงยืน  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๑๙ สุวรรณมงคล คันธารราษฎร กันทรวิชัย  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๒๐ สวางวารี ทาขอนยาง กันทรวิชัย  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๒๑ สระแกวบุบฝาราม โคกพระ กันทรวิชัย  ๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมหาสารคาม แหงที่ ๒๒ นพคุณ มิตรภาพ แกดํา  ๔/๒๕๕๑

๔๒ มุกดาหาร ๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมุกดาหาร แหงที่ ๑ บรรพตมโนรมย ในเมือง เมืองมุกดาหาร ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดมุกดาหาร แหงที่ ๒ ปาสุภัททาราม คําชะอี คําชะอี ๒๒/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
๔๓ แมฮองสอน ๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแมฮองสอน แหงที่ ๑ ดอยเกิ้ง แมสะเรียง แมสะเรียง ๒๗/๒๕๔๖

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแมฮองสอน แหงที่ ๒ พระธาตุดอยกองมู จองคํา เมืองแมฮงอสอน ๒๖/๒๕๔๙
๔๔ ยโสธร ๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยโสธร แหงที่ ๑ ธรรมนิมิต เดิด เมืองยโสธร ๒๒/๒๕๔๙

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยโสธร แหงที่ ๒ หนองซงแย คําเตย ไทยเจริญ ๒๒/๒๕๔๙
๔๕ ยะลา ๑๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๑ เมืองยะลา สะเตง เมืองยะลา ๑๘/๒๕๕๐

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๒ พุทธภูมิ สะตง เมืองยะลา ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๓ สิริปุณณาราม ลําพะยา เมืองยะลา ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๔ วชิรปราการ โกตาบารู รามัน ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๕ คอกชาง แมหวาด ธารโต ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๖ วงกตบรรพต ตาชี ยะหา ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๗ บาละ บาละ กาบัง ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๘ จันทรธาดาประชาราม ตาเนาะแมเราะ เบตง ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๙ พุทธาธิวาส เบตง เบตง ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๑๐ นิโรธสังฆาราม สะเตง เมืองยะลา ๑๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดยะลา  แหงที่ ๑๑ คูหาภิมุข สะเตง เมืองยะลา ๑๘/๒๕๕๐

๔๖ รอยเอ็ด ๑๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๑ อุดมไพรสณฑ รอบเมือง เมืองรอยเอ็ด  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๒ สันติวิเวก เมืองไพร เสลภูมิ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๓ ทุงนิมิตสถิตธรรม จังหาร จังหาร  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๔ อโสกวนาราม โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๕ โคกมอน ปาสังข จตุรพักตรพิมาน  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๖ โพธิ์รอยตน โพธิ์ทอง โพนทอง  ๑๘/๒๕๔๙

ขอมูล ณ วันที่ 10/3/2009 หนา26



ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๗ ทาบอ หนองขาม อาจสามารถ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๘ ปาเมตตาธรรม เชียงใหม โพธิ์ชัย  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๙ ดงเจาปามเหศักดิ์สิตาราม อาจสามารถ อาจสามารถ  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๑๐ ราษฎรนิยม นานวล พนมไพร  ๑๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดรอยเอ็ด แหงที่ ๑๑ สมุทรชัยศรี ทาหาดยาว โพนทราย  ๑๘/๒๕๔๙

๔๗ ระนอง ๗ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระนอง แหงที่ ๑ ตโปทาราม หาดสมแปน เมืองระนอง  ๑๒/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระนอง แหงที่ ๒ ปาชัยมงคล บางริ้น เมืองระนอง  ๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระนอง แหงที่ ๓ สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน เมืองระนอง  ๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระนอง แหงที่ ๔ จันทาราม น้ําจืด กระบุรี  ๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระนอง แหงที่ ๕ นิคมปากจั่น จ.ป.ร. กระบุรี  ๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระนอง แหงที่ ๖ ธรรมาวุธาราม กะเปอร กะเปอร  ๘/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระนอง แหงที่ ๗ บานหงาว หงาว เมืองระนอง  ๘/๒๕๕๐

๔๘ ระยอง ๑๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๑ ปาประดู ทาประดู เมืองระยอง  ๒๑/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๒ เนินพระ เนินพระ เมืองระยอง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๓ มาบจันทร แกลง เมืองระยอง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๔ ธงหงษ กะเฉด เมืองระยอง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๕ บานคาย บานคาย บานคาย  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๖ สุขไพรวัน กองดิน แกลง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๗ พลงชางเผือก ทางเกวียน แกลง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๘ หนองจระเข บานนา แกลง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๙ หนองบอนวิปสสนา ตาสิทธิ์ ปลวกแดง  ๒๑/๒๕๕๐
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๑๐ ชากหมาก สํานักทอน บานฉาง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดระยอง แหงที่ ๑๑ ปายุบ ปายุบใน วังจันทร  ๒๑/๒๕๕๐

๔๙ ราชบุรี ๒๗ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑ หลวงพอสดธรรมกายาราม แพงพวย ดําเนินสะดวก  ๓/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒ เขาวัง หนาเมือง เมืองราชบุรี ๒๒/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๓ พระศรีอารย บานเลือก โพธาราม  ๕/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๔ มหาธาตุ หนาเมือง เมืองราชบุรี  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๕ โชติทายการาม ดําเนินสะดวก ดําเนินสะดวก  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๖ ทาเรือ แพงพวย ดําเนินสะดวก  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๗ นาหนอง ดอนแร เมืองราชบุรี ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๘ หนองหอย เขาแรง เมืองราชบุรี ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๙ หนองกลางดาน กรับใหญ บานโปง ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๐ ประชารังสรรค ทาผา บานโปง ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๑ หลักหกรัตนาราม ศรีสุราษฎร ดําเนินสะดวก ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๒ ปราสาทสิทธิ์ ประสาทสิทธิ์ ดําเนินสะดวก ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๓ ปากทอ ปากทอ ปากทอ ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๔ กลางวังเย็น วังเย็น บางแพ ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๕ บางกะโด บานสิงห โพธาราม ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๖ บางลี่เจริญธรรม โคกหมอ เมืองราชบุรี ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๗ พเนินพลู บางปา เมืองราชบุรี ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๘ หนองตาเนิด ปากชอง จอมบึง ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๑๙ ออีเขียว กรับใหญ บานโปง ๒๔/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒๐ อุทุมพรทาราม สวนกลวย บานโปง ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒๑ ไทรอารีรักษ โพธาราม โพธาราม ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒๒ เขาชองพราน เตาปูน โพธาราม ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒๓ หนองโพ หนองโพ โพธาราม ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒๔ เนกขัมมาราม สี่หมื่น ดําเนินสะดวก ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒๕ ทุงหลวง ทุงหลวง ปากทอ ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒๖ หัวโพ หัวโพ บางแพ ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดราชบุรี แหงที่ ๒๗ หนองหมี ทาเคย สวนผึ้ง ๒๔/๒๕๕๑

๕๐ ลพบุรี ๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลพบุรี แหงที่ ๑ ถ้ําศรีสวัสดิ์ หวยขุนราม พัฒนานิคม ๒๒/๒๕๔๔
๕๑ ลําปาง ๑๔ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๑ พระเจดียซาวหลัง ตนธงชัย เมืองลําปาง  ๑๙/๒๕๔๔

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๒ ทุงบอแปน ปงยางคก หางฉัตร ๒๘/๒๕๔๖
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๓ มงคลเกษตร แมเมาะ แมเมาะ  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๔ บรรพตสถิต พระบาท เมืองลําปาง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๕ บานใหม วังเหนือ วังเหนือ  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๖ พุทธสันติวิเวก บุญนาคพัฒนา เมืองลําปาง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๗ แมปะดอย แมปะ เถิน  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๘ ศาลาดงลาน ศาลา เกาะคา  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัดลําปาง แหงที่ ๙ สัณฐาน ปาตัน แมทะ  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๑๐ ศรีบุญเรือง ชมพู เมืองลําปาง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๑๑ สบลี แจซอน เมืองปาน  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๑๒ ทามะโอ เวียงเหนือ เมืองลําปาง  ๒๓/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๑๓ บานจัว สมัย สบปราบ  ๒๓/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําปาง แหงที่ ๑๔ นาแกวตะวันตก นาแกว เกาะคา ๒๕/๒๕๕๑

๕๒ ลําพูน ๗ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน แหงที่ ๑ พระพุทธบาทตากผา มะกอก ปาซาง  ๑/๒๕๔๕
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน แหงที่ ๒ พระยืน เวียงยอง เมืองลําพูน ๒๖/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน แหงที่ ๓ พระธาตุดอยเวียง บานธิ บานธิ ๒๖/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน แหงที่ ๔ หวยบง ศรีวิชัย ลี้ ๒๖/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน แหงที่ ๕ พระธาตุทรายทอง ปาสัก เมืองลําพูน ๒๖/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน แหงที่ ๖ ดอยคํา ทากาศ แมทา ๒๖/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดลําพูน แหงที่ ๗ ศรีเตี้ย ศรีเตี้ย บานโฮง ๒๖/๒๕๔๙

๕๓ เลย ๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเลย แหงที่ ๑ เนรมิตวิปสสนา ดานซาย ดานซาย  ๔/๒๕๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเลย แหงที่ ๒ ถ้ําแสงธรรมพรหมาวาส เชียงกลม ปากชม  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดเลย แหงที่ ๓ ศรีอุดมวงศ ศรีสงคราม วังสะพุง  ๔/๒๕๔๙

๕๔ ศรีสะเกษ ๘ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกษ แหงที่ ๑ มหาพุทธาราม เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกษ แหงที่ ๒ ปาโนนกุดหลม โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกษ แหงที่ ๓ ศรีมงคล คลีกลิ้ง ศิลาลาด  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกษ แหงที่ ๔ สวาง น้ําออม กันทรลักษ  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกษ แหงที่ ๕ ปาดอนเย็น น้ําออม กันทรลักษ  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกษ แหงที่ ๖ อรุณสวาง ไพร ขุนหาญ  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกษ แหงที่ ๗ เกียรติแกวสามัคคี ศรีแกว ศรีรัตนะ  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดศรีสะเกษ แหงที่ ๘ ดวนใหญ ดวนใหญ วังหิน  ๑๙/๒๕๔๙

๕๕ สกลนคร ๙ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร แหงที่ ๑ นาเวง ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร แหงที่ ๒ ปาวิเวกจันทราราม ขมิ้น เมืองสกลนคร  ๔/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร แหงที่ ๓ ศิริมงคล นาโพธิ์ กุสุมาลย  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร แหงที่ ๔ ปาหวยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร แหงที่ ๕ นิพเพธพลาราม แพด คําตากลา  ๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร  แหงที่ ๖ ปาบึงทวาย บึงทวาย เตางอย  ๓/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร  แหงที่ ๗ ดงภูทอง สุวรรณคาม นิคมน้ําอูม  ๓/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจงัหวัดสกลนคร  แหงที่ ๘ โพธิ์ศรี สวางแดนดิน สวางแดนดิน  ๓/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสกลนคร  แหงที่ ๙ พุทธโมกข นาแกว โพนนาแกว  ๓/๒๕๕๑

๕๖ สงขลา ๑๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๑ โพธิ์ปฐมาวาส บอยาง เมืองสงขลา ๒๗/๒๕๔๓
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๒ ชัยมงคล บอยาง เมืองสงขลา ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๓ ทรายขาว ทุงหวัง เมืองสงขลา ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๔ โคกสมานคุณ หาดใหญ หาดใหญ ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๕ ปากันตพงษ บางเหรียง ควนเนียง ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๖ เอก เชิงแส กระแสสินธุ ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๗ แจง บอยาง เมืองสงขลา ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๘ เปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๙ ใหมทุงคา กําแพงเพชร รัตภูมิ ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๑๐ ชัยชนะสงคราม ควนลัง หาดใหญ ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๑๑ เขตตาราม ทาประดู นาทวี ๒๐/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๑๒ รตนาราม เชิงแส กระแสสินธุ  ๓/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๑๓ บางดาน พะวง เมืองสงขลา  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๑๔ ควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๑๕ คลองเปล คอหงส หาดใหญ  ๑๘/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสงขลา  แหงที่ ๑๖ นามวง บานโหนด สะบายอย  ๑๘/๒๕๕๑

๕๗ สตูล ๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสตูล แหงที่ ๑ ควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง  ๑๖/๒๕๔๔
๕๘ สมุทรปราการ ๑๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๑ โยธินประดิษฐ สําโรง พระประแดง  ๖/๒๕๔๔

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๒ พิชัยสงคราม ปากน้ํา เมืองสมุทรปราการ ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๓ แพรกษา ทายบาน เมืองสมุทรปราการ ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๔ กิ่งแกว ราชาเทวะ บางพลี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๕ สิริเสาธง บางเสาธง บางพลี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๖ สุคันธาราม บางบอ บางบอ ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๗ บางพลีนอย บางพลีนอย บางบอ ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๘ บางพลีใหญกลาง บางพลีใหญ บางพลี ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๙ โปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๑๐ ทองคุง บางหญาแพรก พระประแดง ๑๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรปราการ แหงที่ ๑๑ มงคลโคธาวาส คลองดาน บางบอ ๑๓/๒๕๔๙

๕๙ สมุทรสงคราม ๑๕ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๑ เพชรสมุทรวรวิหาร แมกลอง เมืองสมุทรสงคราม ๒๑/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๒ ภุมรินทรกุฎีทอง สวนหลวง อัมพวา ๒๑/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๓ เจริญสุขารามวรวิหาร บางนกแขวก บางคนที ๒๑/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๔ เทพประสิทธิ์คณาวาส ทาคา อัมพวา  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๕ ชองลม บานปรก เมืองสมุทรสงคราม ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๖ ดาวโดง คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๗ ลาดเปง นางตะเคียน เมืองสมุทรสงคราม ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๘ ปากลัด คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๙ บางขันแตก บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม ๒๔/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๑๐ ปากน้ํา แควออม อัมพวา ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๑๑ บางเกาะเทพศักดิ์ แควออม อัมพวา ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๑๒ สาธุชนาราม บางแค อัมพวา ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๑๓ บางกะพอม อัมพวา อัมพวา ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๑๔ ปราโมทย บานปราโมทย บางคนที ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสงคราม แหงที่ ๑๕ บางใหญ กระดังงา บางคนที ๒๔/๒๕๕๑

๖๐ สมุทรสาคร ๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสาคร  แหงที่ ๑ เกตุมดีศรีวราราม บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสาคร  แหงที่ ๒ บัณฑูรสิงห บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสาคร  แหงที่ ๓ ใหมราษฎรนุกูล หลักสอง บานแพว  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสาคร  แหงที่ ๔ เจ็ดริ้ว หลักสอง บานแพว  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสาคร  แหงที่ ๕ ยกยกกระบัตร ยกกระบัตร บานแพว ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสมุทรสาคร  แหงที่ ๖ วังชัยทรัพยวิมล หลักสาม บานแพว ๒๔/๒๕๕๑

๖๑ สระแกว ๑๐ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๑ เขาปาแกว วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น ๓๐/๒๕๔๔
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๒ ศาลาลําดวน ศาลาลําดวน เมืองสระแกว  ๑๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๓ ถ้ําเขาฉกรรจ เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ  ๑๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๔ คลองหาด คลองหาด คลองหาด  ๑๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๕ หนองคุม วัฒนานคร วัฒนานคร  ๑๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจงัหวัดสระแกว แหงที่ ๖ ปาหนองขาม แชรออ วัฒนานคร  ๑๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๗ เหลาออย หนองสังข อรัญประเทศ  ๑๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๘ ตาพระยา ตาพระยา ตาพระยา  ๑๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๙ หนองมวง หนองมวง โคกสูง  ๑๔/๒๕๕๑

ขอมูล ณ วันที่ 10/3/2009 หนา33



ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระแกว แหงที่ ๑๐ วังสมบูรณ วังสมบูรณ วังสมบูรณ  ๑๔/๒๕๕๑

๖๒ สระบุรี ๑๐ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๑ ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมืองสระบุรี  ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๒ ทองพุมพวง ปากขาวสาร เมืองสระบุรี ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๓ เขาพระ บานปา แกงคอย ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๔ มะขามเรียง โคกใหญ บานหมอ ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๕ พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๖ เขาวง (ถ้ํานารายณ) เขาวง พระพุทธบาท ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๗ เกาะแกวอรุณคาม หนองหมู วิหารแดง ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๘ สมุหประดิษฐาราม สวนดอกไม เสาไห ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๙ ถ้ําดาวเขาแกว ลําพญากลาง มวกเหล็ก ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสระบุรี แหงที่ ๑๐ ดอนพุด ดอนพุด ดอนพุด ๑๔/๒๕๔๙

๖๓ สิงหบุรี ๑๐ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๑ อัมพวัน พรหมบุรี พรหมบุรี  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๒ พระนอนจักรสีห จักรสีห เมืองสิงหบุรี  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจงัหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๓ กุฎีทอง บางน้ําเชี่ยว พรหมบุรี  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๔ โบสถ ถอนสมอ ทาชาง  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๕ พระปรางค เชิงกลัด บางระจัน  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๖ พิกุลทอง ถอนสมอ ทาชาง  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๗ ทอง น้ําตาล อินทรบุรี  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๘ เสาธงทอง บางมัญ เมืองสิงหบุรี  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๙ สิงหสุทธาวาส โพสังโฆ คายบางระจัน  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสิงหบุรี แหงที่ ๑๐ พรหมบุรี พรหมบุรี พรหมบุรี  ๑๙/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
๖๔ สุโขทัย ๓ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุโขทัย แหงที่ ๑ สวรรคาราม เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก  ๔/๒๕๕๐

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุโขทัย แหงที่ ๒ พิพัฒนมงคล กลางดง ทุงเสลี่ยม  ๔/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุโขทัย แหงที่ ๓ พระพายหลวง เมืองเกา เมืองสุโขทัย  ๔/๒๕๕๐

๖๕ สุพรรณบุรี ๓๖ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑ พยัคฆาราม ศรีประจันต ศรีประจันต ๒๗/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒ ประสพสุข ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี  ๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓ ราษฎรสามัคคี ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี  ๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๔ สามชุก สามชุก สามชุก  ๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๕ ไทรงามธรรมธราราม โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี  ๓/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๖ ปราสาททอง ทาพี่เลี้ยง เมืองสุพรรณบุรี  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๗ ดอนเจดีย ดอนเจดีย ดอนเจดีย  ๑๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๘ หัวเขา สระกระโจม ดอนเจดีย  ๑๔/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๙ บางซอ บางตะเคียน สองพี่นอง  ๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๐ บรรหารแจมใส ดานชาง ดานซาง  ๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๑ เขาถ้ําหมี ดานชาง ดานซาง  ๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๒ กกตาด หวยขมิ้น ดานซาง  ๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๓ พุน้ํารอน องคพระ ดานซาง  ๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๔ บานกลวย วังยาว ดานซาง  ๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๕ ทุงนาตาปน ดานชาง ดานซาง  ๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๖ ทับผึ้ง วังคัน ดานซาง  ๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๗ วังหนอไม นิคมกระเสียว ดานซาง  ๗/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๘ อัมพวัน สองพี่นอง สองพี่นอง  ๑๓/๒๕๕๐
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๑๙ สําเภาทอง บางตะเคียน สองพี่นอง  ๑๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๐ ทองประดิษฐ ตนตาล สองพี่นอง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๑ หัวโพธิ์ หัวโพธิ์ สองพี่นอง  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๒ ใหมศรัทธาราษฎร ทุงคลี เดิมบางนางบวช  ๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๓ ชลประชาเทพนิมิต ดานชาง ดานชาง  ๑๒๑/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๔ ไผโรงวัว บางตาเถร สองพี่นอง ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๕ ดอนมะนาว ทุงคอก สองพี่นอง ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๖ หัวกลับ บอสุพรรณ สองพี่นอง ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๗ หนองกระดี่ บอสุพรรณ สองพี่นอง ๒๓/๒๕๕๐

(แหงที่ ๒๙, สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๒๘ ไรรถ ไรรถ ดอนเจดีย ๒๓/๒๕๕๐
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓๐ องคพระ วังยาว ดานชาง ๒๔/๒๕๕๑

แหงที่ ๓๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓๒ ทาเตียน เดิมบาง เดิมบางนางบวช  ๑/๒๕๕๑
ขาดลําดับ) สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓๓ เขาใหญ เขาพระ เดิมบางนางบวช  ๑/๒๕๕๑

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓๔ เขานอย เขาพระ เดิมบางนางบวช  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓๕ ทาจัด บางพลับ สองพี่นอง  ๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓๖ ทุงเข็น ศรีสําราญ สองพี่นอง  ๑๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓๗ โพธิ์อน สองพี่นอง สองพี่นอง ๒๔/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุพรรณบุรี แหงที่ ๓๘ ใหมพิบูลผล บางเลน สองพี่นอง ๒๔/๒๕๕๑

๖๖ สุราษฎรธานี ๘ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ ๑ ธารน้ําไหล เลม็ด ไชยา  ๒๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ ๒ น้ําตกหินลาด อางทอง เกาะสมุย  ๒๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ ๓ อรัญญาราม ตะกุกเหนือ วิภาวดี (กิ่ง อ.)  ๒๘/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ ๔ กาฬสินธุ ประสงค ทาชนะ  ๒๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ ๕ จันทาราม ทาฉาง ทาฉาง  ๒๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ ๖ ทุงเซียด ทาโรงชาง พุนพิน  ๒๘/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ ๗ ศานติ-ไมตรี ขุนทะเล เมือง ๒๖/๒๕๕๑
สาํนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุราษฎรธานี แหงที่ ๘ วังไทร ปารอน กาญจนดิษฐ ๒๖/๒๕๕๑

๖๗ สุรินทร ๘ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงที่ ๑ (๔) ศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงที่ ๒ (๕) วังปลัดสามัคคี ทับทัน สังขะ  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงที่ ๓ (๖) สําโรงนอย หนองสนิท จอมพระ  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงที่ ๔ (๗) จอมพระ จอมพระ จอมพระ  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงที่ ๕ (๘) โสรประชาสรรค คูตัน กาบเชิง  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงที่ ๖ (๙) สุขุมาลัย บานไทร ปราสาท  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงที่ ๗ (๑๐) ปาเทพประทาน ระแงง ศีขรภูมิ  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดสุรินทร แหงที่ ๘ (๑๑) ศรีวิหารเจริญ ระแงง ศีขรภูมิ  ๑๐/๒๕๕๑

๖๘ หนองคาย ๑๒ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๑ เนินพระเนาวนาราม โพธิ์ชัย เมืองหนองคาย  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๒ สวางมีชัย สมสนุก ปากคาด  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๓ พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๔ ผาใหญวชิรวงศ ผาตั้ง สังคม  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๕ ศรีเชียงใหม พานพราว ศรีเชียงใหม   ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๖ ปาทรงธรรม บานถอน ทาบอ  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจงัหวัดหนองคาย แหงที่ ๗ ยอดแกว จุมพล โพนพิสัย  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๘ พระธาตุราษฎรบํารุง หนองกอมเกาะ  เมืองหนองคาย  ๑/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๙ สุวรรณาราม เหลาทอง โซพิสัย  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๑๐ บุพพราชสโมสร บึงกาฬ บึงกาฬ  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๑๑ หลวง โพนพิสัย หนอคาย  ๑/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองคาย แหงที่ ๑๒ บานเซกา เซกา เซกา  ๑/๒๕๕๑

๖๙ หนองบัวลําภู ๒๐ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑ ศรีสมพรสมสะอาด หนองภัยศูนย เมืองหนองบัวลําภู  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๒ อุดมพัฒนาราม หนองภัยศูนย เมืองหนองบัวลําภู  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๓ หนองภัยศูนย หนองภัยศูนย เมืองหนองบัวลําภู  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๔ ปาสหธรรมวนาราม นากอก ศรีบุญเรือง  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๕ ปาบรรพต โนนสะอาด ศรีบุญเรือง  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๖ ศิลาอาสน หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๗ ศิริธรรมพัฒนา ดงมะไฟ สุวรรณคูหา  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๘ สันติธรรมบรรพต นากลาง นากลาง  ๕/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๙ (๑) ศรีสระแกว นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๐ (๒) ศรีสุมังคลาราม หัวนา เมืองหนองบัวลําภู ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๑ (๓) ปาคําไกแกว หนองภัยศูนย เมืองหนองบัวลําภู ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๒ (๔) ศรีคูณเมือง ลําภู เมืองหนองบัวลําภู ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๓ (๕) ปาเทพมงคล โนนสัง โนนสัง ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๔ (๖) ศรีวิไล หนองแก ศรีบุญเรือง ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๕ (๗) สวางวนาราม กุดดินจี่ นากลาง ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๖ (๘) ปากกคอ นากลาง นากลาง ๒๘/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๗ (๙) โนนคําวิเวก นาดาน สุวรรณคูหา ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๘ (๑๐) สวางกุงทอง สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๑๙ (๑๑) เวฬุวันเทพนิมิต วังทอง นาวัง ๒๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดหนองบัวลําภู แหงที่ ๒๐ (๑๒) ทรงธรรมบรรพต วังทอง นาวัง ๒๘/๒๕๕๑

๗๐ อางทอง ๘ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๑ ตนสน ตลาดหลวง เมืองอางทอง  ๑๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๒ ชาง บางอิฐ เมืองอางทอง  ๑๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๓ ทาโขลงกิตติยาราม คําหยาด โพธิ์ทอง  ๑๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๔ เกาะ บางพลับ โพธิ์ทอง  ๑๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๕ ปาโมก ปาโมก ปาโมก  ๑๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๖ สระแกว บางเสด็จ ปาโมก  ๑๒/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๗ มหานาม ไชยภูมิ ไชโย  ๘/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอางทอง แหงที่ ๘ มวง หัวตะพาน วิเศษชัยชาญ  ๑๒/๒๕๕๑

๗๑ อํานาจเจริญ ๑๕ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๑ บานเกาบอ หนองแกว หัวตะพาน ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๒ เทพมงคล บุง เมืองอํานาจเจริญ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๓ เทพทวีธรรม บุง เมืองอํานาจเจริญ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๔ สี่แยกแสงเพชร หนองมะแซว เมืองอํานาจเจริญ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๕ ศรีชมภู นาหวา ปทุมราชวงศา ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๖ สุทธิกาวาส นาปาแซง ปทุมราชวงศา ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๗ ศรีใคร เสนางคนิคม เสนางคนิคม ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๘ นาสะอาด เสนางคนิคม เสนางคนิคม ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๙ โคกสะอาด ไรสีสุก เสนางคนิคม ๒๑/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๑๐ เจริญจิตร โคกกลาง ลืออํานาจ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๑๑ อํานาจ อํานาจ ลืออํานาจ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๑๒ โพธิ์ศิลา เปอย ลืออํานาจ ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๑๓ ปจฉิมวัน พระเหลา พนา ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๑๔ พระศรีเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน ๒๑/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอํานาจเจริญ แหงที่ ๑๕ ศรีวิไล โคกกง ชานุมาน ๒๑/๒๕๔๙

๗๒ อุดรธานี ๑๐ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๑ มัชฌิมาวาส หมากแขง เมืองอุดรธานี ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๒ ธรรมเสนาพัฒนาราม หนองขอนกวาง เมืองอุดรธานี ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๓ ชัยพฤกษาราม คําดวง บานผือ ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๔ สังฆคณาราม กลางใหญ บานผือ ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๕ โพธิ์ชัยศรี บานผือ บานผือ ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๖ ศรีสุธาทิพย หนองเม็ก หนองหาน ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๗ สันติวนาราม บานเชียง หนองหาน ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจาํจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๘ จอมมะณีย หนองกุงศรี โนนสะอาด ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๙ ลําดวนสุริยาวาส พันดอน กุมภวาป ๓๐/๒๕๔๘
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุดรธานี แหงที่ ๑๐ ลุมพินีวันวราราม อุมจาน กุมภวาป ๓๐/๒๕๔๘

๗๓ อุตรดิตถ ๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุตรดิตถ แหงที่ ๑ เกษมจิตตาราม ทาอิฐ เมืองอุตรดิตถ  ๘/๒๕๔๕
๗๔ อทุัยธานี ๑๕ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๑ วัดมณีสถิตกปฏฐาราม อุทัยใหม เมืองอุทัยธานี ๒๒/๒๕๔๙

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๒ ทาทอง น้ําซึม เมืองอุทัยธานี ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๓ จันทาราม (ทาซุง) น้ําซึม เมืองอุทัยธานี ๒๒/๒๕๔๙
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๔ หนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๕ หนองจิกยาว ตลุกดู ทัพทัน ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๖ สุทธาวาส ดอนกลอย หนองขาหยาง ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๗ เขาหิน บอยาง สวางอารมณ ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๘ ลานสัก ลานสัก ลานสัก ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๙ สุวรรณบรรพต สุขฤทัย หวยคต ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๑๐ สมอทอง ทองหลาง หวยคต ๒๒/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๑๑ หนองมะกอก หนองยาง หนองฉาง  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๑๒ หนองเปดกา หนองกระทุม ทัพทัน  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๑๓ หนองสระ หนองสระ ทัพทัน  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๑๔ สาลวนาราม หนองจอก บานไร  ๑๙/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุทัยธานี แหงที่ ๑๕ ปางไมไผ ระบํา ลานสัก ๒๔/๒๕๕๑

๗๕ อุบลราชธานี ๑๑ สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๑ หนองปาพง โนนผึ้ง วารินชําราบ  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๒ ปาบึงเขาหลวง กลางใหญ เขื่องใน  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๓ พิชโสภาราม แกงเหนือ เขมราฐ  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๔ ปาโพธิญาณ ชองเม็ก สิรินธร  ๑๙/๒๕๔๙
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๕ มหาวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี  ๑๐/๒๕๕๑
สํานกัปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๖ บานแขม หัวดอน เขื่องใน  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๗ ยางนอย กอเอ เขื่องใน  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๘ มงคลโกวิทาราม ปทุม เมืองอุบลราชธานี  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๙ ดงนอยนาสนาม เขมราฐ เขมราฐ  ๑๐/๒๕๕๑
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ลําดับที่ คณะสงฆจังหวัด จํานวน ชื่อ วัด แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ มติ มส.
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๑๐ นาหวา หนองผือ เขมราฐ  ๑๐/๒๕๕๑
สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี แหงที่ ๑๑ สวางอารมณ แกงเหนือ เขมราฐ  ๑๐/๒๕๕๑

๘๖๙ แหง

คณะสงฆจังหวัด มหานิกาย ที่ยังไมจัดตั้งสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด  ตามระเบียบ มส. ๒๕๔๓  คือ  จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาค ๑๖ หนใต)

รวม ๗๕ จังหวัด
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