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ค�ำน�ำ

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ มีความเจริญรุ ่งเรืองมาแต่ครั้งโบราณกาล 
มีรากฐานมั่นคงจาก ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็น 
เครื่องค�้าจุนและก่อเกิดความเป ็นชาติไทย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้น  
ถือเป็นศาสนาที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศเลื่อมใสศรัทธานับถือ โดยมีสมเด็จ 
พระบูรพมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก กล่าวคือ  
พระมหากษตัรย์ิทกุพระองค์นบัแต่อดตีจนถงึปัจจบุนัทรงถือเป็นพระราชภารกิจส�าคญั 
ในการท�านุบ�ารุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในพระราชอาณาจักร ดังบทพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในกลอนเพลงยาวนิราศเรื่อง
รบพม่าที่ท่าดินแดง ความว่า “ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกัน 
ขอบขัณฑสิมา รักษาประชาชนแลมนตรี” อันสะท้อนถึงพระราชปณิธานแห่ง 
องค์พระมหากษตัรย์ิในพระบรมราชจกัรวีงศ์ทกุพระองค์ ทีท่รงสร้าง บรูณปฏสิงัขรณ์  
ตลอดจนอุปถัมภ์พระอารามส�าคัญทั่วพระราชอาณาจักร และยกฐานะเป็น 
พระอารามหลวงตราบจนถึงปัจจุบัน 

กรมศิลปากรในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์  
เผยแพร่ และสนับสนุนงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ พิจารณาเห็น
ถึงคุณค่าและความส�าคัญของเอกสารประวัติศาสตร์เรื่อง “ต�านานพระอารามหลวง”  
ผลงานนิพนธ์ของเจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์) เสนาบดี
กระทรวงธรรมการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิพนธ์
ทูลเกล้าฯ ถวาย ซ่ึงมีเน้ือหาอธิบายถึงประวัติความเป็นมา ความส�าคัญ และที่ตั้ง 
ของพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว  
อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีของชาติ และท�าให้เข้าใจ 
ถึงพัฒนาการทางสังคมและกิจการพระพุทธศาสนาของประเทศได้แจ่มชัดยิ่งขึ้น  
จงึด�าเนนิการจดัพมิพ์เพือ่เป็นการอนรัุกษ์และเผยแพร่เอกสารส�าคญัทางประวตัศิาสตร์ 
ของชาติ
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อนึง่ เพือ่ประโยชน์ในการศกึษาค้นคว้าทางด้านพระพทุธศาสนา ประวตัศิาสตร์  
จารีตประเพณี และเพื่อเป็นการสืบอายุเอกสารเก่า การจัดพิมพ์ครั้งนี้จึงได้น�า 
ค�าน�าหนังสือต�านานพระอารามหลวง ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒4๕7  
มารวมพิมพ์ไว้กับเอกสารข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระอารามหลวง กรมศิลปากร 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “ต�านานพระอารามหลวง” จะอ�านวยประโยชน์แก่
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์
และจารีตประเพณีโดยทั่วกัน

 (นายประทีป เพ็งตะโก)
 อธิบดีกรมศิลปากร

ส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
พฤษภาคม ๒๕๖๓
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ค�ำชี้แจง

เอกสารทางประวัติศาสตร์เรื่อง “ต�านานพระอารามหลวง” เป็นผลงานนิพนธ์ของ 

เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์) เมื่อคร้ังด�ารงต�าแหน่งเสนาบด ี

กระทรวงธรรมการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นฉบับที่น�าขึ้น 

ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นเอกสารคัดส�าเนาเรียงล�าดับชื่อวัดตามอักขราภิธาน (เรียงตามล�าดับ

อักษร) ทรงเก็บต้นฉบับไว้ส่วนพระองค์ และพระราชทานส�าเนาไว้ที่หอพระสมุดวชิรญาณ

ส�าหรับพระนคร 

ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ ได้ทรงน�ามา 

จดัพมิพ์ครัง้แรกเนือ่งในงานพระราชทานเพลงิศพเจ้าพระยาวชิติวงษ์วฒุไิกร ใน พ.ศ. ๒4๕7  

พิมพ์ที่โรงพิมพ์พิมพ์ไทย โดยรวมพิมพ์กับเรื่องท�าเนียบสมณศักด์ิ ใช้ชื่อหนังสือว่า  

“ต�านานพระอาราม แลท�าเนียบสมณศักดิ์” 

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒47๓ ราชบัณฑิตยสภาจัดพิมพ์เน่ืองในโอกาสที ่

พระภิกษุและสามเณรเข้าเยี่ยมชมหอพระสมุดและพิพิธภัณฑสถานส�าหรับพระนคร 

ครั้งนี้ได้จัดพิมพ์แยกเฉพาะเรื่องต�านานพระอารามหลวง เป็นที่น่าสังเกตว่าการจัดพิมพ์

ครั้งนี้ได้ใช้ชื่อว่า “ต�านานพระอารามหลวง” ไม่ใช้ “ต�านานพระอาราม” เหมือนฉบับพิมพ์

ครั้งแรก และมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนน�าของเนื้อเรื่องจากการจัดพิมพ์ครั้งแรกใช้ว่า 

“...ต�านานพระอาราม

เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เรียบเรียงขึ้นใน

รัชกาลท่ี ๕ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายทรงตรวจแล้ว มีข้อความดังต่อไปน้ี

ในกรุง...”

เมื่อจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเน้ือหาส่วนน�าเป็น

“...ต�านานพระอารามหลวง

เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร เสนาบดีกระทรวงธรรมการ เรียบเรียงขึ้น

ทูลเกล้า ฯ ถวายในรัชชกาลที่ ๕ ทรงตรวจแก้บ้าง

พระอารามในกรุงฯ...” 
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นอกจากนี้ การจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอักขรวิธีจากฉบับพิมพ ์

ครั้งแรก คือ “เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร” เป็น “เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร” และ 

“รัชกาล” เป็น “รัชชกาล” ส่วนเนื้อหาส่วนอื่น ๆ ยังคงตามต้นฉบับคร้ังแรก

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒4๙๕ เป็นการคัดลอกส�าเนาพิมพ์ฉบับพิมพ์คร้ังที่ ๒  

จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์พานิชกิจ

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นการคัดลอกส�าเนาพิมพ์ฉบับพิมพ์คร้ังที่ ๒  

จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงทรงธนศักดิ์ (ถม ทรงธนศักดิ์) 

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นการคัดลอกส�าเนาพิมพ์ฉบับพิมพ์คร้ังที่ ๒  

จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงส�าเร็จวรรณกิจ (บุญ เลขะนันท์)

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นการคัดลอกส�าเนาพิมพ์ฉบับพิมพ์คร้ังที่ ๒  

และจัดพิมพ์รวมกับประวัติวัดช่องลม จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์น

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ. ๒๕4๒ เป็นการคัดลอกส�าเนาพิมพ์ฉบับพิมพ์คร้ังแรก  

ใช ้ชื่อหนังสือว ่า “ต�านานพระอาราม แลท�าเนียบสมณศักดิ์” จัดพิมพ ์ เนื่องใน 

งานพระราชทานเพลงิศพพระมหารชัมงคลดลิก (บญุเรอืน ปณุณฺโก) และพระเทพวสิทุธญิาณ  

(อุบล นนฺทโก) 

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕4๓ เป็นการคัดลอกส�าเนาพิมพ์ฉบับพิมพ์คร้ังแรก  

ใช้ชื่อหนังสือว่า “ต�านานพระอาราม แลท�าเนียบสมณศักดิ์” จัดพิมพ์เน่ืองในงานที่ระลึก 

เลื่อนสมณศักดิ์พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้เพ่ิมเนื้อหาเรื่องตราต�าแหน่งสมณศักดิ์

อนึ่ ง การจัดพิมพ ์ครั้ งนี้นับเป ็นการจัดพิมพ ์ครั้ งที่  ๙ กรมศิลปากร โดย 

ส�านกัวรรณกรรมและประวตัศิาสตร์ ได้มอบหมายให้นายภวูนารถ สงัข์เงนิ นกัอกัษรศาสตร์ 

ปฏิบัติการ ด�าเนินการจัดพิมพ์ ซึ่งก�าหนดแนวทางในการจัดพิมพ์ ดังน้ี

๑. ต้นฉบับ การจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้คัดลอกพิมพ์ต้นฉบับพิมพ์คร้ังแรก พ.ศ. ๒4๕7  

แต่คัดลอกเฉพาะส่วนของเนื้อเรื่องต�านานพระอาราม โดยคงตามอักขรวิธีเดิมไว้  

ไม่ปริวรรตเป็นปัจจุบัน และใช้ชื่อหนังสือว่า “ต�านานพระอารามหลวง” เน่ืองจากการ 

จัดพิมพ์ครั้งนี้ไม่ได้จัดพิมพ์ฉบับเต็มทั้งส่วนของต�านานพระอาราม และท�าเนียบสมณศักดิ์ 

จึงใช้ชื่อหนังสือว่า “ต�านานพระอารามหลวง” ตามฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒47๓ ไม่ใช้ว่า 

“ต�านานพระอาราม แลท�าเนียบสมณศักดิ์” ตามฉบับพิมพ์ พ.ศ. ๒4๕7 ซึ่งปรากฏ 

จ�านวนพระอารามหลวงทั่วพระราชอาณาจักร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ท้ังส้ิน ๑๑๕ วัด
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๒. รายชื่อพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร เป็นการรวบรวมข้อมูลพระอาราม 

หลวงจากฐานข้อมูลของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี  

ณ ปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) จ�านวนทั้งสิ้น ๓๑๐ วัด แยกเป็นรายจังหวัด 

ชั้นและชนิดของพระอารามหลวง เพ่ือเป็นชุดข้อมูลส�าหรับใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง

๓. ภาคผนวก เป็นการรวบรวมระเบียบทางราชการที่เกี่ยวเน่ืองกับพระอาราม

หลวง ๒ ฉบับ ได้แก่ “ประกาศกระทรวงธรรมการพแนกกรมสังฆการี เร่ืองจัดระเบียบ

พระอารามหลวง พ.ศ. ๒4๕๘” และ “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยก 

วัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๘” 

4. ภาพประกอบ มีที่มาจากแหล่งข้อมูลภาพพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร 

จากส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร และภาพพระอารามหลวงที่กรมศิลปากร

น�าผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ของ 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส�านักบริหารกลาง กรมศิลปากร

จากรายชื่อพระอารามหลวงที่เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกรรวบรวมไว้ในงานนิพนธ์ 

ดังกล่าว ซึ่งเป็นบัญชีพระอารามหลวงทั้งสิ้น ๑๑๕ วัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นพระอารามส�าคัญในพระนคร  

หัวเมืองในพื้นที่ภาคกลาง และหัวเมืองปักษ์ใต้เท่านั้น ก่อนที่จะมีการยกวัดราษฎร์เป็น 

พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรครบทุกจังหวัดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็น 

ปีล่าสุดที่มีการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง ปัจจุบันมีจ�านวนพระอารามหลวง

ทั่วราชอาณาจักรท้ังสิ้น ๓๑๐ วัด 

เมื่อพิจารณาจากรายชื่อพระอารามหลวงในต�านานพระอารามหลวงในรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว จนมาถึงประกาศกระทรวงธรรมการ 

พแนกกรมสังฆการี เรื่องจัดระเบียบพระอารามหลวง ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  

พ.ศ. ๒4๕๘ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พบว่ามีพระอารามหลวง  

๒ วัดที่ถอนวิสุงคามสีมา ยกเลิกสถานะเป็นศาสนสถานเน่ืองในพระพุทธศาสนา ได้แก่  

วัดรังษีสุทธาวาส และวัดวงษมูลวิหาร และนับจากเวลานั้นตราบถึงปัจจุบัน ไม่พบการถอน 

วิสุงคามสีมาพระอารามหลวงอีก

วัดรังษีสุทธาวาส ถอนวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒4๕๘  

ด ้วยเหตุว ่าวัดช�ารุดทรุดโทรม ขาดทุนทรัพย ์ป ัจจัยที่จะบูรณะ อีกทั้งยังใกล ้กับ 
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วัดบวรนิเวศวิหาร จึงให้รวมกับวัดบวรนิเวศวิหาร ตามที่ปรากฏหลักฐานในแจ้งความ  

แพนกกรมสังฆการี เรื่อง รวมวัดรังสีสุทธาวาสเข้าหาวัดบวรนิเวศวิหาร แจ้งความ  

ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒4๕๘ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๓๖๕ - ๓๖๖  

ลงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒4๕๘ ความว่า

“ด้วยวัดรังสีสุทธาวาสต้ังอยู่ใกล้วัดบวรนิเวศวิหาร 

ถูกวัดบวรนิเวศวิหารบีบย่อมร่วงโรยจ�าเริญไม่ได้ ทั้งวัดช�ารุด

ไม่มีก�าลังจะปฏิสังขรณ์ ฝ่ายวัดบวรนิเวศวิหาร ถึงน่าเข้า

พรรษามีพระจ�าพรรษามาก หาที่เปนสถานที่ประชุมในการ

เล่าเรียนของพระสงฆ์สามเณรได้ยาก ศาลาก็เปนที่เล่าเรียน

ของเด็กเต็มหมด ต้องอัดแอมาก ทางแก้ที่ให้สะดวกด้วยกัน

ทั้งสองฝ่าย คือรวมวัดรังสีเข้าหาวัดบวรนิเวศวิหาร เช่นกรม

ศึกษาธิการรวมการศึกษาเล่าเรียนอยู่บัดน้ี จึงทรงพระกรุณา

โปรดให้รวมวัดรังสีสุทธาวาสเข้าหาวัดบวรนิเวศวิหาร และ

เรียกชื่อรวมเปนวัดบวรนิเวศวิหารสืบไป”

วัดวงษมูลวิหาร ถอนวิสุงคามสีมาเ ม่ือวันที่  ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒4๕๘  

ด้วยเหตุความคบัแคบของสถานทีภ่ายในวดัทีล้่อมรอบด้วยหน่วยงานของกองทพัเรอื ประกอบ 

กับข้อจ�ากัดในการสรรหาพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นเจ้าอธิการปกครองคณะสงฆ ์

ภายในวดั ปรากฏหลกัฐานลายพระหตัถ์สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส  

ถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในเอกสารจดหมายเหตุ  

ท่ี ก ร.๖ ศ/๑๒ เอกสารกรมราชเลขาธกิาร เรือ่ง ถอนพระสงฆ์ออกจากวดัวงษมลูวหิารไปสมทบ 

วัดอ่ืน มอบวัดให้กระทรวงทหารเรือรักษา ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒4๕๙ ความว่า

“เมื่อกุมภาพันธ์หลัง ฉันได้ไปตรวจดูวัดวงศมูลวิหาร 

ที่ต้ังอยู่หลังกระทรวงทหารเรือ เหนวัดช�ารุดทรุดโทรมมาก 

กระทรวงทหารเรือโอบอยู่สามด้านแล้ว ยังอยู่แต่ด้านหลัง

วัดออกถนนบ้านขม้ิน แลที่ทรงในวัดน้ันกระทรวงทหารเรือ

ได้เข้าครองใช้สอยมานานแล้ว เวลาน้ีวัดน้ันไม่ยังประโยชน์

ของวัดให้ส�าเร็จ คือ ไม่ได้เปนท่ีท�าบุญฟังเทศนาบวชเรียน

แต่อย่างใดอย่างหนึ่งของมหาชนเลย มีพระจ�าพรรษาราว  

๗ รูป ๘ รูปเปนอย่างมาก เปนพระมาแต่อื่น ผู้ที่หาส�านักใน

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
9



วัดอื่นได้ยาก ถ้าไม่ได้รับความเลี้ยงดูของกระทรวงทหารเรือ 

ด้วยแล้ว น่าจะอยู่ไม่ได้ อยู ่ก็เปนแต่ผู ้เฝ้าวัด ไม่ได้ท�ากิจ 

อย่างอื่นให้ส�าเร็จประโยชน์แก่พระศาสนา

วั ดนี้  อยู ่ ห ลั ง วั งที่ เ ปนพระราชฐาน เดิ มของ 

พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก แลตกเปนพระราชวงั 

เดมิ ของสมเดจ็พระบวรราชเจ้า กรมพระราชวงัมหาเสนานรุกัษ์  

แลเปนวังของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมขุนธิเบศรบวร 

กรมหม่ืนอมรมนตรี แลกรมหม่ืนอนันตการฤทธิ์ โดยล�าดับ  

ได ้ยินว ่ ากรมขุนธิ เบศรบวรทรงสถาปนา แต ่ยั งค ้ าง  

พระเจ้าราชวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าพัน ทรงปฏิสังขรณ 

ส�าเร็จในรัชกาลที่  ๕ ผู ้ที่ปฏิสังขรณให ้ เปนปกติไม ่แล 

เหนตัวแล้ว เจ้าอาวาสก็มิใช่ผู้กว้างขวาง ทั้งอยู่ในที่ไม่เปน

สาธารณด้วย ครั้นจะจ่ายพระราชทรัพย์ ซึ่งทรงพระราชอุทิศ

ปฏิสังขรณประจ�าปีปฏิสังขรณวัดนี้ ก็ไม่มีประโยชน์ในทาง

พระศาสนา แลหากว่าวัดนั้นว่างเจ้าอาวาส จะจัดพระสมควร 

เปนเจ้าอาวาสไปอยู ่กน่็าเสยีดายเพราะบ�ารุงไม่ขึน้ จะเลอืกเอา 

พระพอดีพอร้าย ก็ไม่สมควรแก่ต�าแหน่งฯ...”

จะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
นับเป ็น ๓ สถาบันหลักที่ เป ็นเคร่ืองค�้ าจุนความเป ็นชาติไทย นอกจากนี้ 
ยังเป็นรากฐานส�าคัญของศิลปวัฒนธรรม โบราณราชประเพณีอันสะท้อนถึง 
ความซับซ้อนและคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทย ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ชีวิตร่วมกัน 
ของผูค้นในสงัคมไทยมาอย่างยาวนานและแนบแน่น ประกอบกบัพระราชปณธิานของ 
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ 
ตลอดจนอุปถัมภ์พระอารามส�าคัญทั่วพระราชอาณาจักรจวบจนถึงปัจจุบัน ก่อเกิด
ความภาคภูมิใจและพลังสามัคคีของประชาชนในชาติ และเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่
ส�าคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสืบไป

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
10



ค�ำน�ำฉบับพิมพ์ครั้งแรก
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เสนาบดีและข้าราชการกระทรวงธรรมการ 
ถ่ายภาพร่วมกันที่ตึกสามัคคยาจารย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 
นั่งกลางแถวหน้า ด้านขวาคือ เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) 

ด้านซ้ายคือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ
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การประชุมข้าหลวงเทศาภิบาล พุทธศักราช 2450 (ไม่ระบุสถานที่ถ่ายภาพ)
เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์) สวมชุดราชปะแตนนั่งแถวหน้า

เจ้าพระยาวิชิตวงษ์วุฒิไกร (หม่อมราชวงศ์คลี่ สุทัศน์) ถ่ายภาพคู่กับเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) 
ไม่ระบุสถานที่และปีที่ถ่ายภาพ

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
28



ต�ำนำนพระอำรำมหลวง ฉบับพิมพ์ครั้งแรก 
พุทธศักรำช 2457

ต�ำนำนพระอำรำมหลวง
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ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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42
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45
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ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
58



วัดบุปผาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
59



วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดจองค�า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
61



วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่



วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร จังหวัดสกลนคร



วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี



วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม



วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่



วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่



วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
69



วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร  
ถ่ายภาพเมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2469

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
70



วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร จังหวัดชัยนาท  
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)



วัดหน้าพระเมรุราชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)



วัดวิเวกวายุพัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดธรรมามูล วรวิหาร จังหวัดชัยนาท
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดงานฉลองยุค ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 
ในโอกาสที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครองวัดบวรนิเวศวิหารครบ 14 ปี  

เสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครองวัดบวรนิเวศวิหาร



วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดมณีชลขันธ์ จังหวัดลพบุรี

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดเสาธงทอง จังหวัดลพบุรี

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดทรงศิลา จังหวัดชัยภูมิ

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร



วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี



วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
84



วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2469

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
85



พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนินสรงน�้าองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย 
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดล�าพูน เม่ือ พ.ศ. 2469



วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ไม่ระบุปีที่ถ่ายภาพ)

วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
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วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร

ต� ำนำนพระอำรำมหลวง
88



ที่ จังหวัด วัด ชั้น ชนิด คณะสงฆ์

๑ กรุงเทพมหานคร พระเชตุพนวิมลมังคลาราม เอก ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย
๒. กรุงเทพมหานคร มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เอก ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย
๓. กรุงเทพมหานคร สุทัศนเทพวราราม เอก ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย
4. กรุงเทพมหานคร อรุณราชวราราม เอก ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย
๕. กรุงเทพมหานคร ราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เอก ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๖. กรุงเทพมหานคร ราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เอก ราชวรวิหาร ธรรมยุต
7. กรุงเทพมหานคร บวรนิเวศวิหาร เอก ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๘. กรุงเทพมหานคร เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เอก ราชวรวิหาร มหานิกาย
๙. กรุงเทพมหานคร ราชโอรสาราม เอก ราชวรวิหาร มหานิกาย
๑๐. กรุงเทพมหานคร พระศรีมหาธาตุ เอก วรมหาวิหาร ธรรมยุต
๑๑. กรุงเทพมหานคร ชนะสงคราม โท ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย
๑๒. กรุงเทพมหานคร สระเกศ โท ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย
๑๓. กรุงเทพมหานคร มกุฏกษัตริยาราม โท ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๑4. กรุงเทพมหานคร ราชบุรณะ โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๑๕. กรุงเทพมหานคร ราชาธิวาสวิหาร โท ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๑๖. กรุงเทพมหานคร เทพศิรินทร์ โท ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๑7. กรุงเทพมหานคร โสมนัสวิหาร โท ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๑๘. กรุงเทพมหานคร ปทุมคงคา โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๑๙. กรุงเทพมหานคร บรมนิวาส โท ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๒๐. กรุงเทพมหานคร โมลีโลกยาราม โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒๑. กรุงเทพมหานคร หงส์รัตนาราม โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒๒. กรุงเทพมหานคร ราชสิทธาราม โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒๓. กรุงเทพมหานคร สุวรรณาราม โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒4. กรุงเทพมหานคร ชัยพฤกษมาลา โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒๕. กรุงเทพมหานคร จักรวรรดิราชาวาส โท วรมหาวิหาร มหานิกาย
๒๖. กรุงเทพมหานคร ระฆังโฆสิตาราม โท วรมหาวิหาร มหานิกาย
๒7. กรุงเทพมหานคร กัลยาณมิตร โท วรมหาวิหาร มหานิกาย
๒๘. กรุงเทพมหานคร บพิตรพิมุข โท วรวิหาร มหานิกาย
๒๙. กรุงเทพมหานคร ไตรมิตรวิทยาราม โท วรวิหาร มหานิกาย
๓๐. กรุงเทพมหานคร ประยุรวงศาวาส โท วรวิหาร มหานิกาย
๓๑. กรุงเทพมหานคร พิชยญาติการาม โท วรวิหาร มหานิกาย
๓๒. กรุงเทพมหานคร อนงคาราม โท วรวิหาร มหานิกาย
๓๓. กรุงเทพมหานคร ปทุมวนาราม ตรี ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๓4. กรุงเทพมหานคร บวรมงคล ตรี ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๓๕. กรุงเทพมหานคร หนัง ตรี ราชวรวิหาร มหานิกาย
๓๖. กรุงเทพมหานคร รัชฎาธิษฐาน ตรี ราชวรวิหาร มหานิกาย
๓7. กรุงเทพมหานคร ราชนัดดาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๓๘. กรุงเทพมหานคร ปรินายก ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๓๙. กรุงเทพมหานคร ตรีทศเทพ ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
4๐. กรุงเทพมหานคร เทพธิดาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย

รำยชื่อพระอำรำมหลวงทั่วรำชอำณำจักรในปัจจุบัน

ต�ำนำนพระอำรำมหลวง
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ที่ จังหวัด วัด ชั้น ชนิด คณะสงฆ์

4๑. กรุงเทพมหานคร มหรรณพาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
4๒. กรุงเทพมหานคร สังเวชวิศยาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
4๓. กรุงเทพมหานคร ราชผาติการาม ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
44. กรุงเทพมหานคร เทวราชกุญชร ตรี วรวิหาร มหานิกาย
4๕. กรุงเทพมหานคร มหาพฤฒาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
4๖. กรุงเทพมหานคร สัมพันธวงศ์ ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
47. กรุงเทพมหานคร เครือวัลย์ ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
4๘. กรุงเทพมหานคร นาคกลาง ตรี วรวิหาร มหานิกาย
4๙. กรุงเทพมหานคร สังข์กระจาย ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕๐. กรุงเทพมหานคร ดุสิดาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕๑. กรุงเทพมหานคร ภคินีนาถ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕๒. กรุงเทพมหานคร ศรีสุดาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕๓. กรุงเทพมหานคร ชิโนรสาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕4. กรุงเทพมหานคร พระยาท�า ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕๕. กรุงเทพมหานคร อมรินทราราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕๖. กรุงเทพมหานคร อินทาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕7. กรุงเทพมหานคร จันทาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕๘. กรุงเทพมหานคร ราชคฤห์ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๕๙. กรุงเทพมหานคร บุปผาราม ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
๖๐. กรุงเทพมหานคร หิรัญรูจี ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖๑. กรุงเทพมหานคร นางนอง ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖๒. กรุงเทพมหานคร ทองธรรมชาติ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖๓. กรุงเทพมหานคร เศวตฉัตร ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖4. กรุงเทพมหานคร อัปสรสวรรค์ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖๕. กรุงเทพมหานคร คูหาสวรรค์ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖๖. กรุงเทพมหานคร นวลนรดิศ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖7. กรุงเทพมหานคร กาญจนสิงหาสน์ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖๘. กรุงเทพมหานคร วชิรธรรมสาธิต ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๖๙. กรุงเทพมหานคร สามพระยา ตรี สามัญ มหานิกาย
7๐. กรุงเทพมหานคร นรนาถสุนทริการาม ตรี สามัญ ธรรมยุต
7๑. กรุงเทพมหานคร บุรณศิริมาตยาราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
7๒. กรุงเทพมหานคร ยานนาวา ตรี สามัญ มหานิกาย
7๓. กรุงเทพมหานคร ชัยชนะสงคราม ตรี สามัญ มหานิกาย
74. กรุงเทพมหานคร คฤหบดี ตรี สามัญ มหานิกาย
7๕. กรุงเทพมหานคร ดาวดึงษาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
7๖. กรุงเทพมหานคร โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
77. กรุงเทพมหานคร เวฬุราชิณ ตรี สามัญ มหานิกาย
7๘. กรุงเทพมหานคร ทองนพคุณ ตรี สามัญ มหานิกาย
7๙. กรุงเทพมหานคร นางชี ตรี สามัญ มหานิกาย
๘๐. กรุงเทพมหานคร ปากน�้า ตรี สามัญ มหานิกาย
๘๑. กรุงเทพมหานคร นิมมานรดี ตรี สามัญ มหานิกาย
๘๒. กรุงเทพมหานคร อาวุธวิกสิตาราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๘๓. กรุงเทพมหานคร หลักสี่ ตรี สามัญ มหานิกาย
๘4. กรุงเทพมหานคร บางนาใน ตรี สามัญ มหานิกาย
๘๕. กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง ตรี สามัญ มหานิกาย
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๘๖. กรุงเทพมหานคร อินทรวิหาร ตรี สามัญ มหานิกาย
๘7. กรุงเทพมหานคร หัวล�าโพง ตรี สามัญ มหานิกาย
๘๘. กรุงเทพมหานคร สร้อยทอง ตรี สามัญ มหานิกาย
๘๙. กรุงเทพมหานคร บุณยประดิษฐ์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๙๐. กรุงเทพมหานคร เทพลีลา ตรี สามัญ มหานิกาย
๙๑. กรุงเทพมหานคร ราชสิงขร ตรี สามัญ มหานิกาย
๙๒. กรุงเทพมหานคร ธาตุทอง ตรี สามัญ ธรรมยุต
๙๓. กรุงเทพมหานคร ยาง ตรี สามัญ มหานิกาย
๙4. กรุงเทพมหานคร เสมียนนารี ตรี สามัญ มหานิกาย
๙๕. กรุงเทพมหานคร พระราม ๙ กาญจนาภิเษก - - ธรรมยุต*
๙๖. กระบี่ แก้วโกรวาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๙7. กาญจนบุรี พระแท่นดงรัง ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๙๘. กาญจนบุรี เทวสังฆาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๙๙. กาญจนบุรี ไชยชุมพลชนะสงคราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐๐. กาฬสินธุ์ กลาง ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐๑. ก�าแพงเพชร พระบรมธาตุ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐๒. ก�าแพงเพชร คูยาง ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐๓. ก�าแพงเพชร นาควัชรโสภณ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐4. ขอนแก่น ธาตุ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐๕. ขอนแก่น หนองแวง ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐๖. ขอนแก่น ศรีจันทร์ ตรี สามัญ ธรรมยุต
๑๐7. จันทบุรี บูรพาพิทยาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐๘. จันทบุรี ไผ่ล้อม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๐๙. ฉะเชิงเทรา โสธรวราราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑๑๐. ฉะเชิงเทรา ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๑๑. ชลบุรี ญาณสังวราราม เอก วรมหาวิหาร ธรรมยุต
๑๑๒. ชลบุรี บางพระ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑๑๓. ชลบุรี จุฑาทิศธรรมสภาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑๑4. ชลบุรี ใหญ่อินทาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๑๕. ชลบุรี ชัยมงคล ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๑๖. ชลบุรี เขาบางทราย ตรี สามัญ ธรรมยุต
๑๑7. ชัยนาท พระบรมธาตุ โท วรวิหาร มหานิกาย
๑๑๘. ชัยนาท ธรรมามูล ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑๑๙. ชัยภูมิ ทรงศิลา ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๒๐. ชัยภูมิ ชัยสามหมอ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๒๑. ชุมพร ชุมพรรังสรรค์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๒๒. ชุมพร ขันเงิน ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๒๓. ชุมพร ราษฎร์บูรณาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๒4. เชียงราย เจ็ดยอด ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๒๕. เชียงราย พระแก้ว ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๒๖. เชียงราย พระสิงห์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๒7. เชียงใหม่ พระสิงห์ เอก วรมหาวิหาร มหานิกาย
๑๒๘. เชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพ โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๑๒๙. เชียงใหม่ พระธาตุศรีจอมทอง ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑๓๐. เชียงใหม่ เจดีย์หลวง ตรี วรวิหาร ธรรมยุต

* เป็นกรณีพิเศษโดยไม่ระบุชั้นและชนิดของพระอารามหลวง
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๑๓๑. เชียงใหม่ สวนดอก ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๓๒. เชียงใหม่ ท่าตอน ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๓๓. เชียงใหม่ เจ็ดยอด ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๓4. เชียงใหม่ ศรีโสดา ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๓๕. เชียงใหม่ พระธาตุดอยสะเก็ด ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๓๖. เชียงใหม่ ป่าดาราภิรมย์ ตรี สามัญ ธรรมยุต
๑๓7. ตรัง ตันตยาภิรม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๓๘. ตรัง กะพังสุรินทร์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๓๙. ตราด โยธานิมิต ตรี สามัญ มหานิกาย
๑4๐. ตราด คิรีวิหาร ตรี สามัญ ธรรมยุต
๑4๑. ตาก มณีบรรพต ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑4๒. นครนายก อุดมธานี ตรี สามัญ มหานิกาย
๑4๓. นครนายก พราหมณี ตรี สามัญ มหานิกาย
๑44. นครปฐม พระปฐมเจดีย์ เอก ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย
๑4๕. นครปฐม พระประโทณเจดีย์ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑4๖. นครปฐม พระงาม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑47. นครปฐม ไร่ขิง ตรี สามัญ มหานิกาย
๑4๘. นครปฐม เสนหา ตรี สามัญ ธรรมยุต
๑4๙. นครพนม พระธาตุพนม เอก วรมหาวิหาร มหานิกาย
๑๕๐. นครราชสีมา พระนารายณ์มหาราช ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑๕๑. นครราชสีมา สุทธจินดา ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
๑๕๒. นครราชสีมา วชิราลงกรณวราราม ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
๑๕๓. นครราชสีมา สะแก ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๕4. นครราชสีมา บึง ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๕๕. นครราชสีมา พายัพ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๕๖. นครศรีธรรมราช พระมหาธาตุ เอก วรมหาวิหาร ธรรมยุต
๑๕7. นครศรีธรรมราช แจ้ง ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๕๘. นครศรีธรรมราช มะนาวหวาน ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๕๙. นครศรีธรรมราช ท่าโพธิ์ ตรี สามัญ ธรรมยุต
๑๖๐. นครสวรรค์ ตากฟ้า ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๖๑. นครสวรรค์ นครสวรรค์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๖๒. นครสวรรค์ โพธาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๖๓. นครสวรรค์ วรนาถบรรพต ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๖4. นนทบุรี เขมาภิรตาราม โท ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๑๖๕. นนทบุรี เฉลิมพระเกียรติ โท วรวิหาร มหานิกาย
๑๖๖. นนทบุรี ปรมัยยิกาวาส โท วรวิหาร มหานิกาย
๑๖7. นนทบุรี บางไผ่ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๖๘. นนทบุรี บัวขวัญ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๖๙. นนทบุรี ชลประทานรังสฤษดิ์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑7๐. นราธิวาส ชลธาราสิงเห ตรี สามัญ มหานิกาย
๑7๑. น่าน พระธาตุช้างค�้า ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑7๒. น่าน บุญยืน ตรี สามัญ มหานิกาย
๑7๓. น่าน พญาภู ตรี สามัญ มหานิกาย
๑74. น่าน พระธาตุแช่แห้ง ตรี สามัญ มหานิกาย
๑7๕. บึงกาฬ เซกาเจติยาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
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๑7๖. บุรีรัมย์ กลาง ตรี สามัญ มหานิกาย
๑77. ปทุมธานี ชินวราราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑7๘. ปทุมธานี เขียนเขต ตรี สามัญ มหานิกาย
๑7๙. ปทุมธานี จันทน์กะพ้อ ตรี สามัญ ธรรมยุต
๑๘๐. ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมิการาม โท วรวิหาร ธรรมยุต
๑๘๑. ประจวบคีรีขันธ์ เกาะหลัก ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๘๒. ประจวบคีรีขันธ์ เขาโบสถ์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๘๓. ประจวบคีรีขันธ์ คลองวาฬ ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๘4. ปราจีนบุรี บางกระเบา ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๘๕. ปราจีนบุรี แก้วพิจิตร ตรี สามัญ ธรรมยุต
๑๘๖. ปัตตานี ตานีนรสโมสร ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๘7. ปัตตานี มุจลินทวาปีวิหาร ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๘๘. พระนครศรีอยุธยา สุวรรณดาราราม เอก ราชวรวิหาร มหานิกาย
๑๘๙. พระนครศรีอยุธยา เสนาสนาราม เอก ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๑๙๐. พระนครศรีอยุธยา นิเวศธรรมประวัติ เอก ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๑๙๑. พระนครศรีอยุธยา ชุมพลนิกายาราม โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๑๙๒. พระนครศรีอยุธยา พนัญเชิง โท วรวิหาร มหานิกาย
๑๙๓. พระนครศรีอยุธยา ศาลาปูน โท วรวิหาร มหานิกาย
๑๙4. พระนครศรีอยุธยา บรมวงศ์อิศรวราราม โท วรวิหาร มหานิกาย
๑๙๕. พระนครศรีอยุธยา กษัตราธิราช ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑๙๖. พระนครศรีอยุธยา พรหมนิวาส ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๑๙7. พระนครศรีอยุธยา หน้าพระเมรุราชิการาม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๙๘. พระนครศรีอยุธยา ตูม ตรี สามัญ มหานิกาย
๑๙๙. พระนครศรีอยุธยา วิเวกวายุพัด ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๐๐. พระนครศรีอยุธยา วรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๐๑. พระนครศรีอยุธยา พุทไธศวรรย์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๐๒. พระนครศรีอยุธยา ชูจิตธรรมาราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๐๓. พังงา ประชุมโยธี ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๐4. พัทลุง คูหาสวรรค์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๐๕. พิจิตร ท่าหลวง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๐๖. พิจิตร มงคลทับคล้อ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๐7. พิษณุโลก พระศรีรัตนมหาธาตุ เอก วรมหาวิหาร มหานิกาย
๒๐๘. เพชรบุรี คงคาราม โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒๐๙. เพชรบุรี มหาสมณาราม โท ราชวรวิหาร ธรรมยุต
๒๑๐. เพชรบุรี มหาธาตุ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒๑๑. เพชรบุรี ใหญ่สุวรรณาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒๑๒. เพชรบูรณ์ มหาธาตุ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๑๓. เพชรบูรณ์ ไพรสณฑ์ศักดาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๑4. เพชรบูรณ์ เพชรวราราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๑๕. แพร่ พระบาทมิ่งเมือง ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒๑๖. แพร่ พระธาตุช่อแฮ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๑7. พะเยา ศรีโคมค�า ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๑๘. ภูเก็ต มงคลนิมิตร ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๑๙. มหาสารคาม มหาชัย ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๒๐. มุกดาหาร ศรีมงคลใต้ ตรี สามัญ มหานิกาย
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๒๒๑. แม่ฮ่องสอน จองค�า ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๒๒. ยะลา พุทธภูมิ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๒๓. ยะลา พุทธาธิวาส ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๒4. ยะลา เมืองยะลา ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๒๕. ยโสธร มหาธาตุ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๒๖. ยโสธร ศรีธรรมาราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๒7. ร้อยเอ็ด กลางมิ่งเมือง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๒๘. ร้อยเอ็ด บูรพาภิราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๒๙. ร้อยเอ็ด บึงพระลานชัย ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๓๐. ระนอง สุวรรณคีรีวิหาร ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๓๑. ระยอง ป่าประดู่ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๓๒. ระยอง ลุ่ม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๓๓. ราชบุรี สัตตนารถปริวัตร โท วรวิหาร ธรรมยุต
๒๓4. ราชบุรี มหาธาตุ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๓๕. ราชบุรี ศรีสุริยวงศาราม ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
๒๓๖. ราชบุรี เขาวัง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๓7. ราชบุรี ช่องลม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๓๘. ราชบุรี บัวงาม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๓๙. ราชบุรี หนองหอย ตรี สามัญ มหานิกาย
๒4๐. ราชบุรี สุรชายาราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒4๑. ลพบุรี กวิศราราม ตรี ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒4๒. ลพบุรี สิริจันทรนิมิตร ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
๒4๓. ลพบุรี เสาธงทอง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒44. ลพบุรี มณีชลขันธ์ ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒4๕. ล�าปาง บุญวาทย์วิหาร ตรี สามัญ มหานิกาย
๒4๖. ล�าปาง พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒47. ล�าปาง พระเจดีย์ซาวหลัง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒4๘. ล�าปาง จองค�า ตรี สามัญ มหานิกาย
๒4๙. ล�าพูน พระธาตุหริภุญชัย เอก วรมหาวิหาร มหานิกาย
๒๕๐. ล�าพูน พระพุทธบาทตากผ้า ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๕๑. เลย ศรีสุทธาวาส ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๕๒. ศรีสะเกษ เจียงอีศรีมงคลวราราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๕๓. ศรีสะเกษ มหาพุทธาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๕4. ศรีสะเกษ หลวงสุมังคลาราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๕๕. สกลนคร พระธาตุเชิงชุม โท วรวิหาร มหานิกาย
๒๕๖. สกลนคร แจ้งแสงอรุณ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๕7. สงขลา โคกสมานคุณ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๕๘. สงขลา ชัยมงคล ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๕๙. สงขลา ในวัง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๖๐. สงขลา โพธิ์ปฐมาวาส ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๖๑. สงขลา มัชฌิมาวาส ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๖๒. สตูล ชนาธิปเฉลิม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๖๓. สมุทรปราการ ไพชยนต์พลเสพย์ โท ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒๖4. สมุทรปราการ กลาง โท วรวิหาร มหานิกาย
๒๖๕. สมุทรปราการ ทรงธรรม โท วรวิหาร มหานิกาย
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๒๖๖. สมุทรปราการ โปรดเกศเชษฐาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๖7. สมุทรปราการ บางพลีใหญ่ใน ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๖๘. สมุทรปราการ อาษาสงคราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๖๙. สมุทรสงคราม อัมพวันเจติยาราม โท วรวิหาร มหานิกาย
๒7๐. สมุทรสงคราม เจริญสุขาราม ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒7๑. สมุทรสงคราม เพชรสมุทร ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒7๒. สมุทรสงคราม ประดู่ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒7๓. สมุทรสงคราม เกตการาม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒74. สมุทรสาคร เจษฎาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒7๕. สมุทรสาคร ป้อมวิเชียรโชติการาม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒7๖. สมุทรสาคร สุทธิวาตวราราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒77. สระแก้ว สระแก้ว ตรี สามัญ มหานิกาย
๒7๘. สระบุรี พระพุทธบาท เอก ราชวรมหาวิหาร มหานิกาย
๒7๙. สระบุรี เขาแก้ว ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒๘๐. สระบุรี สมุหประดิษฐ์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๘๑. สิงห์บุรี พระนอนจักรสีห์ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒๘๒. สิงห์บุรี พิกุลทอง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๘๓. สิงห์บุรี โบสถ์ ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๘4. สุโขทัย พระศรีรัตนมหาธาตุ เอก ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒๘๕. สุโขทัย สว่างอารมณ์ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒๘๖. สุโขทัย ราษฎร์ศรัทธาธรรม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๘7. สุโขทัย หนองโว้ง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๘๘. สุพรรณบุรี ป่าเลไลยก์ ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๒๘๙. สุพรรณบุรี สองพี่น้อง ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๙๐. สุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยา เอก ราชวรวิหาร มหานิกาย
๒๙๑. สุราษฎร์ธานี ไตรธรรมาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๙๒. สุราษฎร์ธานี พัฒนาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๙๓. สุราษฎร์ธานี ธรรมบูชา ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๙4. สุรินทร์ ศาลาลอย ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๙๕. สุรินทร์ บูรพาราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๙๖. หนองคาย โพธิ์ชัย ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๙7. หนองบัวล�าภู ศรีสระแก้ว ตรี สามัญ มหานิกาย
๒๙๘. หนองบัวล�าภู พิศาลรัญญาวาส ตรี สามัญ ธรรมยุต
๒๙๙. อ่างทอง ไชโย โท วรวิหาร มหานิกาย
๓๐๐. อ่างทอง ป่าโมก โท วรวิหาร มหานิกาย
๓๐๑. อ่างทอง อ่างทอง ตรี วรวิหาร มหานิกาย
๓๐๒. อุดรธานี มัชฌิมาวาส ตรี สามัญ มหานิกาย
๓๐๓. อุดรธานี โพธิสมภรณ์ ตรี สามัญ ธรรมยุต
๓๐4. อุทัยธานี มณีสถิตกปิฏฐาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๓๐๕. อุตรดิตถ์ คลองโพธิ์ ตรี สามัญ มหานิกาย
๓๐๖. อุตรดิตถ์ พระแท่นศิลาอาสน์ ตรี สามัญ ธรรมยุต
๓๐7. อุบลราชธานี สุปัฏนาราม ตรี วรวิหาร ธรรมยุต
๓๐๘. อุบลราชธานี มหาวนาราม ตรี สามัญ มหานิกาย
๓๐๙. อุบลราชธานี ศรีอุบลรัตนาราม ตรี สามัญ ธรรมยุต
๓๑๐. อ�านาจเจริญ ส�าราญนิเวศ ตรี สามัญ ธรรมยุต
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