
 

 
 
 
 

ประกาศสาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
เรื่ อง  แนวทางและข ัน้ตอนการดาํเนินการตามมตคิณะรฐัมนตร ี

ในการใหข้า้ราชการ  เจา้หนา้ที่  และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่ เป็นสตรไีปถอืศีลและปฏบิตัธิรรม 
ในสาํนกัปฏบิตัธิรรมที่สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตริบัรอง 

--------------------- 

โดยที่คณะรฐัมนตรี  ในการประชุมคณะรฐัมนตรีเมื่ อวนัที่   ๔  ธนัวาคม  ๒๕๕๐  ไดม้มีติเห็นชอบ 
ตามที่สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอเรื่ อง  การใหข้า้ราชการ  เจา้หนา้ที่  และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐั 
ที่ เป็นสตรไีปถอืศีลและปฏบิตัธิรรม  ท ัง้ ๔ ขอ้  ดงันี้  

(๑) ใหถ้ือเป็นหลกัการใหข้า้ราชการพลเรือนสตรีมีสิทธิไปถือศีลและปฏิบตัิธรรม ณ สถาน 
ปฏบิตัิธรรมที่ ไดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  ครัง้หนึ่ งตลอดอายุราชการ  เป็นระยะเวลา 
ไมต่ํา่กวา่ ๑ เดอืน  แต่ไมเ่กนิ ๓ เดอืน  โดยไมถ่อืเป็นวนัลา  ท ัง้นี้  ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาก่อน   

(๒) ใหน้ําหลกัการตามขอ้ (๑) ไปใชก้บัขา้ราชการทหาร  ตํารวจ  พนกังานราชการ  พนกังาน 
รฐัวสิาหกจิ  ลูกจา้งส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัที่ เป็นสตรดีว้ย   

(๓) ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่ นรบัหลกัการตามขอ้ (๑) ไปพิจารณาปรบัใชก้บัขา้ราชการและ
ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นซึ่ งเป็นสตรดีว้ย   

(๔) ใหส้าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตเิป็นหน่วยงานหลกัรบัผดิชอบดาํเนินการ  ตลอดจนตดิตาม
ประเมนิผลเพื่อนาํเสนอคณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป 

ดงันัน้  สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  ในฐานะที่ เป็นหน่วยงานหลกัในการรบัผดิชอบดาํเนินการ  
ตามมติคณะรฐัมนตรีดงักล่าว  จึงไดก้าํหนดแนวทางและข ัน้ตอนการดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตรีในการให ้
ขา้ราชการ  เจา้หนา้ที่   และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัไปถอืศีลและปฏบิตัิธรรมในสาํนกัปฏบิตัิธรรมที่ สาํนกังาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาตริบัรองโดยการพจิาณาคดัเลอืก  เพื่อประกาศใหท้ราบโดยท ัว่กนั  ดงัต่อไปนี้ 

แนวทางการใหข้า้ราชการ  เจา้หนา้ที่   และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่ เป็นสตรไีปถอืศีลและปฏบิตัิธรรม  
๑. การใหข้า้ราชการ  เจา้หนา้ที่   และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่ เป็นสตรีไปถือศีลและ 

ปฏบิตัธิรรม  เป็นระยะเวลาไมต่ํา่กวา่ ๑ เดอืน  แต่ไมเ่กนิ ๓ เดอืน  โดยไมถ่อืเป็นวนัลานัน้  ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ 

 

/ผูบ้งัคบับญัชา..... 



-๒- 

ผูบ้งัคบับญัชาในการพจิารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และใหถ้อืเป็นวนัปฏบิตัิราชการ  ท ัง้นี้  ผูป้ระสงคจ์ะไป
ถอืศีลและปฏบิตัิธรรมตอ้งยื่นหนงัสอืขออนุญาตลว่งหนา้อย่างนอ้ย ๓๐ วนั  ในกรณีมเีหตุจาํเป็นไม่อาจยื่นหนงัสอื 
ขออนุญาตล่วงหนา้ไดต้ามกาํหนด  ใหท้าํหนงัสอืชี้แจงเหตุผลความจาํเป็นประกอบ  และใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของ 
ผูบ้งัคบับญัชาที่จะพจิารณาอนุญาต 

๒. สถานปฏิบตัิธรรมที่ ไดร้บัการรบัรองจากสาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  หมายถึง   
สถานที่ ใหก้ารฝึกอบรมสมถวิปัสสนากมัมฏัฐานที่ ต ัง้อยู่ในวดั  ซึ่ งสาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดย 
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมไดข้ึ้นทะเบียนเป็นสาํนกัปฏิบตัิธรรมประจาํจงัหวดั  และ/หรือสถานที่ ใหก้าร 
ฝึกปฏิบตัิธรรมอื่ น ๆ ที่ มีมาตรฐานเป็นที่ ยอมรบัดา้นอาคารสถานที่ ที่ สะอาด  สงบร่มรื่ น  มีความพรอ้มดา้น 
พระวิปสัสนาจารยห์รือวิทยากรผูฝึ้กอบรม  และมีการบริหารจดัการที่ ดีเป็นที่ ประจกัษข์องสาธารณชน   ซึ่ ง 
สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัไดค้ดัเลอืกเสนอสาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติพจิารณาประกาศรบัรองเป็น
สาํนกัปฏิบตัิธรรมที่ พรอ้มใหก้ารรบัรองขา้ราชการ  เจา้หนา้ที่   และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่ เป็นสตรีซึ่ ง 
มคีวามประสงคเ์ขา้ไปถอืศีลและปฏบิตัธิรรมตามมตคิณะรฐัมนตร ี  

ขัน้ตอนดาํเนินการ 
ขา้ราชการ  เจา้หนา้ที่  และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่ เป็นสตรี  ซึ่ งมคีวามประสงคไ์ปถอืศีล 

และปฏบิตัธิรรม  ปฏบิตัดิงันี้ 
 

- ทาํหนงัสอืขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืหน่วยงานตน้สงักดัลว่งหนา้อย่างนอ้ย ๓๐ วนั 
- ตรวจดูรายชื่ อสาํนกัปฏบิตัิธรรมที่ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติใหก้ารรบัรอง  ซึ่ งตนประสงค ์

จะเขา้ไปถอืศีลและปฏบิตัธิรรม  โดยสามารถตรวจดูรายชื่อไดท้างเวบ็ไซต ์www. onab.go.th 

- ติดต่อขอใบสมคัรเขา้รบัการถอืศีลและปฏบิตัิธรรมไดท้ี่   ฝ่ายเผยแผ่พระพทุธศาสนา  กอง
พทุธศาสนศึกษา  สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ   โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๕๓  โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๔๙  และที่
สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดัทกุจงัหวดั  หรอืดาวนโ์หลดใบสมคัรไดท้างเวบ็ไซต ์www. onab.go.th  

- กรอกรายละเอียดในใบสมคัรและส่งไปยงัสาํนกัปฏิบตัิธรรมที่ สาํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
ใหก้ารรบัรอง   ซึ่งตนประสงคจ์ะเขา้ไปถอืศีลและปฏบิตัธิรรม 

- เดนิทางไปยงัสาํนกัปฏบิตัิธรรมที่ ไดย้ื่ นใบสมคัรไวเ้พื่อถอืศีลและปฏบิตัิธรรม    โดยจะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎ  ระเบยีบ  หรอืขอ้กาํหนดของสาํนกัปฏบิตัธิรรมนัน้ๆ อย่างเคร่งครดั 

- ขอรบัวุฒบิตัรหรือหนงัสอืรบัรองจากสาํนกัปฏบิตัิธรรมนัน้ๆ  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถอืศีล
และปฏบิตัิธรรม เพื่ อนาํไปเป็นหลกัฐานรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือหน่วยงานตน้สงักดัสาํหรบับนัทกึลงในสมดุ
ทะเบยีนประวตั ิ

- ผูส้มคัรเขา้ไปถือศีลและปฏิบตัิธรรมตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ที่ เกิดจากไปถือศีลและ
ปฏบิตัธิรรมดว้ยตนเอง  รวมท ัง้บรจิาคค่าบาํรุงสถานที่ตามสมควร 

/ผูบ้งัคบับญัชา.... 



-๓- 
 
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหน่วยงานตน้สงักดั  ดาํเนินการดงันี้ 
- รบัเรื่ องและใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาอนุญาต 

- รบัวุฒิบตัรหรือหนงัสอืรบัรองการไปถอืศีลและปฏบิตัิธรรมของขา้ราชการ  เจา้หนา้ที่   หรือ
ลูกจา้งในสงักดัเพื่อเป็นหลกัฐานสาํหรบับนัทกึลงในสมดุทะเบยีนประวตั ิ

- แจง้ใหส้าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตทิราบ 
 

สาํนกังานพระพทุธศาสนาจงัหวดั  ดาํเนินการดงันี้ 
- พจิารณาคดัเลอืกสาํนกัปฏิบตัิธรรมประจาํจงัหวดัที่ มคีุณสมบตัิตามเกณฑม์าตรฐาน เสนอ

เพื่อใหส้าํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาตใิหก้ารรบัรอง 
- ประสานกบัสาํนกัปฏบิตัิธรรมประจาํจงัหวดัเพื่อเตรียมความพรอ้มในการรบัรองการไปถอืศีล

และปฏบิตัธิรรมของขา้ราชการ  เจา้หนา้ที่  และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่ เป็นสตร ี
- ประสานกบักองพทุธศาสนศึกษา  สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  เพื่อสนบัสนุนเอกสาร

ตาํราวชิาการทางพระพทุธศาสนาที่ เกี่ ยวขอ้งกบัการถอืศีลและปฏบิตัธิรรม 

- ร่วมกบักองพทุธศาสนศึกษา  สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  ในการติดตามประเมนิผล
และรายงานผลการดาํเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในแต่ละปีงบประมาณ 

สาํนกัปฏบิตัธิรรมประจาํจงัหวดั  ดาํเนินการดงันี้ 
 

- รบัใบสมคัรและพจิารณารบัเขา้ถอืศีลและปฏบิตัิธรรมตามจาํนวนที่ สามารถรองรบัได ้ โดย
คาํนึงถงึความพรอ้มของพระวปิสัสนาจารยห์รอืวทิยากรผูใ้หก้ารอบรมและความเหมาะสมของสถานที่ 

- แจง้กาํหนดวนั  เวลา  และสถานที่ ในการถอืศีลและปฏบิตัธิรรมใหช้ดัเจน 
- จดัทาํทะเบยีนขา้ราชการ  เจา้หนา้ที่   และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่ เป็นสตรีซึ่ งเขา้มาถอื

ศีลและปฏบิตัธิรรม 
- ออกวุฒบิตัรหรอืหนงัสอืรบัรองใหแ้ก่ขา้ราชการ  เจา้หนา้ที่  และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่

เป็นสตรซีึ่ งเขา้มาถอืศีลและปฏบิตัธิรรม  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการถอืศีลและปฏบิตัธิรรม 
 

รายช่ือสาํนกัปฏบิตัิธรรมที่ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติใหก้ารรบัรอง 

 ๑.   วดัยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
 ๒ วดัมหาธาตยุุวราชรงัสฤษฏิ์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 ๓.  วดัพชิยญาตกิาราม แขวงสมเดจ็เจา้พระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 
 ๔. วดัโสมนสัวหิาร แขวงวดัโสมนสั เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

 
/๕.  วดักระบี่นอ้ย..... 



-๔- 
 
๕.    วดักระบี่นอ้ย ตาํบลกระบี่นอ้ย อาํเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 

 ๖.    วดัไชยชมุพลชนะสงคราม  ตาํบลบา้นใต ้ อาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ี
 ๗.    วดัทุ่งลาดหญา้ ตาํบลลาดหญา้ อาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบรุ ี

๘.    วดัท่าเสดจ็ ตาํบลจระเขเ้ผอืก อาํเภอด่านมะขามเตี้ย จงัหวดักาญจนบรุ ี
๙.    วดัมโนธรรมาราม ตาํบลมว่งชมุ อาํเภอท่ามว่ง จงัหวดักาญจนบรุ ี

 ๑๐.  วดัใหมเ่จรญิผล ตาํบลท่าเรอื อาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบรุ ี
 ๑๑.  วดัสุนนัทวนาราม ตาํบลไทรโยค อาํเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุ ี
 ๑๒.  วดัวงัขนายทายกิาราม ตาํบลวงัขนาย อาํเภอท่ามว่ง จงัหวดักาญจนบรุ ี
 ๑๓.  วดัป่าอมัพวนัมว่งนอ้ย   ตาํบลลาํปาว  อาํเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 ๑๔.  วดัประชานิยม   ตาํบลกาฬสนิธุ ์ อาํเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 ๑๕.  วดัโพนวมิาน (ป่าพทุธบตุร)   ตาํบลคุม้ใหม ่ อาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 ๑๖.  วดัหนองรวิหนงั ตาํบลหนองสวง อาํเภอหนองกรุงศร ี จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 ๑๗.  วดัไตรภมู ิ ตาํบลภสูงิห ์ อาํเภอสหสัขนัธ ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 ๑๘.  วดัหนองปลงิ ตาํบลหนองปลงิ   อาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร 
 ๑๙.  วดัไทรงาม ตาํบลไทรงาม อาํเภอไทรงาม จงัหวดักาํแพงเพชร 
 ๒๐.  วดัโพธิ์ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๑.  วดัป่าหนองหลบุ ตาํบลแดงใหญ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๒.  วดัยอดแกว้ ตาํบลบา้นทุ่ม อาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๓.  วดัป่าชยัมงคล ตาํบลหนองโก อาํเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๔.  วดัศิรพินปญุญาวาส ตาํบลดงเมอืงแอม อาํเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๕.  วดัจนัทรสรินิทราวาส ตาํบลบา้นโคก อาํเภอโคกโพธไิชย์  จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๖.  วดัป่าวเิวกภนูางงาํ ตาํบลหว้ยแก อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๗.  วดัศิรธิรรมาวาส ตาํบลกระนวน อาํเภอซาํสูง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๘.  วดัชยัศร ี ตาํบลวงัชยั อาํเภอนํา้พอง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๒๙.  วดัอาสภาวาส ตาํบลหนิต ัง้ อาํเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๐.  วดัสวา่งนํา้ใส ตาํบลบา้นหนั อาํเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๑.  วดัเกาะแกว้ ตาํบลหนองบวั อาํเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๒.  วดัศรรีตันาราม ตาํบลป่ามะนาว อาํเภอบา้นฝาง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๓.  วดัโชตกิาราม ตาํบลวงัมว่ง อาํเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๔.  วดัมาลา ตาํบลขามป้อม อาํเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๕.  วดัธาตกูุ่ทอง ตาํบลเปือยนอ้ย อาํเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 
  

/๓๖.  วดัไชโย..... 
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 ๓๖.  วดัไชโย ตาํบลพระยนื อาํเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๗.  วดัมิ่งเมอืงพลาราม ตาํบลเมอืงพล อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๘.  วดัศรบีญุเรอืง ตาํบลเมอืงพล อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
 ๓๙.  วดัสระแกว้ ตาํบลเก่างิ้ว อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๐.  วดัศรทีอง ตาํบลหนองแวงนางเบา้ อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๑.  วดัเนกขมัมาภริมย ์ ตาํบลหนองมะเขอื อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๒.  วดัสวา่งอนิทรแ์ปลง ตาํบลหนองแวงโสกพระ อาํเภอพล จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๓.  วดัสระแกว้ ตาํบลสวนหมอ่น อาํเภอมญัจาครี ี จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๔.  วดัสายทอง ตาํบลหนองแดง อาํเภอสชีมพ ู จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๕.  วดันทตีรสีถติย ์ ตาํบลบา้นกง อาํเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๖.  วดัตะคลองหนั ตาํบลบา้นกง อาํเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๗.  วดัสระโอภาวาส ตาํบลหนองเรอื อาํเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๘.  วดัประสทิธธิรรมสาร์  ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอหนองเรอื จงัหวดัขอนแก่น 
 ๔๙.  วดัชยัศร ี ตาํบลดงเค็ง อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๕๐.  วดันิเวศนว์ทิยาราม ตาํบลหนองสองหอ้ง อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๕๑.  วดัพฒันาราม ตาํบลดอนด ัง่ อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 
 ๕๒.  วดัเขื่อนอบุลรตัน ์ ตาํบลเขื่อนอบุลรตัน ์ อาํเภออบุลรตัน ์ จงัหวดัขอนแก่น 
 ๕๓.  วดัคมบาง ตาํบลคมบาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ี
 ๕๔.  วดัป่าคลองกุง้ ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ี
 ๕๕.  วดัทบัไทร ตาํบลทบัไทร อาํเภอโป่งนํา้รอ้น จงัหวดัจนัทบรุ ี
 ๕๖.  วดัผาณิตาราม ตาํบลเทพราช อาํเภอบา้นโพธ ิ ์  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 ๕๗.  วดัพนมพนาวาส ตาํบลสบิเอด็ศอก  อาํเภอบา้นโพธิ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
 ๕๘.  วดับ่อทองราษฎรบ์าํรุง ตาํบลบ่อทอง อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบรุ ี
 ๕๙.  วดัเนื่ องจาํนงค ์ ตาํบลหนองชาก อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๐.  วดันามะตูม ตาํบลนามะตูม อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๑.  วดัภทัทนัตะอาสภาราม ตาํบลหนองอรุิณ อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๒.  วดัใหญ่อนิทาราม ตาํบลบางปลาสรอ้ย อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๓.  วดันอก ตาํบลบางปลาสรอ้ย อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๔.  วดัป่าอมัพวนั ตาํบลหนองร ี อาํเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๕.  วดัโคกขี้หนอน ตาํบลโคกขี้หนอน อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๖.  วดับา้นในบน ตาํบลสระสี่ เหลี่ยม อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรุ ี
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 ๖๗.  วดัเขาครีรีมย ์ ตาํบลหวัถนน อาํเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๘.  วดัป่าโชตธิรรม ตาํบลเกาะจนัทร ์ อาํเภอเกาะจนัทร ์ จงัหวดัชลบรุ ี
 ๖๙.  วดับญุญาวาส ตาํบลบ่อทอง อาํเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบรุ ี
 ๗๐.  วดัเนินสี่ ตาํบลหา้งสูง อาํเภอหนองใหญ่ จงัหวดัชลบรุ ี
 ๗๑.  วดักณุฑธีาร ตาํบลคลองกิ่ ว อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ี
 ๗๒.  วดัเขาดนิวนาราม ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี
 ๗๓.  วดันพทองดศีรพีฤฒาราม ตาํบลโป่ง อาํเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรุ ี
 ๗๔.  วดัเขาบาํเพญ็บญุ ตาํบลนาจอมเทยีน อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี
 ๗๕.  วดัช่องแสมสาร ตาํบลพลูตาหลวง อาํเภอสตัหบี จงัหวดัชลบรุ ี
 ๗๖.  วดัชยัภมูพิทิกัษ ์(ผาเกิ้ง) ตาํบลกดุชมุแสง อาํเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิ
 ๗๗.  วดัพระธาตหุนองสามหมื่น ตาํบลบา้นแกง้ อาํเภอภเูขยีว จงัหวดัชยัภมู ิ
 ๗๘.  วดัหนองโดน ตาํบลหนองโดน อาํเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมู ิ
 ๗๙.  วดัศิรพิงษาวาส ตาํบลบา้นกอก อาํเภอจตัรุสั จงัหวดัชยัภมู ิ
 ๘๐.  วดัเทพประดษิฐาราม   ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพร 
 ๘๑.  วดัถ ํา้ขวญัเมอืง   ตาํบลนาโพธิ์ อาํเภอสว ี จงัหวดัชมุพร 
 ๘๒.  วดัเมง็รายมหาราช   ตาํบลรอบเวยีง อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 ๘๓.  วดัภมูพิาราราม   ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 ๘๔.  วดัพระธาตผุาเงา ตาํบลเวยีง อาํเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย 
 ๘๕.  วดัหลวงราษฎรเ์จรญิธรรม   ตาํบลแมเ่จดยี ์ อาํเภอเวยีงป่าเป้า จงัหวดัเชยีงราย 
 ๘๖.  วดัรํา่เปิง  (ตโปทาราม) ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
 ๘๗.  วดัพระธาตดุอยสุเทพ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่
 ๘๘.  วดัพระธาตศุรจีอมทอง ตาํบลบา้นหลวง อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม ่
 ๘๙.  วดันํา้บ่อหลวง ตาํบลนํา้บ่อหลวง อาํเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม ่
 ๙๐.  วดับา้นขนุ ตาํบลบ่อหลวง อาํเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม ่
 ๙๑.  วดัป่าดาราภริมย ์  ตาํบลรมิใต ้ อาํเภอแมร่มิ จงัหวดัเชยีงใหม ่
 ๙๒.  วดัท่าตอน ตาํบลท่าตอน อาํเภอแมอ่าย จงัหวดัเชยีงใหม ่
 ๙๓.  วดัพระธาตดุอยสะเก็ด ตาํบลเชงิดอย อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม ่
 ๙๔.  วดัตนัตยาภริม   ตาํบลทบัเที่ยง อาํเภอเมอืง จงัหวดัตรงั   
 ๙๕.  วดันิโครธาราม ตาํบลทบัเที่ยง อาํเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 
 ๙๖.  วดัครีวีหิาร   ตาํบลชาํราก อาํเภอเมอืง จงัหวดัตราด 
 ๙๗.  วดัทุ่งไก่ดกั ตาํบลท่ากุ่ม อาํเภอเมอืง จงัหวดัตราด 
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 ๙๘.  วดัหว้งพฒันา   ตาํบลแสนตุง้ อาํเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด 
 ๙๙.  วดัวงัมว่ง ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมอืง จงัหวดัตาก 
 ๑๐๐. วดัโพธคิณุ ตาํบลแมป่ะ อาํเภอเมอืง จงัหวดัตาก 
 ๑๐๑. วดัโพธงิาม์  ตาํบลกระตบี อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 ๑๐๒. วดัสามพราน ตาํบลสามพราน อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
 ๑๐๓. วดัพระธาตพุนม ตาํบลธาตพุนม อาํเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม      

๑๐๔. วดัป่ามหาชยั ตาํบลมหาขยั อาํเภอปลาปาก จงัหวดันครพนม 
 ๑๐๕. วดัต่างตา ตาํบลหนองจะบก อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๐๖. วดัพลกรงั ตาํบลพลกรงั อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๐๗. วดัศาลาทอง   ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๐๘. วดัศาลาหนองขอน ตาํบลบงึพะไล อาํเภอแกว้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๐๙. วดัดอนใหญ่ ตาํบลดอนใหญ่ อาํเภอคง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๐. วดัป่าหนิลาด ตาํบลตะเคยีน อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๑. วดัสระสี่ เหลี่ยม ตาํบลโคกกระเบื้อง อาํเภอบา้นเหลื่อม จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๒. วดัคลองตาลอง ตาํบลปากช่อง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๓. วดัป่าหมิพานต ์ ตาํบลครบรุ ี อาํเภอครบรุ ี จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๔. วดัเลศิสวสัดิ์ ตาํบลลาดบวัขาว อาํเภอสคีิ้ว จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๕. วดัโนนกอก ตาํบลสามเมอืง อาํเภอสดีา จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๖. วดัป่าพนัชนะ ตาํบลพนัชนะ อาํเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๗. วดัป่าพลบัพลาชยั   ตาํบลตะขบ อาํเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๘. วดัเทพาลยั   ตาํบลเทพาลยั อาํเภอคง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๑๙. วดัป่าศิรวินับรรพต   ตาํบลโนนสมบูรณ ์ อาํเภอเสงิสาง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๒๐. วดัเทพพทิกัษป์ณุณาราม  ตาํบลกลางดง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๒๑. วดัถ ํา้ไตรรตัน ์  ตาํบลหนองนํา้แดง อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสมีา 
 ๑๒๒. วดัศรทีว ี ตาํบลท่าวงั อาํเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
 ๑๒๓. วดัครีวีงศ ์ ตาํบลปากนํา้โพ อาํเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์
 ๑๒๔. วดัท่าพระเจรญิพรต ตาํบลบา้นแก่ง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค ์
 ๑๒๕. วดัหนองดุก ตาํบลช่องแค อาํเภอตาคล ี จงัหวดันครสวรรค ์
 ๑๒๖. วดัสระโบสถ ์ ตาํบลดอนคา อาํเภอท่าตะโก จงัหวดันครสวรรค ์
 ๑๒๗. วดัเขาแกว้ ตาํบลพยุหะ อาํเภอพยุหะครี ี จงัหวดันครสวรรค ์
 ๑๒๘. วดัศรกีลัยาณนิคม ตาํบลวงัซ่าน อาํเภอแมว่งก ์ จงัหวดันครสวรรค ์
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 ๑๒๙. วดัพทุธปญัญา ตาํบลบางเขน อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี
 ๑๓๐. วดับวัขวญั ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ี
 ๑๓๑. วดัประชมุชลธารา ตาํบลสุไหงปาด ี อาํเภอสุไหงปาด ี จงัหวดันราธวิาส 
 ๑๓๒. วดัพรมนิวาส ตาํบลบางนาค อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 
 ๑๓๓. วดัเขากง ตาํบลลาํภู อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 
 ๑๓๔. วดัปิบผลวินั ตาํบลศาลาใหม ่ อาํเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 
 ๑๓๕.  วดันํา้ขาวยะกา ตาํบลยูคละ อาํเภอแวง้ จงัหวดันราธวิาส 
 ๑๓๖. วดัพระธาตแุช่แหง้ ตาํบลมว่งตี้ด อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 ๑๓๗. วดัอรญัญาวาส ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 ๑๓๘. วดัมณเฑยีร ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 ๑๓๙. วดัพระธาตชุา้งคํา้ ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 
 ๑๔๐. วดัทุ่งผึ้ง ตาํบลทุ่งชา้ง  อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
 ๑๔๑. วดัป่าคูเมอืง ตาํบลคูเมอืง อาํเภอคูเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์
 ๑๔๒. วดัอนิทรวนาราม ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์
 ๑๔๓. วดัป่าสตกึพฒันา   ตาํบลนิคม อาํเภอสตกึ จงัหวดับรุรีมัย ์
 ๑๔๔. วดัปญัญานนัทาราม ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
 ๑๔๕. วดัซอยสามคัค ี ตาํบลคูคต อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทมุธานี 
 ๑๔๖. วดัสุวรรณบาํรุงราชวราราม   ตาํบลบงึทองหลาง อาํเภอลาํลูกกา ขงัหวดัปทมุธานี     
 ๑๔๗. วดัเกาะหลกั ตาํบลประจวบฯ อาํเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๔๘. วดันิคมราษฎรร์งัสรรค ์ ตาํบลอ่าวนอ้ย อาํเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๔๙. วดัคลองวาฬ ตาํบลคลองวาฬ อาํเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๕๐. วดักยุบรุ ี ตาํบลกยุบรุ ี อาํเภอกยุบรุ ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๕๑. วดัประชาสนธ ิ ตาํบลหว้ยยาง อาํเภอทบัสะแก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๕๒. วดัทางสาย ตาํบลธงชยั อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๕๓. วดัสทิธสิงัฆาราม ตาํบลปราณบรุ ี อาํเภอปราณบรุ ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๕๔. วดัธรรมรงัส ี ตาํบลสามกระทาย อาํเภอกยุบรุ ี จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๕๕. วดัหวัหนิ ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๕๖. วดับษุยะบรรพต ตาํบลหวัหนิ อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์
 ๑๕๗. วดัป่ามะไฟ ตาํบลโคกไมล้าย อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบรุ ี
 ๑๕๘. วดัอนาลโยทพิยาราม   ตาํบลสนัป่ามว่ง อาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
 ๑๕๙. วดัรตันวนาราม   ตาํบลท่าวงัทอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 
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 ๑๖๐. วดัมะกรูด ตาํบลมะกรูด อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตาน ี
 ๑๖๑. วดัหนา้เกต ุ ตาํบลนาเกต ุ อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตาน ี   
 ๑๖๒. วดัพนญัเชงิ ตาํบลกะมงั อาํเภอพระนครฯ     จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 ๑๖๓. วดัใหญ่ชยัมงคล ตาํบลคลองสวนพลู อาํเภอพระนครฯ     จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 ๑๖๔. วดัมเหยงค ์ ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครฯ     จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 ๑๖๕. วดับงึลฏัฐวินั ตาํบลท่าหลวง อาํเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 ๑๖๖. วดัโคกทอง ตาํบลกฎุ ี อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 ๑๖๗. วดัตกึคชหริญั ตาํบลอมฤต อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 ๑๖๘. วดับา้นแพน ตาํบลสามกอ อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 ๑๖๙. วดัสกีกุ ตาํบลนํา้เตา้ อาํเภอบางบาล จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
 ๑๗๐. วดัป่าลไิลยก ์ ตาํบลลาํปํา อาํเภอเมอืง จงัหวดัพทัลงุ 
 ๑๗๑. วดัถ ํา้สุมโน ตาํบลบา้นนา อาํเภอศรนีครนิทร ์ จงัหวดัพทัลงุ 
 ๑๗๒. วดัท่าหลวง ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัพจิติร 
 ๑๗๓. วดัสนัตวินั ตาํบลบงึพระ อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 
 ๑๗๔. วดักาํแพงแลง ตาํบลท่าราบ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๗๕. วดัใหญ่สุวรรณาราม ตาํบลท่าราบ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๗๖. วดัอมัพวนัปิยาราม ตาํบลคลองกระแชง อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๗๗. วดับญุทว ี ตาํบลธงชยั อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๗๘. วดันาค ตาํบลท่าราบ อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๗๙. วดัป่าวสุิทธคิุณ ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๐. วดัหว้ยทรายใต ้ ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๑. วดัเนรญัชราราม   ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๒. วดัหบุกะพง ตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๓. วดัหนองเผาถ่าน ตาํบลเขาใหญ่ อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๔. วดัถ ํา้รงค ์ ตาํบลถํา้รงค ์ อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๕. วดัหวันา ตาํบลไร่โคก อาํเภอบา้นลาด จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๖. วดัสหธรรมกิาราม   ตาํบลท่ายาง อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๗. วดัชลธราราม ตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๘. วดัท่าคอย ตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๘๙. วดัเกษมสุทธาราม ตาํบลท่าคอย อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรุ ี
 ๑๙๐. วดัพตุะเคยีน   ตาํบลหนองหญา้ปลอ้ง อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบรุ ี
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 ๑๙๑. วดัมหาธาต ุ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์
 ๑๙๒. วดัเขาคอ้พฒันาราม ตาํบลเขาคอ้ อาํเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ ์
 ๑๙๓. วดัประชานิมติ ตาํบลท่าโรง อาํเภอวเิชยีรบรุ ี จงัหวดัเพชรบูรณ ์
 ๑๙๔. วดัศรบีญุเรอืง ตาํบลในเวยีง อาํเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 
 ๑๙๕. วดัอนุภาษกฤษฎาราม ตาํบลกะทู ้ อาํเภอกะทู ้ จงัหวดัภเูก็ต 
 ๑๙๖. วดัศรสีวสัดิ์ ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
 ๑๙๗. วดัป่าหนองคู ตาํบลหนองกงุ อาํเภอนาเชอืก จงัหวดัมหาสารคาม 
 ๑๙๘. วดับรรพตมโนรมย ์ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัมกุดาหาร 
 ๑๙๙. วดัป่าสุภทัทาราม ตาํบลคาํชะอ ี อาํเภอคาํชะอ ี จงัหวดัมกุดาหาร 
 ๒๐๐. วดัป่าถ ํา้ววั   ตาํบลหว้ยผา อาํเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
 ๒๐๑. วดัป่าโพธเิฉลมิราช์    ตาํบลสวาท อาํเภอเลงินกทา จงัหวดัยโสธร 
 ๒๐๒. วดัเมอืงยะลา ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 
 ๒๐๓. วดัพทุธภมู ิ  ตาํบลสะเตง อาํเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 
 ๒๐๔. วดัวมิลนิวาส   ตาํบลรอบเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 ๒๐๕. วดัป่าทรงธรรม   ตาํบลธงธานี อาํเภอธวชับรุ ี จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 ๒๐๖. วดัป่าศรโีพนทอง   ตาํบลแวง อาํเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 ๒๐๗. วดัโพธริอ้ยตน้์  ตาํบลโพธทิอง์  อาํเภอโพนทอง จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 ๒๐๘. วดัราษฎรน์ิยม ตาํบลนานวล อาํเภอพนมไพร จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 ๒๐๙. วดัป่าชยัมงคล ตาํบลบางริ้น อาํเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 
 ๒๑๐. วดัจนัทาราม ตาํบลนํา้จดื อาํเภอกระบรุ ี จงัหวดัระนอง 
 ๒๑๑. วดัป่าประดู่ ตาํบลท่าประดู่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
 ๒๑๒. วดัเนินพระ ตาํบลเนินพระ อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
 ๒๑๓. วดัมาบจนัทร ์ ตาํบลแกลง อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
 ๒๑๔. วดัธงหงษ ์ ตาํบลกะเฉด อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 
 ๒๑๕. วดับา้นค่าย ตาํบลบา้นค่าย อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง 
 ๒๑๖. วดัสุขไพรวนั ตาํบลกองดนิ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 ๒๑๗. วดัพลงชา้งเผอืก ตาํบลทางเกวยีน อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 ๒๑๘. วดัหนองจระเข ้ ตาํบลบา้นนา อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง 
 ๒๑๙. วดัหนองบอนวปิสัสนา ตาํบลตาสทิธิ์ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
 ๒๒๐. วดัชากหมาก ตาํบลสาํนกัทอ้น อาํเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 
 ๒๒๑. วดัป่ายุบ ตาํบลป่ายุบใน อาํเภอวงัจนัทร ์ จงัหวดัระยอง 
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 ๒๒๒. วดัเขาวงั ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี
 ๒๒๓. วดัหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   ตาํบลแพงพวย อาํเภอดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบรุ ี
 ๒๒๔. วดัพระเจดยีซ์าวหลงั ตาํบลตน้ธงชยั อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง 
 ๒๒๕. วดับรรพตสถติ ตาํบลพระบาท อาํเภอเมอืง จงัหวดัลาํปาง 
 ๒๒๖. วดัพระพทุธบาทตากผา้ ตาํบลมะกอก อาํเภอป่าซาง จงัหวดัลาํพนู 
 ๒๒๗. วดัหว้ยบง ตาํบลศรวีชิยั อาํเภอลี้ จงัหวดัลาํพนู 
 ๒๒๘. วดัพระธาตดุอยเวยีง ตาํบลบา้นธ ิ อาํเภอบา้นธ ิ จงัหวดัลาํพนู 
 ๒๒๙. วดัเนรมติวปิสัสนา ตาํบลด่านซา้ย อาํเภอด่านซา้ย จงัหวดัเลย 
 ๒๓๐. วดัป่าโนนกดุหลม่ ตาํบลโพนเขวา อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ 
 ๒๓๑. วดัสวา่ง ตาํบลนํา้ออ้ม อาํเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
 ๒๓๒. วดัเกยีรตแิกว้สามคัค ี ตาํบลศรแีกว้ อาํเภอศรรีตันะ จงัหวดัศรสีะเกษ 
 ๒๓๓. วดัป่าสุทธาวาส   ตาํบลธาตเุชงิชมุ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 
 ๒๓๔. วดัป่าหนองไผ่   ตาํบลดงมะไฟ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 
 ๒๓๕. วดัศิรมิงคล (วงัสวนกลว้ย)   ตาํบลกสุุมาลย ์ อาํเภอกสุุมาลย ์ จงัหวดัสกลนคร 
 ๒๓๖. วดัโชตกิาราม   ตาํบลปทมุวาปี อาํเภอส่องดาว จงัหวดัสกลนคร 
 ๒๓๗. วดักดุเรอืคาํ   ตาํบลกดุเรอืคาํ อาํเภอวานรนิวาส จงัหวดัสกลนคร 
 ๒๓๘. วดัอาจาโรรงัส ี  ตาํบลไร่ อาํเภอพรรณานิคม จงัหวดัสกลนคร 
 ๒๓๙. วดัพทุธโมกข ์   ตาํบลนาแกว้ อาํเภอโพนนาแกว้ จงัหวดัสกลนคร 
 ๒๔๐. วดัป่าประชาพนิิจ   ตาํบลมว่งไข ่ อาํเภอพงัโคน จงัหวดัสกลนคร 
 ๒๔๑. วดัเอก ตาํบลเชงิแส อาํเภอกระแสสนิธุ ์ จงัหวดัสงขลา 
 ๒๔๒. วดัแพรกษา ตาํบลทา้ยบา้น อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 ๒๔๓. วดัโปรดเกศเชษฐาราม ตาํบลทรงคนอง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 ๒๔๔. วดัเขาป่าแกว้ ตาํบลวงันํา้เยน็ อาํเภอวงันํา้เยน็ จงัหวดัสระแกว้ 
 ๒๔๕. วดัศรบีรุรีตนาราม ตาํบลปากเพรยีว อาํเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุ ี
 ๒๔๖. วดัพระนอนจกัรสหี ์ ตาํบลจกัรสหี ์ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๔๗. วดัเสาธงทอง ตาํบลบางมญั อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๔๘. วดัอมัพวนั ตาํบลพรหมบรุ ี อาํเภอพรหมบรุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๔๙. วดักฎุทีอง ตาํบลบางนํา้เชี่ ยว อาํเภอพรหมบรุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๕๐. วดัโบสถ ์ ตาํบลถอนสมอ อาํเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๕๑. วดัพระปรางค ์ ตาํบลเชงิกลดั อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๕๒. วดัพกิลุทอง ตาํบลพกิลุทอง อาํเภอท่าชา้ง จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
  

/๒๕๓. วดัทอง..... 
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 ๒๕๓. วดัทอง ตาํบลนํา้ตาล อาํเภออนิทรบ์รุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๕๔. วดัสงิหสุ์ทธาวาส ตาํบลโพสงัโฆ อาํเภอค่ายบางระจนั จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๕๕. วดัพรหมบรุ ี ตาํบลพรหมบรุ ี อาํเภอพรหมบรุ ี จงัหวดัสงิหบ์รุ ี
 ๒๕๖. วดัสวรรคาราม ตาํบลในเมอืง อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 
 ๒๕๗. วดัประสพสุข ตาํบลทบัตเีหลก็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
 ๒๕๘. วดัไทรงามธรรมธราราม ตาํบลโพธพิระยา์  อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
 ๒๕๙. วดัพยคัฆาราม ตาํบลศรปีระจนัต ์ อาํเภอศรปีระจนัต ์ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี
 ๒๖๐. วดัสามชกุ ตาํบลสามชกุ อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี 
 ๒๖๑. วดัธารนํา้ไหล ตาํบลเสมด็ อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 ๒๖๒. วดัโยธาประสทิธ ิ ์  ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์ 
 ๒๖๓. วดัเขาศาลาอตลุฐานะจาโร  ตาํบลจรสั อาํเภอบวัเชด จงัหวดัสุรนิทร ์
 ๒๖๔. วดัอตโุลปญุญลกัษณ ์  ตาํบลสนม อาํเภอสนม จงัหวดัสุรนิทร ์
 ๒๖๕. วดัป่าเทพประทาน ตาํบลระแงง อาํเภอศีขรภมู ิ จงัหวดัสุรนิทร ์
 ๒๖๖. วดัศรวีหิารเจรญิ ตาํบลระแงง อาํเภอศีขรภมู ิ จงัหวดัสุรนิทร ์
 ๒๖๗. วดัเนินพระเนาวนาราม ตาํบลโพธชิยั์  อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๖๘. วดัพระธาตบุงัพวน ตาํบลพระธาตบุงัพวน อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๖๙. วดัพระธาตรุาษฎรบ์าํรุง ตาํบลหนองกอมเกาะ อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๐. วดัสวา่งมชียั ตาํบลสมสนุก อาํเภอปากคาด จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๑. วดัผาใหญ่วชริวงศ ์ ตาํบลผาต ัง้ อาํเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๒. วดัศรเีชยีงใหม ่ ตาํบลพานพรา้ว อาํเภอศรเีชยีงใหม ่ จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๓. วดัป่าทรงธรรม ตาํบลบา้นถ่อน อาํเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๔. วดัยอดแกว้ ตาํบลจมุพล อาํเภอโพนพสิยั จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๕. วดัสุวรรณาราม ตาํบลเหลา่ทอง อาํเภอโซ่พสิยั จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๖. วดับพุราชสโมสร ตาํบลบงึกาฬ อาํเภอบงึกาฬ จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๗. วดับา้นเซกา ตาํบลเซกา อาํเภอเซกา จงัหวดัหนองคาย 
 ๒๗๘. วดัศรสีมพรสมสะอาด ตาํบลหนองภยัศูนย ์ อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู
 ๒๗๙. วดัป่าบรรพต ตาํบลโนนสะอาด อาํเภอศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู
 ๒๘๐. วดัศิลาอาสน ์ ตาํบลหนองกงุแกว้ อาํเภอศรบีญุเรอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู
 ๒๘๑. วดัศิรธิรรมพฒันา ตาํบลดงมะไฟ อาํเภอสุวรรณคูหา จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู
 ๒๘๒. วดัตน้สน ตาํบลตลาดหลวง อาํเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง 
 ๒๘๓. วดัชา้ง ตาํบลบา้นอฐิ อาํเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง 
  

/๒๘๔. วดัมว่ง..... 
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 ๒๘๔. วดัมว่ง ตาํบลหวัตะพาน อาํเภอวเิศษชยัชาญ จงัหวดัอ่างทอง 
 ๒๘๕. วดัมหานาม ตาํบลไชยภมู ิ อาํเภอไชโย จงัหวดัอ่างทอง 
 ๒๘๖. วดัท่าโขลงกติตยิาราม ตาํบลบ่อแร่ อาํเภอโพธทิอง์  จงัหวดัอ่างทอง  
 ๒๘๗. วดัป่าโมก ตาํบลป่าโมก อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง 
 ๒๘๘. วดัสระแกว้ ตาํบลบางเสดจ็ อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง  
 ๒๘๙. วดัเกาะ                     ตาํบลบางพลบั อาํเภอโพธทิอง์  จงัหวดัอ่างทอง 
 ๒๙๐. วดัสาํราญนิเวศ   ตาํบลบุ่ง  อาํเภอเมอืง จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๑. วดัเทพมงคล              ตาํบลบุ่ง  อาํเภอเมอืง จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๒. วดัถ ํา้แสงแกว้          ตาํบลเหลา่พรวน   อาํเภอเมอืง จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๓. วดับา้นเก่าบ่อ ตาํบลหนองแกว้ อาํเภอหวัตะพาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๔. วดัอาํนาจ                  ตาํบลอาํนาจ  อาํเภอลอือาํนาจ จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๕. วดัศรวีไิล  ตาํบลโคกก่ง  อาํเภอชานุมาน จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๖. วดันาสะอาด ตาํบลเสนางคนิคม         อาํเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๗. วดัปจัฉิมวนั ตาํบลพระเหลา  อาํเภอพนา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๘. วดัป่าศรวีชิยัสุวรรณาราม  ตาํบลคาํโพน  อาํเภอปทมุราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
 ๒๙๙. วดัมชัฌมิาวาส (สวนธรรม)   ตาํบลนาขา่  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัอดุรธานี 
 ๓๐๐. วดัเกษมจติตาราม  ตาํบลท่าอฐิ  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัอตุรดติถ ์
 ๓๐๑. วดัจนัทาราม (ท่าซุง) ตาํบลนํา้ซมึ  อาํเภอเมอืง จงัหวดัอทุยัธานี 
 ๓๐๒. วดัหนองขนุชาต ิ ตาํบลหนองสรวง          อาํเภอหนองฉาง  จงัหวดัอทุยัธานี 
 ๓๐๓.  วดัมงคลโกวทิาราม  ตาํบลปทมุ อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๐๔.  วดัหนองป่าพง  ตาํบลโนนผึ้ง อาํเภอวารนิชาํราบ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๐๕.  วดัป่าบงึเขาหลวง ตาํบลกลางใหญ่            อาํเภอเขื่องใน   จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๐๖.  วดัพชิโสภาราม  ตาํบลแกง้เหนือ  อาํเภอเขมราฐ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๐๗.  วดัป่าโพธญิาณ   ตาํบลช่องเมก็ อาํเภอสรินิธร  จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๐๘.  วดัมหาวนาราม  ตาํบลในเมอืง  อาํเภอเมอืง  จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๐๙.  วดับา้นแขม  ตาํบลหวัดอน อาํเภอเขื่องใน จงัหวดัอบุลราชธาน 
 ๓๑๐.  วดัยางนอ้ย  ตาํบลก่อเอ ้ อาํเภอเขื่องใน จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๑๑.  วดัดงนอ้ยนาสนาม  ตาํบลเขมราฐ              อาํเภอเขมราฐ  จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๑๒.  วดันาหวา้   ตาํบลหนองสมิ         อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี 
 ๓๑๓.  วดัสวา่งอารมณ ์  ตาํบลแกง้เหนือ             อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอบุลราชธานี 

/โดยขา้ราชการ..... 
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 โดยขา้ราชการ  เจา้หนา้ที่   และลูกจา้งของหน่วยงานภาครฐัที่ เป็นสตรีที่ ใชส้ทิธิไปถอืศีลและ
ปฏิบตัิธรรมตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่ อวนัที่  ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐  ตอ้งไปถือศีลและปฏิบตัิธรรม  เป็นระยะเวลา 
ไม่ตํ่ากวา่ ๑ เดือน  แต่ไม่เกิน ๓ เดือน  ในสาํนกัปฏิบตัิธรรมที่ สาํนกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติใหก้ารรบัรอง  
จาํนวน  ๓๑๓  แห่ง  ตามรายชื่อดงักลา่วนี้ 

 จงึประกาศใหท้ราบโดยท ัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๐  พฤศจกิายน   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

 

 

 







แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 
ในสํานักปฏบิัติธรรมทีส่าํนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง 

 
เขียนท่ี......................................... 

วันท่ี........... เดือน.................... พ.ศ............... 

 

เร่ือง   ขอลาไปถือศีลและปฏิบติัธรรม 
 

เรียน  อธิการบดี 
 

   ขาพเจา................................................................... ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ตําแหนง....................................... ระดับ........ สังกัด...................................................................................... 

เกิดวันท่ี............เดือน...................พ.ศ............. เขารับราชการเมื่อวันท่ี........... เดือน.......................พ.ศ............ 

ขาพเจา          ยังไมเคย             เคย   ลาถือศีลและปฏิบัติธรรม        บัดน้ี   มีศรัทธาจะถือศีลและปฏิบติัธรรมใน

พระพุทธศาสนา ณ สํานักปฏิบัติธรรมท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรับรอง  ณ......................................... 

........................................................ ต้ังอยู ณ .............................................................................................. 

กําหนดวันท่ี .................................................... จึงขออนุญาตลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม มีกาํหนด............ วัน 

ต้ังแตวันท่ี ....................................................... ถึงวันท่ี..................................................... 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 ................................................ 

(............................................................) 
ความเห็นผูบงัคับบัญชา 
.......................................................................................................................................................... 

        ............................................ 

        (..........................................) 

              ......../.........../...........  
การตรวจสอบ 
.......................................................................................................................................................... 

        ............................................ 

        (..........................................) 

              ......../.........../...........  
คําสั่ง 
                 อนุญาต             ไมอนุญาต            

        ........................................... 

                                         (..........................................) 

               ......../.........../...........   



ใบสมัครเขาถือศีลและปฏิบัติธรรม 

ตามมตคิณะรฐัมนตรี เรื่อง การใหขาราชการ  เจาหนาที่ และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรไีป

ถือศีลและปฏบิัติธรรม  ไมต่าํกวา ๑ เดือน  แตไมเกิน ๓ เดือน 
------------------------------- 

ติดรูปถาย 
     

                                                                        

                          

๑.  ขาพเจา (นาง/นางสาว).......................................................................................................................อายุ..................ป   

 (กรอกขอมูลตําแหนง  สังกัดหนวยงาน  สถานท่ีต้ัง/ติดตอหนวยงาน  และหมายเลขโทรศัพท) 

 ...................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 

๒. ท่ีอยูปจจุบัน................................................................................................................................................................. 
    ...................................................................................................................................................................................... 
    ..................................................................................................................................................................................... 

๓.  วุฒิการศึกษาสูงสุด...................................................................................................................................................     

๔.  ประสบการณการฝกปฏิบัติธรรม                    ไมเคย                   เคย 
กรณีเคย   โดยวิธีภาวนาแบบ................................................................................................................  

ณ สํานักปฏิบัติธรรม...............................................................................................................................          

๕.  ขาพเจาขอสมัครเขาถือศีลและปฏิบัติธรรม ณ สํานักปฏิบัติธรรม......................................................................... 
ตําบล................................................อําเภอ...................................................จังหวัด..........................................  

มีกําหนดระยะเวลาไมตํ่ากวา ๑ เดือน  แตไมเกิน ๓ เดือน  ต้ังแตวันท่ี...........................................................  

ถึงวันท่ี...................................................................................  

๖. บุคคล/ญาติสนิทของขาพเจาท่ีติดตอได ชื่อ................................................................................................. 
ท่ีอยู.........................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................ 
                                    

ขาพเจาขอใหสจัจะวา  จะปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสํานักปฏิบัติธรรมแหงน้ีทุกประการ   

              ลงชื่อผูสมัคร......................................................................................................... 

                                         วันท่ี....................เดือน.................................พ.ศ............................ 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ……………………………………………………………………………………………………..    

ที่  ศธ  …………………….................................     วันที่ ......................................................................... 

เรื่อง    .................................................................................................................................................. 
 

เรียน    อธิการบดี 
 

  ตามที่ขาพเจา  ............................................................ขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา/ลูกจางประจํา/ พนักงานมหาวิทยาลัย/ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับคาจางจากเงินรายได  

ตําแหนง............................................... ระดับ............ สังกัดงาน/หมวด/สาขา................................................  

กอง/ภาควิชา/ฝาย........................................................ คณะ/สํานัก.............................................................  

ไดรับอนุญาตใหลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม  เปนเวลา........... วัน  ต้ังแตวันที่...................................... ถึงวันที่

.......................................  นั้น 

  บัดนี้ ขาพเจา........................................................ ไดไปถือศีลและปฏิบัติธรรมครบตาม

กําหนดเรียบรอยแลว และไดเร่ิมกลับเขาปฏิบัติราชการ  ต้ังแตวันที่.......................................... เพื่อปฏิบัติ

หนาที่ราชการตอไป  พรอมนี้ไดแนบหนังสือรับรองการไปถือศีลและปฏิบัติธรรม  จํานวน  1  ชุด  มาพรอมนี้ 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

      .......................................... 

(..............................................) 

  

  

 

 

 

 
 



 
 

ตราธรรมจักร 
 
 

หนังสือรับรองการเขาถือศีลและปฏิบัติธรรม 
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

(นาง/นางสาว)........................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................   

ไดมีความศรัทธามาเขารับการอบรมถือศีลและปฏิบัติธรรม  ตามมติคณะรัฐมนตรี

ในการใหขาราชการ  เจาหนาที่  และลูกจางของหนวยงานภาครัฐที่เปนสตรีไปถือศีล

และปฏิบัติธรรม  คร้ังหนึ่งตลอดอายุราชการ  เปนระยะเวลา  ไมต่ํากวา ๑ เดือน  

แตไมเกิน ๓ เดือน   

ณ สํานักปฏิบัติธรรม................................................................................................... 

ตําบล...........................................................อําเภอ..................................................... 

จังหวัด.........................................................................................................................  

ตั้งแตวันที่.................................................................................................................... 

ถึงวันที่......................................................................................................................... 

รวมระยะเวลา............................................................................................................. 

จึงใหหนังสือฉบับนี้ไวเปนสําคัญ 

ให  ณ  วันที่................เดือน......................พ.ศ............................. 

 
 

ลงชื่อ............................................................................... 
(........................................................................) 

เจาสํานักปฏิบัติธรรม......................................................................... 
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