
ท่ี วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด จ ำนวนเงิน
1 ไพรสณฑ์ เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบ่ี 1,200,000
2 โพธ์ิชัย โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1,200,000
3 ศรีบุญเรือง บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 1,200,000
4 หนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 1,200,000
5 บ่อทองราษฎร์บ ารุง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 1,200,000
6 หนองยาง หนองบอนแดง บ้านบึง ชลบุรี 1,200,000
7 ศรีแก้งคร้อ(ธ) ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 1,200,000
8 เขต หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 1,200,000
9 เพชรภูมิสุวรรณวราราม บ้านเพชร บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 1,200,000
10 ปทุมชาติ (หนองบัวใหญ่) หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ 1,200,000
11 มณีรัตน์ ห้วยไร่ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 1,200,000
12 จ าปาทอง กุดน  าใส จัตุรัส ชัยภูมิ 1,200,000
13 จันทร์เรือง บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 1,200,000
14 หนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม 1,200,000
15 เกษมสุริยัมนาจ บางเลน บางเลน นครปฐม 1,200,000
16 เกาะแก้วอัมพวัน ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 1,200,000
17 ท่ามะยม จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1,200,000
18 ช่องอู่ จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 1,200,000
19 โนนแดง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 1,200,000
20 สว่างอารมณ์ ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา 1,200,000
21 ส านักขัน ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 1,200,000
22 ชลเฉลิมเขต สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1,200,000
23 สว่างอารมณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1,200,000
24 สุภโสภณ ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 1,200,000
25 ท่าสว่าง กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 1,200,000
26 โพธ์ิทรายทอง ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 1,200,000
27 บ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 1,200,000
28 เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1,200,000
29 ใหม่ศรีมากทอง นอกเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1,200,000
30 โพธาราม สังขะ สังขะ สุรินทร์ 1,200,000
31 สีโค กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 1,200,000
32 ราชวิถี เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1,200,000
33 บรมสุข ราม เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1,200,000
34 ส าโรง ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 1,200,000
35 หินวันบรรพต ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 1,200,000
36 โนนสมบูรณ์ โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 1,200,000
37 โพธิวนาราม ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 1,200,000
38 วารีวัน จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ 1,200,000
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39 สายกุหลาบ จีกแดก พนมดงรัก สุรินทร์ 1,200,000
40 สุวรรณาราม สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 1,200,000
41 ธรรมาวาส ล าภู เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 1,200,000
42 ท้ายย่าน ศาลาแดง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 1,200,000
43 สนาม ท่าช้าง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1,200,000
44 กุญชรชาติการาม นรสิงห์ ป่าโมก อ่างทอง 1,200,000
45 ประดาหัก เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 1,200,000
46 เข่ืองใน เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี 1,200,000
47 กระทุ่มแพ้ว กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 1,200,000
48 มะเด่ือทอง โคกโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 1,200,000
49 ศรีโคมค า เวียง เมืองพะเยา พะเยา 1,200,000
50 ประดู่หอม ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 1,200,000
51 ห้วยเนียง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1,200,000
52 ศุภศาตราราม ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1,200,000
53 โคกน  าหัก โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 1,200,000
54 ยางชุม กลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 1,200,000
55 ยางตลาด ย่อ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 1,200,000
56 ศรีรัตน์(ธ) สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 1,200,000
57 เจริญราษฎร์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 1,200,000
58 ศรีรัตนาราม มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 1,200,000
59 เอกสัตย์บ ารุง นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 1,000,000
60 หนองอ้อตะวันออก หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 1,200,000
61 อมรินทราราม โคกหม้อ เมืองราชบุรี ราชบุรี 1,200,000
62 ประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ หนองกลางนา เมืองราชบุรี ราชบุรี 1,200,000
63 เขางู เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 1,200,000
64 บางโตนด บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 1,200,000
65 ศรีประชุมชน บางโตนด โพธาราม ราชบุรี 1,200,000
66 ใหม่ช านาญ เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 1,200,000
67 หนองกลางดง ช าแระ โพธาราม ราชบุรี 1,200,000
68 เวียงล้อม นาด้วง นาด้วง เลย 1,200,000
69 โนนสว่าง (ธ) ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 1,200,000
70 ส าโรง โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 1,200,000
71 ปลาเดิด โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 1,200,000
72 ปทุมธาราวาส (ธ) บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 1,200,000
73 ยางทอง ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 1,200,000
74 ทุ่งขมิ น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1,200,000
75 อุไดพัฒนาวาส อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 1,200,000
76 โคกขาม โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 1,200,000
77 ถ  าไทรทอง ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 1,000,000
78 บ้านกล้วย ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี 1,200,000
79 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 1,200,000



80 ใหญ่ชัยมงคล บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 1,200,000
81 เชิงคีรี นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 1,200,000
82 ม่วงชุม ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 1,200,000
83 บางปลาหมอ ดอนก ายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1,200,000
84 จันทรังษีฉิมาวาส สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 1,200,000
85 ไผ่โรงวัว บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 1,200,000
86 สังฆจายเถร สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1,200,000
87 ราษฎร์สามัคคี ทับตีเหล็ก เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1,070,000
88 วิสุทธิชลาราม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1,000,000

104,870,000รวมท้ังส้ิน  88 วัด


