
จัดตั้งปี
วัด ต ำบล อ ำเภอ พ.ศ.

1 ในเมือง เขต ๑ หนองบัว ในเมือง เมืองสุรินทร์ พระครูอนุวัตรปัญญาภรณ์ 2518 044 512142
2 เมืองที – บุฤาษี ประสพสุข บุฤาษี เมืองสุรินทร์ พระครูวิบูลธรรมโฆสต 2518
3 นาดี สุเขตตาราม นาดี เมืองสุรินทร์ พระครูสุเขตวรธรรม 2518 081 0622499
4 นาบัว นาบัว นาบัว เมืองสุรินทร์ พระครูปทุมเขตบริบาล 2518
5 แกใหญ่ – แสลงพันธ์ อุดรประชาราษฎร์ แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ พระครูอุดรประชานุกูล 2518 044 528368
6 สวาย สว่างอารมณ์ สวาย เมืองสุรินทร์ พระครูสิริจันทประสุต 2518
7 เฉนียง นาสม เฉนียง เมืองสุรินทร์ พระครูสุเขตสมานธรรม 2549
8 ในเมืองเขต ๒ ประทุมเมฆ ในเมือง เมืองสุรินทร์ พระครูปทุมสังฆการ 2551 089 8460927
9 ต้ังใจ โคกกรวด ต้ังใจ เมืองสุรินทร์ พระครูสันตจิตตาภรณ์ 2551

10 เพีย้ราม – กาเกาะ เพีย้ราม เพีย้ราม เมืองสุรินทร์ พระครูไพโรจน์จริยาภรณ์ 2551
11 ท่าสว่าง สามัคคี ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ พระครูสุนทสีลวัฒน์ 2551 089 9471373
12 สลักได ชัยประโคม สลักได เมืองสุรินทร์ พระครูสุนทรปัญญาวัฒน์ 2551
13 คอโค มงคลรัตน์ ตระแสง เมืองสุรินทร์ พระครูปิยธรรมกิตต์ 2551 084 9199929
14 ตระแสง โพธิส์ลาด ตระแสง เมืองสุรินทร์ พระครูโพธิธรรโมภาส 2551 085 4696949
15 ราม – ส าโรง รามวราวาส ราม เมืองสุรินทร์ พระครูปิยธรรมวิมล 2551
16 เทนมีย์ ศิริจันทร์ เทนมีย์ เมืองสุรินทร์ พระครูสุเมธจันทสิริ 2560 086 9958686
17 ทับใหญ่ ดอกจานรัตนาราม ทับใหญ่ รัตนบุรี พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ 2549 092 8707779
18 ธาตุ โพธิศ์รีธาตุ ธาตุ รัตนบุรี พระอธิการสุบิน  สุธีโร 2551
19 หนองบัวทอง รก.เจ้าอาวาสวัดจ าปาขี้เหล็ก หนองบัวทอง รัตนบุรี พระณรงค์ชัย  ปสาโท 2551
20 กุดขาคีม สว่างล าเพิญ กุดขาคีม รัตนบุรี พระครูประโชติธรรมาภิรม 2551
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21 ไผ่ อิสาณ ไผ่ รัตนบุรี พระครูสุทนต์ธรรมาภิรัต 2551
22 แก อ านวยศรี แก รัตนบุรี พระครูสิริรัตนวิมล 2551 089 9867574
23 ดอนแรด ค าสี ดอนแรด รัตนบุรี พระพา  พลญาโณ 2551
24 หนองบัวบาน โคกก่อง หนองบัวบาน รัตนบุรี พระมหาประสิทธิ ์ ปริปุณฺโณ 2560 084 7578615
25 ยางสว่าง สว่าง ยางสว่าง รัตนบุรี พระอธิการบุดดี  คุตฺคจิตฺโต 2560 080 7981177
26 สระขุด อัมพวัน สระขุด ชุมพลบุรี พระอธิการชัยศรี 2518
27 ชุมพลบุรี บ้านดู่ ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี พระครูสุธรรมนิทัศน์ 2518 081 0060861
28 ยะวึก โพธิง์ามยะวึก ยะวึก ชุมพลบุรี พระครูประกาศโพธิธรรม 2549
29 นาหนองไผ่ ยางบ่อภิรมย์ นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี พระครูพรหมสารคุณ 2549
30 เมืองบัว ประชาสังคม เมืองบัว ชุมพลบุรี พระครูสุตพัฒนธาดา รก. 2551
31 ไพรขลาหนองเรือ ศรัทธาวารี ไพรขลา ชุมพลบุรี พระครูกิตติวรรโณภาส 2551
32 ศรีณรงค์ – กระเบือ้ง ศรัทธาวารินทร์ ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี พระครูโกสุมสมณวัตร 2551
33 ทุง่กุลา กลางสว่างอารมณ์ ทุง่กุลา ท่าตูม พระเสง่ียม  อจโล 2518
34 พรหมเทพ ชายทุง่ พรหมเทพ ท่าตูม พระอธิการสิงห์  กตปญฺโญ 2518
35 หนองเมธี รัตนมณีวรรณ หนองเมธี ท่าตูม พระครูอุดลรัตนธรรม 2551
36 กระโพ แจ้งสว่าง กระโพ ท่าตูม พระอธิการพุฒ  วิสุทโธ 2551
37 บะ โนนรังราษฎร์ศิริ บะ ท่าตูม พระครูสังวรบุญรักษ์ 2551
38 เมืองแก สว่างอุดมท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม พระครูปริยัติปัญโญภาส 2551 081 0681269
39 บัวโคก สว่างทักษิณ บัวโคก ท่าตูม พระครูพิริยกิจโกศล 2551 081 2893989
40 โพนครก บึงระหาร โพนครก ท่าตูม พระครูอดุลโชติวัฒน์ 2551
41 ท่าตูม สว่างน้ าค า ท่าตูม ท่าตูม พระครูวิทิตธรรโมภาส 2551
42 ทับทัน โนนเจริญสุข ทับทัน สังขะ พระครูโกศลสังฆการ 2549 084 9551169
43 พระแก้ว เขต 1 ประชาสามัคคี พระแก้ว สังขะ พระอธิการบุญทัน  ฐิตธมฺโม 2561 098 1810050
44 พระแก้ว  เขต  2 โนนสวรรค์ พระแก้ว สังขะ พระครูจันทรัตรนาภิรม 2549 085 6149852
45 ดม เทพคีรีอุดม ดม สังขะ พระครูสุเทพศีลวิบูล 2549



46 ตาตุม ดาราธิวาส ตาตุม สังขะ พระสมุห์เอ็ม  ทีปว โส 2551
47 สังขะ เขต ๑ จัดสรรสงเคราะห์ สังขะ สังขะ พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ 2551
48 สังขะ เขต ๒ สระปทุมทอง สังขะ สังขะ พระครูโฆสิตรัตนโชติ 2551
49 บ้านจารย์ ปราสาทบ้านจารย์ บ้านจารย์ สังขะ พระครูพิศาลสุวรรณคุณ 2551
50 กระเทียม เขต ๑ ชัยมงคล กระเทียม สังขะ พระครูชัยมงคลธรรมนาถ 2551
51 สะกาด สนศรัทธาราม สะกาด สังขะ พระครูประภัศร์อาภาธร 2551
52 บ้านชบ ศาลาสามัคคี บ้านชบ สังขะ พระครูวิจิตรธรรมาภิบาล 2551
53 ขอนแตก ศรีหนองปลาขาว ขอนแตก สังขะ พระครูสิริจันทพิมล 2561 087 0329469
54 ตาคง สนวนธาราวาส ตาคง สังขะ พระครูขันติพลาดิสัย 2561 084 4301909
55 กังแอน สุวรรณวิจิตร กังแอน ปราสาท พระมหาชัย  สิริปุญฺโญ 2518
56 ปรือ หนองตาพระ ปรือ ปราสาท พระครูสุพัฒน์ธรรมคุณ 2518
57 บ้านไทร-กันตวจระมวล อัมพาราม บ้านไทร ปราสาท พระครูจารุธรรมธาดา 2518 084 8882070
58 ตาเบา ตาเบา ตาเบา ปราสาท พระสุทัศน์  จารุธมฺโม รก. 2518
59 เชื้อเพลิง-ไพล-ประทัดบุ มุนีนิรมิต เชื้อเพลิง ปราสาท พระครูธ ารงสีลคุณ 2518
60 ทมอ สามราษฎร์บ ารุง ทมอ ปราสาท พระอธิการชูสิทธิ ์ กตสาโร 2518
61 หนองใหญ่ ป่าห้วยเสนง หนองใหญ่ ปราสาท พระครูพิพิธวรการ 2518 095 4383313
62 ทุง่มน – สมุด สะเดารัตนาราม ทุง่มน ปราสาท พระครูปริยัติกิตติวรรณ 2551
63 โคกสะอาด โคกสะอาด โคกสะอาด ปราสาท พระครูสุทธรรมานุวัตร 2551
64 ตานี โพธิส์ว่างพัฒนา ตานี ปราสาท พระครูโพธิปัญโญภาส 2551
65 กระหาด – ลุ่มระวี ประทุมทอง กระหาด จอมพระ พระปลัดเรียม  รตนญาโณ 2518
66 บุแกรง สัทธารมณ์ บุแกรง จอมพระ พระครูพัฒนสารคุณ 2518 085 7676277
67 เมืองลีง อุทุมพร เมืองลีง จอมพระ พระครูพิทักษ์บุญญาทร 2518 087 2423774
68 จอมพระ จอมพระ จอมพระ จอมพระ พระครูสิริปริยัติธ ารง 2518 086 8652192
69 หนองสนิท ส าโรงน้อย หนองสนิท จอมพระ พระทองสุก   ทีปว โส 2551 086 2518342
70 เป็นสุข ป่าโคกยาง เป็นสุข จอมพระ พระอธิการสุรศักด์ิ 2551



71 บ้านผือ ป่าพุทธนิมิต บ้านผือ จอมพระ พระครูวิวิตธรรมวงศ์ 2551 087 8752239
72 ชุมแสง บูรณะบ้านผาง ชุมแสง จอมพระ พระอธิการลัด  สจฺจวโร 2551
73 ส าโรงทาบ-เกาะแก้ว-หมื่นศรี เกตุวราราม ส าโรงทาบ ส าโรงทาบ พระสมุห์อนุพงษ์  วิสุทฺธสีโล 2518 085 3044654
74 หนองไผ่ล้อม บ้านโพธา หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ พระครูโพธิธรรมาภินันท์ 2518 086 2137782
75 ศรีสุข – ประดู่ ศรีสุวรรณราช ศรีสุข ส าโรงทาบ พระอธิการจรัส  อินฺทสโร 2549
76 กระออม – สะโน บูรณ์สะโน สะโน ส าโรงทาบ พระครูจันทโชติวรธรรม 2551 087 2435230
77 เสม็จ – หนองฮะ สหมิตรบ ารุง เสม็จ ส าโรงทาบ พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ 2551 089 8651073
78 แนงมุด แนงมุด แนงมุด กาบเชิง พระวิริยะ  หิตะจิตโต 2549
79 ตะเคียน อุดมพรหมวิหาร คูตัน กาบเชิง พระครูพรหมวิหารธรรม 2549
80 กาบเชิง บ้านกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง พระมหาวิศาตย์  ธมฺมิโก 2551 088 0849817
81 คูตัน โภคมณีราษฎร์บ ารุง ตะเคียน กาบเชิง พระสมุห์จรัส   จิรว โส 2551
82 ด่าน ศูนย์ทับทิมนิมตร ด่าน กาบเชิง พระสมัย  สจฺจญาโณ 2551
83 โคกตะเคียน โคกตะเคียน โคกตะเคียน กาบเชิง เจ้าอธิการคงศักด์ิ  ญาณสุทฺโธ 2551
84 สนม เขต ๑ – หัวงัว ศรีสว่างโคกสะอาด สนม สนม พระครูประทีปธรรมวงศ์ 2518 089 5842079
85 แคน หนองแคนน้อย แคน สนม พระครูนิยุตธรรมสาทร 2518
86 โพนโก โพธิเ์ย็น โพนโก สนม พระอธิการอ่อนศรี  ธนปาโล 2518
87 นานวน แจ้งนานวน นานวน สนม พระครูสิริปุญญาธิมุต 2551
88 หัวงัว สุทธิวงศา หัวงัว สนม พระครูปริยัติสุทธิวงศ์ 2551 081 0700062
89 หนองอียอ สว่างหนองอียอ หนองอียอ สนม พระครูประภาตธรรมมานุบาล 2551 081 0740283
90 อาโพน เกาะแก้วศิริมงคล อาโพน บัวเชด พระเสรี  อภินนฺโท 2518
91 สะเดา ศิลาอาสนาราม สะเดา บัวเชด พระครูสันติธัมมาภินันท์ 2518
92 จรัส จรัสสามัคคีธรรม จรัส บัวเชด พระอธิการวันชัย  อติพโล 2518
93 บัวเชด แสงสว่างราษฎร์บ ารุง บัวเชด บัวเชด พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ 2518 085 6569909
94 ตาวัง ถาวรนิมิตสถิตสีมาราม ตาวัง บัวเชด พระสมชาย   ปโยโค 2518
95 ส าเภาลูน ส าเภาลูน ส าเภาลูน บัวเชด พระอธิการนราวิช  ญาณสาโร 2551



96 บักได หัวอ่างสามัคคี บักได พนมดงรัก พระอธิการบุญมี   ฐานุตฺตโม 2518
97 จีกแดก บ้านตาลวก จีกแดก พนมดงรัก พระครูไพโรจน์สารธรรม 2549 089 9459738
98 โคกกลาง โนนสมบูรณ์ โคกกลาง พนมดงรัก พระครูปริยัติบุญญาทร 2551 086 2466941
99 ตาเมียง หิมวันบรรพต ตาเมียง พนมดงรัก พระครูบรรพตสมานธรรม 2551 087 2442767

100 เขวาสินรินทร์-บ้านแร่ โพธิริ์นทร์วิเวก เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ พระครูปิยธรรมาภรณ์ 2518 065 4341302
101 เขวาสินรินทร์ เขต ๒ นาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ พระครูสันติโพธิวัตร 2551
102 ตากูก – ปราสาททอง ศาลาเย็น ตากูก เขวาสินรินทร์ พระอธิการสายแพร  กตปุญโญ 2551 089 4289251
103 บึง บรมธาตุ บึง เขวาสินรินทร์ เจ้าอธิการวัฒนชัย  ปญฺญาคโม 2553
104 ระเวียง ชัยมงคล ระเวียง โนนนารายณ์ พระครูชัยมงคลวรกิจ 2551 086 2657627
105 หนองหลวง ปราสาทขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์ พระครูศรีปริยัติวราภรณ์ 2551 081 0653892
106 โนน มณีวรรณ โนน โนนนารายณ์ พระครูมงคลรัตนาภิรักษ์ 2551
107 หนองเทพ เทพรัตนาราม หนองเทพ โนนนารายณ์ พระปลัดเจริญ  จนฺทูปโม 2560 065 3316086
108 ช่างปี่ ช่างปี่ ช่างปี่ ศีขรภูมิ พระสอนริน  ธมฺมเมธี 2551
109 ตรึม บ้านกาเจาะ ตรึม ศีขรภูมิ พระครูวิมลศีขรคุณ 2551 084 8244880
110 จารพัต ศิริสดอชัย จารพัต ศีขรภูมิ พระครูปัญญาสิริธรรมพิมล 2551
111 หนองบัว บ้านโพธิ์ หนองบัว ศีขรภูมิ พระครูสุจิตตาภิรม 2551
112 คาละแมะ หนองคู คาละแมะ ศีขรภูมิ พระครูโสภณจริยาภรณ์ 2551
113 ผักไหม ศรีประทุมทอง (ทุง่บัว) ผักไหม ศีขรภูมิ พระครูอดุลปทุมาภรณ์ 2551
114 ตรมไพร ชัยมงคลมุนีวาส ตรมไพร ศีขรภูมิ พระครูอินทมงคลธรรม 2551
115 หนองเหล็ก โสภาเปรียง หนองเหล็ก ศีขรภูมิ พระครูบริหารศิลาวัตร 2551
116 หนองขวาว หนองคูน้อย หนองขวาว ศีขรภูมิ พระครูโสภณวรานุรักษ์ 2551 086 2596094
117 กุดหวาย บัวหวาย กุดหวาย ศีขรภูมิ เจ้าอธิการค าพันธ์  สิริจนฺโธ 2551
118 ขวาวใหญ่ ส าโรง ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ พระครูสุธรรมวิสิฐ 2551
119 ระแงง ป่าเทพประทาน ระแงง ศีขรภูมิ พระครูคัมภีร์ธรรมวิสุทธิ์ 2551 089 8299530
120 นารุ่ง ทุง่สว่างนารุ่ง นารุ่ง ศีขรภูมิ พระครูเกษมธรรมวิสิฐ 2551 089 8468801



121 ยาง ศรีอาเสก ยาง ศีขรภูมิ พระครูธีรปุญญาธรณ์ 2551 092 5598957
122 ล าดวน สุวรรณรัตน์โพธิยาราม ล าดวน ล าดวน พระครูโพธิสุวรรณรัตน์  2551
123 ตระเปียงเตีย นิมิตรรัตนาราม ตระเปียงเตีย ล าดวน พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ 2554 087 8759748
124 ตรวจ โมฬีวงษา ตรวจ ศรีณรงค์ พระครูกัลยาณธรรมโฆษ 2551 085 7642503
125 ณรงค์ สว่างหนองคู ณรงค์ ศรีณรงค์ พระครูกันตสารธรรม 2551 089 7172858
126 ศรีสุข บ้านพระจันทร์ ศรีสุข ศรีณรงค์ พระครูสิริธรรมวิสุทธิ์ 2551 081 6002247


