ข้อมูลสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในส่วนภูมภิ าค 76 จังหวัด
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

1 กระบี่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

เหนือคลอง
ลาทับ
คลองท่อม
ปลายพระยา
เกาะลันตา
อ่าวลึก
เขาพนม
รวม

2 กาญจนบุรี
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

3 กาฬสินธุ์
(20) อาเภอ
(21) อาเภอ
(22) อาเภอ
(23) อาเภอ
(24) อาเภอ
(25) อาเภอ
(26) อาเภอ
(27) อาเภอ
(28) อาเภอ

ด่านมะขามเตีย้
ทองผาภูมิ
ท่าม่วง
ท่ามะกา
ไทรโยค
บ่อพลอย
พนมทวน
เลาขวัญ
ศรีสวัสดิ์
สังขละบุรี
หนองปรือ
ห้วยกระเจา
รวม
ยางตลาด
กมลาไสย
สหัสขันธ์
กุฉินารายณ์
ท่าคันโท
สมเด็จ
เขาวง
ห้วยเม็ก
คาม่วง

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่








6
2












11


2












สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สวนสาธารณะธารา
วัดธรรมาวุธสรณาราม
วัดลาทับ
วัดคลองท่อม
วัดเขาต่อ
วัดเกาะลันตา
วัดราษฎร์รังสรรค์
สนามศูนย์ราชการอาเภอเขาพนม
สวนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19)
วัดท่าเสด็จ
วัดปรังกาสี
วัดวังขนายทายิกการาม
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
วัดน้าตก
วัดรัชดาภิเษก
วัดบ้านทวน
วัดเขาวัง
วัดหม่องกระแทะ
วัดวังก์วิเวการาม
วัดสมเด็จเจริญ
หน้าที่ว่าการอาเภอห้วยกระเจา
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
หน้าที่ว่าการอาเภอยางตลาด
วัดเกษมาคม
สนามกีฬากลางอาเภอสหัสขันธ์
วัดสามัคคีธรรมบัวขาว
วัดป่าสามัคคีธรรม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอสมเด็จ
วัดหนองแสง
วัดธรรมพิทกั ษ์ หมู่ 15
สนามที่ว่าการอาเภอคาม่วง

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก








1
6
1


1














12

0











หมายเหตุ

-2ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(29) อาเภอ ร่องคา
(30) อาเภอ หนองกุงศรี
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

นามน
ห้วยผึง้
สามชัย
นาคู
ดอนจาน
ฆ้องชัย
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่

วัดสว่างใต้ หมู่7

วัดหนองบัว หมู่4





12

4 กาแพงเพชร
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

5 ขอนแก่น
(47) อาเภอ
(48) อาเภอ
(49) อาเภอ
(50) อาเภอ
(51) อาเภอ
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรานกระต่าย
คลองลาน
ไทรงาม
ลานกระบือ
ปางศิลาทอง
โกสัมพีนคร
บึงสามัคคี
ทรายทองวัฒนา
รวม
กระนวน
เขาสวนกวาง
โคกโพธิไ์ ชย
ชนบท
ชุมแพ
ซาสูง
น้าพอง
โนนศิลา
บ้านไผ่
บ้านฝาง
บ้านแฮด
เปือยน้อย
พระยืน


6











6



5















จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก




วัดอโศการาม
วัดบ้านหนองอีบตุ ร
วัดอโศกธรรมาราม
วัดนาคูใต้
วัดมณีนพรัตน์
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอฆ้องชัย
สนามหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร

1











อุทยานเฉลิมพระเกียรติริมปิม
วัดศรีภริ มย์
วัดกุฏกิ าราม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอคลองลาน
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอไทรงาม
วัดแก้วสุริยฉ์ าย
วัดหินชะโงก
วัดเกาะรากเสียด
วัดทุ่งสนุน่ รัตนาราม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอทรายทองวัฒนา
วัดป่าแสงอรุณ
หน้าที่ว่าการอาเภอกระนวน
วัดสระกัญญาราช
วัดอัมพาพล
วัดศรีสุมังคล์
ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมแพ
วัดโพธิช์ ัย
วัดหนองกุง
วัดศรีสง่าวราราม
วัดจันทร์ประสิทธิ์
วัดศรีปทุมวนาราม
หน้าที่ว่าการอาเภอบ้านแฮด
วัดธาตุกทู่ อง
สนามที่ว่าการอาเภอพระยืน

9






8


1



9














1

หมายเหตุ

-3ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

(60) อาเภอ
(61) อาเภอ
(62) อาเภอ
(63) อาเภอ
(64) อาเภอ
(65) อาเภอ
(66) อาเภอ
(67) อาเภอ
(68) อาเภอ
(69) อาเภอ
(70) อาเภอ
(71) อาเภอ
รวม
6 จันทบุรี
(72) อาเภอ
(73) อาเภอ
(74) อาเภอ
(75) อาเภอ
(76) อาเภอ
(77) อาเภอ
(78) อาเภอ
(79) อาเภอ
(80) อาเภอ
7 ฉะเชิงเทรา
(81) อาเภอ
(82) อาเภอ
(83) อาเภอ
(84) อาเภอ
(85) อาเภอ
(86) อาเภอ
(87) อาเภอ
(88) อาเภอ
(89) อาเภอ
(90) อาเภอ

พล
ภูผาม่าน
ภูเวียง
มัญจาคีรี
เวียงเก่า
แวงน้อย
แวงใหญ่
สีชมพู
หนองนาคา
หนองเรือ
หนองสองห้อง
อุบลรัตน์

แก่งหางแมว
ขลุง
เขาคิชฌกูฏ
ท่าใหม่
นายายอาม
โป่งน้าร้อน
มะขาม
แหลมสิงห์
สอยดาว
รวม
บางคล้า
บางน้าเปรี้ยว
บางปะกง
พนมสารคาม
บ้านโพธิ์
สนามชัยเขต
แปลงยาว
ราชสาส์น
ท่าตะเกียบ
คลองเขือ่ น
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่












18
8










9
1











10
1

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สนามที่ว่าการอาเภอพล
วัดท่ากระบือ
วัดมิง่ เมืองพัฒนาราม
สนามที่ว่าการอาเภอมัญจาคีรี
วัดนายมวราราม
หน้าที่ว่าการอาเภอแวงน้อย
เจดียศ์ รีแวงใหญ่
วัดสว่างโนนงาม
วัดศรีบญ
ุ เรือง
วัดสิทธิการาม
วัดวิเวศน์วิทยาราม
วัดเขือ่ นอุบลรัตน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัดซอยสอง
วัดวันยาวบน
วัดทุ่งตาอิน
วัดศรีเมือง
วัดโพธิล์ ังกา
วัดป่าเทพนิมิต
วัดบ้านอ่าง
วัดปากน้าแหลมสิงห์
วัดปะตงวนาราม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดโพธิบ์ างคล้า
วัดเกตุสโมสร
วัดท่าสะอ้าน
วัดท่าเกวียน
วัดสนามจันทร์
วัดห้วยน้าทรัพย์ (วัดพระธาตุวาโย)
ที่ว่าการอาเภอแปลงยาว
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
วัดทุ่งยายดา
วัดก้อนแก้ว

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก












1
25
0










1
9
0











1
9
1

หมายเหตุ

-4ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

8 ชลบุรี
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

เกาะจันทร์
เกาะสีชัง
บ่อทอง
บางละมุง
บ้านบึง
พนัสนิคม
พานทอง
ศรีราชา
สัตหีบ
หนองใหญ่
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่

สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี










7

9 ชัยนาท
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

10 ชัยภูมิ
(108) อาเภอ
(109) อาเภอ
(110) อาเภอ
(111) อาเภอ
(112) อาเภอ
(113) อาเภอ

สรรคบุรี
หันคา
มโนรมย์
วัดสิงห์
สรรพยา
หนองมะโมง
เนินขาม
รวม
แก้งคร้อ
คอนสวรรค์
คอนสาร
จัตุรัส
เกษตรสมบูรณ์
บาเหน็จณรงค์








7

4


วัดเกาะโพธาวาส
วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร
วัดบ่อทองราษฎร์บารุง
วัดชัยมงคล
โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
วัดหลวงพรหมาวาส
ลานหน้าที่ว่าการอาเภอพานทอง
สวนสุขภาพทศบาลเมืองศรีราชา
วัดสัตหีบ
วัดหนองใหญ่ศิริธรรม
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

1


1



หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
วัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
หน้าที่ว่าการอาเภอคอนสวรรค์
วัดป่าเรไร
วัดศิริพงษาวาส
วัดป่าบ้านยาง (ธรรมคุณ)
วัดบูรณ์











10

0








วัดโคกดอกไม้
วัดพิชัยนาวาส
วัดใหญ่
วัดปทุมธาราม
วัดสรรพยาวัฒนาราม
วัดหนองเดิน่
วัดเนินขาม







จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก


1


6


1








หมายเหตุ

-5ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

11 ชุมพร
(123) อาเภอ
(124) อาเภอ
(125) อาเภอ
(126) อาเภอ
(127) อาเภอ
(128) อาเภอ
(129) อาเภอ

บ้านเขว้า
บ้านแท่น
ภูเขียว
เทพสถิต
หนองบัวแดง
หนองบัวระเหว
ซับใหญ่
เนินสง่า
ภักดีชุมพล
รวม
ท่าแซะ
ทุ่งตะโก
ปะทิว
พะโต๊ะ
ละแม
สวี
หลังสวน
รวม

12 เชียงราย
(130) อาเภอ ขุนตาล
(131) อาเภอ เชียงของ
(132) อาเภอ เชียงแสน
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

ดอยหลวง
เทิง
ป่าแดด
พญาเม็งราย
พาน
แม่จัน
แม่ฟา้ หลวง
แม่ลาว

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่









13
3








7
1













สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดปทุมาวาส
วัดวิเชียรธรรมาราม
วัดป่าภูเขียว
วัดวะตะแบก
หน้าที่ว่าการอาเภอหนองบัวแดง
วัดระเหวประชาสรรค์
วัดซับสายออ
วัดป่าเนินทอง
วัดบ้านลานชุมพล
ลานอเนกประสงค์โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดาริ
วัดศรีสุเทพ
วัดธรรมถาวร
วัดพรุใหญ่
วัดพระรักษ์
วัดสวนสมบูรณ์
วัดพระบรมธาตุสวี
วัดราชบูรณะ
ลานฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอขุนตาล
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
สานักปฏิบตั ิธรรมพระธาตุดอยเวียงแก้ว
(พระครูบาบุญชุม่ ญาณสังวโร)
วัดป่าแดง
ข่วงเวียงเทิง
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าแดด
ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอาเภอพญาเม็งราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
วัดพระธาตุจอมจันทร์
สนามกีฬาบ้านเทอดไทย
พุทธมณฑลสมโภช ๗๕๐ ปีเมืองเชียงราย

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก









1
12
3








1
7
0













หมายเหตุ

-6ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

แม่สรวย
แม่สาย
เวียงแก่น
เวียงชัย
เวียงเชียงรุ้ง
เวียงป่าเป้า
รวม

13 เชียงใหม่
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

หางดง
สารภี
สันกาแพง
ไชยปราการ
แม่แจ่ม
แม่แตง
กัลยาณิวัฒนา
สะเมิง
ฝาง
สันป่าตอง
ดอยสะเก็ด
ดอยเต่า
แม่ริม
พร้าว
สันทราย
เชียงดาว
ดอยหล่อ
จอมทอง
เวียงแหง
แม่อาย

(167)
(168)
(169)
(170)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

แม่วาง
แม่ออน
ฮอด
อมก๋อย
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่






5
13

























18

7

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดแสงแก้วโพธิญาณ
ลานหน้าที่ว่าการอาเภอแม่สาย
ที่ว่าการอาเภอเวียงแก่น
วัดไชยนารายณ์
วัดดงชัย
บริเวณลานหน้าที่ว่าการอาเภอเวียงป่าเป้า
บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วัดสารภี
วัดร้องวัวแดง
วัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช)
วัดกู่
เทศบาลตาบลสันมหาพน
วัดจันทร์
วัดท่าศาลา
วัดพระบาทอุดม
วัดป่าเจริญธรรม
วัดพระธาตดอยสะเก็ด พระอารามหลวง
วัดฉิมพลีวุฒาราม
วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาล)
วัดเขือ่ นผาก
สนามกีฬาเทศบาลตาบลสันทรายหลวง
สนามกีฬาบ้านดง
วัดปากเจริญ
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
วัดกาแพงใหม่ (ป่าไผ่)
ที่ว่าการอาเภอแม่อาย
วั(บริ
ดรัเงวณสนามกี
ษีสุทธารามฬาอเนกประสงค์ข้าง

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก






1
13
4






















ลานประชุมอาเภอแม่ออน
วัดอินทาราม (แม่ทงั )
วัดแสนทอง
1





24

0

หมายเหตุ

-7ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

14 ตรัง
(171)
(172)
(173)
(174)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

กันตัง
นาโยง
ปะเหลียน
ย่านตาขาว

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่






(175) อาเภอ รัษฎา
(176) อาเภอ วังวิเศษ



(177) อาเภอ สิเกา
(178) อาเภอ ห้วยยอด
(179) อาเภอ หาดสาราญ



รวม
15 ตราด
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

คลองใหญ่
แหลมงอบ
เขาสมิง
บ่อไร่
เกาะช้าง
เกาะกูด
รวม
16 ตาก (จังหวัดจัดร่วมกับอาเภอสามเงา)
(186) อาเภอ เมือง
(187) อาเภอ บ้านตาก
(188) อาเภอ วังเจ้า
(189) อาเภอ แม่สอด
(190) อาเภอ แม่ระมาด
(191) อาเภอ ท่าสองยาง
(192) อาเภอ พบพระ
(193) อาเภอ อุม้ ผาง
รวม
17 นครนายก
(194) อาเภอ บ้านนา
(195) อาเภอ องครักษ์
(196) อาเภอ ปากพลี
รวม




5






6








7

5


1



2





3

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ลานวัฒนธรรมสนามทุ่งแจ้ง
วัดตรังคภูมิพทุ ธาวาส
วัดยอทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สนามหน้าเทศบาลย่านตาขาว

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก






วัดคลองมวน
สนามที่ว่าการอาเภอวังวิเศษ




วัดเขาแก้ว
โรงเรียนห้วยยอด
วัดหนองสมาน





สนามหน้าศาลากลาง
วัดคลองใหญ่
วัดแหลมงอบ
วัดท่าโสม
วัดบ่อไร่
วัดคลองนนทรี
วัดราษฎร์บารุง
เขือ่ นภูมิพล (บริเวณเขือ่ นแม่ปงิ ตอนล่าง)
ศาลากลางจังหวัด (จัดโดยอาเภอเมือง)
วัดพระบรมธาตุ
วัดท่าตะคร้อ
วัดดอนแก้ว
วัดแม่จะเรา
วัดแม่ต้านเหนือ
วัดราษฎร์เจริญธรรม
วัดพาณิชนิรมล
ศาลากลางจังหวัด

1


0






1


1


4


2









8

0





วัดช้าง
วัดประสิทธิเวช
วัดฝัง่ คลอง
1

9

1

3

0

หมายเหตุ

-8ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

18 นครปฐม
(197) อาเภอ
(198) อาเภอ
(199) อาเภอ
(200) อาเภอ
(201) อาเภอ
(202) อาเภอ

สามพราน
นครชัยศรี
ดอนตูม
พุทธมณฑล
กาแพงแสน
บางเลน
รวม

19 นครพนม
(203) อาเภอ ท่าอุเทน
(204) อาเภอ ธาตุพนม
(205)
(206)
(207)
(208)
(209)
(210)
(211)
(212)
(213)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

20 นครราชสีมา
(214) อาเภอ
(215) อาเภอ
(216) อาเภอ
(217) อาเภอ
(218) อาเภอ
(219) อาเภอ
(220) อาเภอ
(221) อาเภอ
(222) อาเภอ
(223) อาเภอ
(224) อาเภอ
(225) อาเภอ

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่







5
2




นาแก
นาทม
นาหว้า
บ้านแพง
ปลาปาก
โพนสวรรค์
เรณูนคร
วังยาง
ศรีสงคราม
รวม










11

พิมาย
บัวลาย
บัวใหญ่
ปากช่อง
สีควิ้
หนองบุญมาก
ปักธงชัย
โนนสูง
สูงเนิน
ประทาย
โชคชัย
เทพารักษ์








หน้าศาลากลางจังหวัด
วัดไร่ขิงพระอารามหลวง
วัดสาโรง
วัดลาลูกบัว
วัดมะเกลือ
สนามกีฬากลาง หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา เขตกาแพงแสน
วัดชุมนุมศรัทธา
ศาลากลางจังหวัด
วัดป่าโพธิศ์ รี
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร






วัดธาตุศรีคุณ
วัดศรีบญ
ุ เรือง
วัดธาตุประสิทธิ์
วัดชัยมงคล
วัดคณิศรธรรมิการาม
วัดป่าประชาสามัคคี
วัดพระธาตุเรณู
วัดป่ากิตติพทุ ธาราม
วัดศรีสมบูรณ์
1









สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก







1
6
0




หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
วัดเดิม
วัดปทุมวนาราม
วัดประชานิมิตร
วัดคีรีวันต์
วัดใหญ่สีควิ้
วัดซับตะคร้อ
ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอาเภอปักธงชัย
วัดโนนหมัน่
วัดใหญ่สูงเนิน
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอประทาย
วัดใหม่สระประทุม
วัดสานักตระคร้อ





1



8













3

หมายเหตุ

-9ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(226) อาเภอ ด่านขุนทด
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
(238)
(239)
(240)
(241)
(242)
(243)
(244)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

พระทองคา
โนนไทย
เฉลิมพระเกียรติ
จักราช
ห้วยแถลง
ครบุรี
คง
เมืองยาง
ลาทะเมนชัย
ชุมพวง
ขามทะเลสอ
ขามสะแกแสง
เสิงสาง
บ้านเหลือ่ ม
โนนแดง
วังน้าเขียว
สีดา
แก้งนามนาง
รวม
21 นครศรีธรรมราช
(245) อาเภอ ขนอม
(246) อาเภอ จุฬาภรณ์
(247) อาเภอ ฉวาง
(248) อาเภอ เฉลิมพระเกียรติ
(249) อาเภอ ชะอวด
(250) อาเภอ ช้างกลาง
(251) อาเภอ เชียรใหญ่
(252) อาเภอ ถ้าพรรณรา
(253) อาเภอ ท่าศาลา
(254) อาเภอ ทุ่งสง
(255) อาเภอ ทุ่งใหญ่
(256) อาเภอ นบพิตา
(257) อาเภอ นาบอน
(258) อาเภอ บางขัน

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่

ศูนย์ราชการประจาอาเภอด่านขุนทด
บริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอด่านขุนทด

วัดทองหลาง

วัดโนนไทย

วัดสมานมิตร

วัดป่าจักราช

วัดประชาคมาราม

วัดสมุทรการ (แชะ)

วัดตะคร้อ

สนามหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองยาง

วัดสุมังคลาราม

วัดใหม่หนองบัวรี

วัดหนองขุน่

สนามหน้าที่ว่าการอาเภอขามสะแกแสง

หอประชุมอาเภอเสิงสางและบริเวณโดยรอบ

วัดบ้านเหลือ่ ม

วัดโนนแดง

สนามหน้าที่ว่าการอาเภอวังน้าเขียว

วัดพระปรางค์สีดา

สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอาเภอแก้งนามหนาง
23
9

สนามหน้าเมือง

วัดสุวรรณบรรพต

วัดสานักขัน

วัดศิลา

วัดพังยอม

วัดหมืน่ ระงับรังสรรค์

วัดมะนาวหวาน

วัดปากเชียร

วัดมุขธารา

โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศ์ ึกษา

วัดเขาปรีดี

วัดท่ายาง

วัดใหม่ไทยเจริญ

วัดหนองดี

ที่ว่าการอาเภอบางขัน

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก


1




















31

0















หมายเหตุ

- 10 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(259) อาเภอ ปากพนัง
(260)
(261)
(262)
(263)
(264)
(265)
(266)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

พรหมคีรี
พระพรหม
พิปนู
ร่อนพิบลู ย์
ลานสกา
สิชล
หัวไทร
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่

โครงการพัฒนาพื้นที่ลมุ่ น้าปากพนังอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ







19

22 นครสวรรค์
(267)
(268)
(269)
(270)
(271)
(272)
(273)
(274)
(275)
(276)
(277)
(278)
(279)
(280)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

23 นนทบุรี
(281) อาเภอ
(282) อาเภอ
(283) อาเภอ
(284) อาเภอ
(285) อาเภอ

หนองบัว
ตาคลี
พยุหะคีรี
บรรพตพิสัย
เก้าเลีย้ ว
ชุมแสง
ไพศาลี
โกรกพระ
ท่าตะโก
ลาดยาว
ตากฟ้า
แม่เปิน
ชุมตาบง
แม่วงก์
รวม
ปากเกร็ด
บางบัวทอง
บางใหญ่
บางกรวย
ไทรน้อย
รวม



วัดพรหมโลก
วัดพระพรหม
วัดยางค้อม
วัดเทพพนมเชือด
วัดไทรงาม
วัดศิลาชลเขต
วัดหัวไทร
4
















12






6

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก


ศาลากลางจังหวัด




1


วัดเทพสุทธาวาส
วัดสว่างวงษ์
วัดเขาแก้ว
วัดส้มเสีย้ ว
สนามที่ว่าการอาเภอเก้าเลีย้ ว
วัดเกยไชยเหนือ
วัดไพศาลี
วัดโกรกพระเหนือ
วัดท่าตะโก
วัดศรีสุธรรมาราม
วัดตากฟ้า พระอารามหลวง
วัดลานชัยสามัคคี
สนามที่ว่าการอาเภอชุมตาบง
วัดมฤคทายวัน

3
วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
วัดกู้
วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
วัดราษฎร์ประครองธรรม
วัดบางอ้อยช้าง
วัดไทรใหญ่
0



1





10

11















14

0





1

2



3

หมายเหตุ

- 11 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

24 นราธิวาส
(286)
(287)
(288)
(289)
(290)
(291)
(292)
(293)
(294)
(295)
(296)
(297)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

จะแนะ
เจาะไอร้อง
ตากใบ
บาเจาะ
ยีง่ อ
ระแงะ
รือเสาะ
แว้ง
ศรีสาคร
สุคิริน
สุไหงโก-ลก
สุไหงปาดี
รวม
25 น่าน (ร่วมกับ อ.ภูเพียง)
(298) อาเภอ เมืองน่าน
(299) อาเภอ นาหมืน่
(300) อาเภอ นาน้อย
(301) อาเภอ เวียงสา
(302) อาเภอ แม่จริม
(303) อาเภอ สันติสุข
(304) อาเภอ บ้านหลวง
(305) อาเภอ ทุ่งช้าง
(306) อาเภอ ท่าวังผา
(307) อาเภอ สองแคว
(308) อาเภอ ปัว
(309) อาเภอ เชียงกลาง
(310) อาเภอ บ่อเกลือ
(311) อาเภอ เฉลิมพระเกียรติ
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5)












9














14




สานักสงฆ์ไอร์บอื แต
วัดเจาะไอร้อง
วัดสิทธิสารประดิษฐ์ (วัดโคกยาง)
วัดเชิงเขา
วัดทุ่งคา
วัดชลธาราวาส (วัดร่อน)
วัดราษฎร์สโมสร
วัดน้าขาวยะกา
วัดศรีสาคร
สนามฟุตบอลนิคมสร้างตนเองสุคิริน
สนามกีฬามหาราช
วัดประชุมชลธารา

4


1

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก


วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง
วัดสวนตาล จัดโดยอาเภอเมือง
วัดบ่อแก้ว
วัดใหม่ไชยสถาน
วัดบุญยืน พระอารามหลวง
วัดนาคา
วัดดอนมงคล
วัดหลวง
วัดเฟือยลุง
วัดนิโครธาราม
วัดสองแคว
วัดพระธาตุเบ็งสกัด
วัดรัชดา
วัดนากุม่
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า







1







9

3














1

8



6

หมายเหตุ

- 12 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

26 บึงกาฬ
(312) อาเภอ
(313) อาเภอ
(314) อาเภอ
(315) อาเภอ
(316) อาเภอ
(317) อาเภอ
(318) อาเภอ
27 บุรีรัมย์
(319) อาเภอ
(320) อาเภอ
(321) อาเภอ
(322) อาเภอ
(323) อาเภอ
(324) อาเภอ
(325) อาเภอ
(326) อาเภอ
(327) อาเภอ
(328) อาเภอ
(329) อาเภอ
(330) อาเภอ
(331) อาเภอ
(332) อาเภอ
(333) อาเภอ
(334) อาเภอ
(335) อาเภอ
(336) อาเภอ
(337) อาเภอ
(338) อาเภอ
(339) อาเภอ
(340) อาเภอ

บุ่งคล้า
บึงโขงหลง
เซกา
พรเจริญ
ศรีวิไล
โซ่พสิ ัย
ปากคาด
รวม
นางรอง
ประโคนชัย
พุทไธสง
ลาปลายมาศ
สตึก
ละหานทราย
บ้านกรวด
กระสัง
คูเมือง
หนองกี่
ปะคา
หนองหงส์
นาโพธิ์
พลับพลาชัย
ห้วยราช
โนนสุวรรณ
ชานิ
โนนดินแดง
เฉลิมพระเกียรติ
บ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านด่าน
แคนดง
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่








7
1























12
11

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองบึงกาฬ
วัดทองอุทยั ราษฎร์
วัดสว่างวารี
วัดไตรภูมิ
วัดป่าวิเวกธรรมคุณ
วัดอรัญญวิเวก
วัดสุวรรณาราม
วัดโพธิศ์ รีสร้อย
หน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)
วัดกลางนางรอง
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระพุทธประโคนชัยมหามิง่ มงคล
วัดหงษ์
วัดสุภโสภณ
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอสตึก
วัดป่าละหานทราย
วัดตลาดนิคม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอกระสัง
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอคูเมือง
วัดเย้ยปราสาท
วัดโพธิย์ อ้ ย
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอหนองหงส์
วัดสมศรี
วัดสะเดา
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอห้วยราช
วัดโนนสุวรรณ
วัดตาเหล็ง
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอโนนดินแดง
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอบ้านไชยพจน์
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอบ้านด่าน
วัดอนามัย

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก








1
7
0























1
18
4

หมายเหตุ

- 13 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

28 ปทุมธานี
(341) อาเภอ
(342) อาเภอ
(343) อาเภอ
(344) อาเภอ
(345) อาเภอ
(346) อาเภอ

คลองหลวง
ธัญบุรี
ลาดหลุมแก้ว
ลาลูกกา
สามโคก
หนองเสือ
รวม
29 ประจวบคีรีขนั ธ์
(347) อาเภอ หัวหิน
(348) อาเภอ ปราณบุรี
(349) อาเภอ สามร้อยยอด
(350) อาเภอ กุยบุรี
(351) อาเภอ ทับสะแก
(352) อาเภอ บางสะพาน
(353) อาเภอ บางสะพานน้อย
รวม
30 ปราจีนบุรี
(354)
(355)
(356)
(357)
(358)
(359)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

31 ปัตตานี
(360) อาเภอ
(361) อาเภอ
(362) อาเภอ
(363) อาเภอ
(364) อาเภอ
(365) อาเภอ
(366) อาเภอ

กบินทร์บรุ ี
นาดี
บ้านสร้าง
ประจันตคาม
ศรีมหาโพธิ
ศรีมโหสถ
รวม
โคกโพธิ์
ยะรัง
ยะหริ่ง
สายบุรี
มายอ
หนองจิก
ปะนาเระ

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่







5
2








8
0







4








3


สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
หน้าศาลากลางจังหวัด
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
วัดมูลจินดาราม
วัดบัวแก้วเกษร
วัดสุวรรณบารุงราชวราราม
วัดโบสถ์
วัดบึงบาประภาสะวัต
วัดคลองวาฬ
วัดห้วยมงคล
วัดหนองตาแต้ม
วัดสามร้อยยอด
วัดกุยบุรี
วัดเขาบ้านกลาง
วัดเขาโบสถ์พระอารามหลวง
วัดห้วยสัก
หน้าศาลากลางจังหวัด

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก







1
6
0








1
6
1





ที่ว่าการอาเภอกบินทร์บรุ ี
วัดโพธิศ์ รี
วัดกระทุ่มแพ้ว
วัดแจ้งเมืองเก่า
โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง
วัดไผ่งาม
สนามศักดิเ์ สนียบ์ ริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทศิ
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดสุขาวดี
วัดบูรพาราม
วัดวิมลวัฒนาราม (วัดเขา)
วัดประเวศน์ภผู า
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
วัดควนนอก



1




5

1









หมายเหตุ

- 14 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(367)
(368)
(369)
(370)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

ไม้แก่น
ทุ่งยางแดง
กะพ้อ
แม่ลาน
รวม
32 พระนครศรีอยุธยา
(371) อาเภอ มหาราช
(372) อาเภอ บางบาล
(373) อาเภอ บางซ้าย
(374) อาเภอ อุทยั
(375) อาเภอ บางปะหัน
(376) อาเภอ บางปะอิน
(377) อาเภอ เสนา
(378) อาเภอ ภาชี
(379) อาเภอ ท่าเรือ
(380) อาเภอ บางไทร
(381) อาเภอ ผักไห่
(382) อาเภอ วังน้อย
(383) อาเภอ ลาดบัวหลวง
(384) อาเภอ นครหลวง
(385) อาเภอ บ้านแพรก
รวม
33 พะเยา
(386) อาเภอ แม่ใจ
(387) อาเภอ ดอกคาใต้
(388) อาเภอ ปง
(389) อาเภอ ภูซาง
(390) อาเภอ เชียงม่วน
(391) อาเภอ เชียงคา
(392) อาเภอ จุน
(393) อาเภอ ภูกามยาว
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่




9
3
















13
3








1



8

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดสารวัน
สานักสงฆ์อาเภอทุ่งยางแดง
สานักสงฆ์ทุ่งสัก
วัดบุพพนิมิต
พระราชวังโบราณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ลานข้างสานักงานเทศบาลตาบลโรงช้าง
วัดพิกลุ โสคันธ์
วัดบางซ้ายใน
วัดโตนดเตีย้
วัดวรนายกรังสรรค์ เจติยาบรรพธาราม
ศูนย์ราชการอาเภอบางปะอิน
วัดสามกอ
วัดภาชี
วัดสะดือ
วัดกระแซง
วัดหน้าโคก
วัดศิวาราม
วัดลาดบัวหลวง
วัดปรีดาราม
วัดเขียนลาย
ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา
วัดโพธาราม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอดอกคาใต้
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอภูชาง
สนามโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
ค่ายขุนจอมธรรม กองพันทหารราบที่ 4
กรมทหารราบที่ 17
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอจุน
ที่ว่าการอาเภอภูกามยาว

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก




1
7
4
















1
12
3








1



8

0

หมายเหตุ

- 15 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ
34 พังงา
(394)
(395)
(396)
(397)
(398)
(399)
(400)

จังหวัด/อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

35 พัทลุง
(401) อาเภอ
(402) อาเภอ
(403) อาเภอ
(404) อาเภอ
(405) อาเภอ
(406) อาเภอ
(407) อาเภอ
(408) อาเภอ
(409) อาเภอ
(410) อาเภอ
36 พิจิตร
(411)
(412)
(413)
(414)
(415)
(416)
(417)
(418)
(419)
(420)
(421)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

กะปง
เกาะยาว
คุระบุรี
ตะกัว่ ทุ่ง
ตะกัว่ ป่า
ทับปุด
ท้ายเหมือง
รวม
ควนขนุน
ปากพะยูน
เขาชัยสน
กงหรา
ศรีบรรพต
ป่าบอน
ตะโหมด
ป่าพะยอม
บางแก้ว
ศรีนครินทร์
รวม
ตะพานหิน
บางมูลนาก
โพทะเล
โพธิป์ ระทับช้าง
สามง่าม
ทับคล้อ
วังทรายพูน
วชิรบารมี
สากเหล็ก
ดงเจริญ
บึงนาราง
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่








6
2











10
1












12
0

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)
วัดป่าโมกข์
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอเกาะยาว
วัดสามัคคีธรรม(ป่าส้าน)
วัดมาตุคุณาราม
วัดคงคาภิมุข
วัดนิโครธาราม
วัดประชุมศึกษา
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
วัดบ้านสวน
วัดควนปิยาราม
วัดเขียนบางแก้ว
วัดเขาวงศ์
วัดถ้า (เขาปู่)
วัดป่าบอนต่า
วัดตะโหมด
วัดป่าพะยอม
วัดรัตนวราราม
วัดลากะ
วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
วัดต้นชุมแสง
วัดชัยมงคล
วัดทะนง
วัดท่าบัวทอง
วัดวังแดง
วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง
วัดเขตมงคล
วัดหนองสะเดา
วัดไทรย้อย
วัดสานักขุนเณร
วัดวังกระสูบ

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก








1
6
1











1
9
1












1
7
4

หมายเหตุ

- 16 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

37 พิษณุโลก
(422)
(423)
(424)
(425)
(426)
(427)

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

วังทอง
บางระกา
บางกระทุ่ม
พรหมพิราม
เนินมะปราง
วัดโบสถ์

(428) อาเภอ นครไทย
(429) อาเภอ ชาติตระการ
รวม
38 เพชรบุรี
(430) อาเภอ ท่ายาง
(431) อาเภอ ชะอา
(432) อาเภอ เขาย้อย
(433) อาเภอ บ้านแหลม
(434) อาเภอ บ้านลาด
(435) อาเภอ หนองหญ้าปล้อง
(436) อาเภอ แก่งกระจาน
รวม
39 เพชรบูรณ์
(437) อาเภอ หล่มสัก
(438) อาเภอ หล่มเก่า
(439) อาเภอ เขาค้อ
(440) อาเภอ ชนแดน
(441) อาเภอ วังโป่ง
(442) อาเภอ หนองไผ่
(443) อาเภอ บึงสามพัน
(444) อาเภอ วิเชียรบุรี
(445) อาเภอ ศรีเทพ
(446) อาเภอ น้าหนาว
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่

ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ลานทรงพล)
กองทัพภาคที่ 3 อาเภอเมืองพิษณุโลก

วัดวังทองวราราม

วัดสุนทรประดิษฐ์

วัดห้วยแก้ว

วัดป่าสัก

วัดศรีมงคล

ลานประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าสถานีตารวจภูธรวัดโบสถ์

ลานหน้าที่ว่าการอาเภอนครไทย

วัดโพนไทรงาม
6
3

วัดคงคารามวรวิหาร

วัดชลธราราม (ท่าซิก)

วัดห้วยทรายใต้

วัดห้วยหลวง

วัดต้นสน

วัดช่อม่วง

วัดหนองหญ้าปล้อง

วัดเขากลิง้
8
0

ศาลากลางจังหวัด

วัดศรีบญ
ุ เรือง

วัดสระเกศ

วัดบ้านนายาว

วัดพระพุทธบาทชนแดน

วัดอรัญญาวาส

วัดหนองไผ่พทิ ยาราม

วัดบรรพตาราม

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดสว่างสามัคคี

ที่ว่าการอาเภอน้าหนาว
8
3

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก








1


1


1

3



5

0








7











10

0

หมายเหตุ

- 17 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

40 แพร่
(447) อาเภอ เด่นชัย
(448)
(449)
(450)
(451)
(452)
(453)

อาเภอ สูงเม่น
อาเภอ ลอง
อาเภอ ร้องกวาง
อาเภอ สอง
อาเภอ วังชิน้
อาเภอ หนองม่วงไข่
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่

สนามหลวงแพร่ (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9)

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม






5

41 ภูเก็ต
(454) อาเภอ กะทู้
(455) อาเภอ ถลาง
รวม
42 มหาสารคาม
(456)
(457)
(458)
(459)
(460)
(461)
(462)
(463)
(464)
(465)
(466)
(467)

อาเภอ กันทรวิชัย
อาเภอ โกสุมพิสัย
อาเภอ เชียงยืน
อาเภอ นาเชือก
อาเภอ บรบือ
อาเภอ พยัคฆภูมิพสิ ัย
อาเภอ วาปีปทุม
อาเภอ นาดูน
อาเภอ แกดา
อาเภอ ยางสีสุราช
อาเภอ กุดรัง
อาเภอ ชืน่ ชม
รวม
43 มุกดาหาร
(468)
(469)
(470)
(471)
(472)
(473)

อาเภอ คาชะอี
อาเภอ ดงหลวง
อาเภอ ดอนตาล
อาเภอ นิคมคาสร้อย
อาเภอ หนองสูง
อาเภอ หว้านใหญ่
รวม



2

3


1














6

สนามหน้าที่ว่าการอาเภอสูงเม่น
วัดศรีดอนคา
วัดร้องกวาง
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอสอง
วัดใหม่กลาง
วัดแม่คามี
สวนสาธารณะสะพานหิน

1


วัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่)
วัดเทพวนาราม






6

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก






7


สนามบริเวณศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม (หลังใหม่)

1




2

0







1


8



4



วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
วัดโพธิศ์ รี
วัดทุ่งสว่างวัฒนาราม
วัดสุภากรณ์นคิ มธรรมาราม
วัดไตรภูมิ
วัดป่าวิเวก
1

0







วัดสุวรรณาวาส
วัดกลางโกสุม
วัดปัจจิมเชียงยืน
วัดกุดรังสุทธาราม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอบรบือ
วัดพยัคฆภูมิวราราม (วัดนอก)
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอวาปีปทุม
บริเวณหน้าองค์พระบรมธาตุนาดูน
วัดบูรพาหนองบัว
ศูนย์ปฏิบตั ิธรรมดงเมืองน้อย
บริเวณศูนย์ราชการอาเภอกุดรัง
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอชืน่ ชม
บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร







7



1





5

1

หมายเหตุ

- 18 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

44 แม่ฮอ่ งสอน
(474)
(475)
(476)
(477)
(478)
(479)

อาเภอ ขุนยวม
อาเภอ ปางมะผ้า
อาเภอ ปาย
อาเภอ แม่ลาน้อย
อาเภอ แม่สะเรียง
อาเภอ สบเมย
รวม

45 ยโสธร
(480) อาเภอ ป่าติว้
(481) อาเภอ กุดชุม
(482) อาเภอ เลิงนกทา
(483) อาเภอ ค้อวัง
(484) อาเภอ ไทยเจริญ
(485) อาเภอ คาเขือ่ นแก้ว
(486) อาเภอ มหาชนะชัย
(487) อาเภอ ทรายมูล
รวม
46 ยะลา
(488) อาเภอ รามัน
(489) อาเภอ กาบัง
(490) อาเภอ ธารโต
(491) อาเภอ บันนังสตา
(492) อาเภอ ยะหา
(493) อาเภอ เบตง
(494) อาเภอ กรงปินงั
รวม
47 ร้อยเอ็ด
(495) อาเภอ เกษตรวิสัย
(496) อาเภอ สุวรรณภูมิ
(497) อาเภอ พนมไพร
(498) อาเภอ เสลภูมิ
(499) อาเภอ โพนทอง
(500) อาเภอ ธวัชบุรี
(501) อาเภอ จังหาร
(502) อาเภอ ศรีสมเด็จ

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่

ลานสนามกีฬาเทศบาลเมือง






6

0













วัดโพธาราม
วัดสบป่อง
วัดทรายขาว
วัดแม่ลาน้อยเหนือ
วัดจอมแจ้ง
วัดคอนผึง้
1









9








5

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก




3


สนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร
สนามหน้า สนง.เทศบาลตาบลป่าติว้
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอกุดชุม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอเลิงนกทา
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอค้อวัง
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอไทยเจริญ
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอคาเขือ่ นแก้ว
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอมหาชนะชัย
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอทรายมูล
สนามโรงพิธีช้างเผือก
วัดรังสิตาวาส
วัดบาละ
วัดคอกช้าง
วัดเนรัญชราวาส
วัดวงกตบรรพต
สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง
ศาลาประชาคมอาเภอกรงปินงั
ลานหน้าบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
วัดกลาง
วัดทุ่งลัฎฐิวัน
วัดป่าอัมพวัน
วัดเหนือ
วัดโพธิร์ ้อยต้น
วัดเอกสัตย์บารุง
วัดบ้านเหล่างิ้ว
วัดบ้านหนองใหญ่




1


4


2





1


1






7







1


3


4










หมายเหตุ

- 19 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(503)
(504)
(505)
(506)
(507)
(508)
(509)
(510)
(511)
(512)
(513)

อาเภอ เชียงขวัญ
อาเภอ เมืองสรวง
อาเภอ จตุรพักตรพิมาน
อาเภอ ทุ่งเขาหลวง
อาเภอ ปทุมรัตต์
อาเภอ โพนทราย
อาเภอ หนองฮี
อาเภอ หนองพอก
อาเภอ เมยวดี
อาเภอ อาจสามารถ
อาเภอ โพธิช์ ัย
รวม

48 ระนอง
(514) อาเภอ กะเปอร์
(515) อาเภอ กระบุรี
(516) อาเภอ ละอุน่
(517) อาเภอ สุขสาราญ
รวม
49 ระยอง
(518) อาเภอ แกลง
(519) อาเภอ บ้านค่าย
(520) อาเภอ ปลวกแดง
(521) อาเภอ บ้านฉาง
(522) อาเภอ วังจันทร์
(523) อาเภอ เขาชะเมา
(524) อาเภอ นิคมพัฒนา
รวม
50 ราชบุรี
(525) อาเภอ บ้านโป่ง
(526) อาเภอ โพธาราม
(527) อาเภอ ดาเนินสะดวก
(528) อาเภอ บางแพ
(529) อาเภอ ปากท่อ

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่











19
1





3

2








6








2

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดบ้านดอนวิเวก
วัดเมืองสรวงใหญ่
วัดไตรภูมิ
วัดโสภณวิหาร
วัดโพธิการาม
วัดวารีกฎุ าราม
วัดสระโพธิ์
วัดแสงอรุณผดุงสันต์
วัดศรีสว่างอาราม
วัดอุบลบรทิพย์
วัดสว่างสระทอง
วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง
วัดธรรมวุธาราม
สนามหน้าสานักงานเทศบาลตาบลน้าจืด

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก











1
7
12





หอประชุมที่ว่าการอาเภอละอุน่
วัดสถิตย์ธรรมาราม
สวนศรีเมือง อาเภอเมือง
วัดสารนาถธรรมาราม
วัดละหารไร่
วัดสิทธิสามัคคี
วัดบ้านฉาง
วัดชุมแสง
วัดน้าใส
สนามฟุตบอลข้างที่ว่าการอาเภอนิคมพัฒนา
วัดมหาธาตุวรวิหาร
วัดบ้านโป่ง
วัดเขาช่องพราน
วัดโชติทายการาม
วัดกลางวังเย็น
วัดปากท่อ

1


1


2


2








7

0







หมายเหตุ

- 20 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(530)
(531)
(532)
(533)

51 ลพบุรี
(534)
(535)
(536)
(537)
(538)
(539)
(540)
(541)
(542)
(543)

อาเภอ จอมบึง
อาเภอ สวนผึง้
อาเภอ บ้านคา
อาเภอ วัดเพลง
รวม
อาเภอ ท่าวุง้
อาเภอ บ้านหมี่
อาเภอ โคกสาโรง
อาเภอ สระโบสถ์
อาเภอ หนองม่วง
อาเภอ โคกเจริญ
อาเภอ ชัยบาดาล
อาเภอ ลาสนธิ
อาเภอ ท่าหลวง
อาเภอ พัฒนานิคม
รวม

52 ลาปาง
(544) อาเภอ เถิน
(545) อาเภอ แม่ทะ
(546) อาเภอ แม่พริก
(547) อาเภอ งาว
(548) อาเภอ เกาะคา
(549) อาเภอ วังเหนือ
(550) อาเภอ สบปราบ
(551) อาเภอ ห้างฉัตร
(552) อาเภอ เสริมงาม
(553) อาเภอ แม่เมาะ
(554) อาเภอ เมืองปาน
(555) อาเภอ แจ้หม่
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่




10
0











10
1













9
4

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดวาปีสุทธาวาส
วัดบ้านบ่อ
วัดป่าพระธาตุเขาน้อย
วัดแจ้งเจริญ
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
วัดภิญโญสโมสร
วัดกัทลีพนาราม
วัดสิงห์คูยาง
วัดทุ่งท่าช้าง
วัดวาปีอมั พาราม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอโคกเจริญ
วัดลานารายณ์
วัดหนองรี
วัดพุพะเนียง (ธ)
วัดพรหมรังษี
ลานอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วัดล้อมแรด
วัดศรีอว้ น
วัดแม่พริกลุม่
วัดจองคา พระอารามหลวง
วัดพระธาตุลาปางหลวง
วัดบ้านใหม่
วัดหลวงสบปราบ
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
หน้าที่ว่าการอาเภอเสริมงาม
ศาลาเอนกประสงค์ริมสระน้าบ้านใหม่นาแขม
หอประชุมอาเภอเมืองปาน
วัดศรีหลวง

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก




1
9
0











1
10
0













1
4
8

หมายเหตุ

- 21 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ
53 ลาพูน
(556)
(557)
(558)
(559)
(560)
(561)
(562)
54 เลย
(563)
(564)
(565)
(566)
(567)
(568)
(569)
(570)
(571)
(572)
(573)
(574)
(575)

จังหวัด/อาเภอ
อาเภอ ทุ่งหัวช้าง
อาเภอ บ้านธิ
อาเภอ บ้านโฮ่ง
อาเภอ ป่าซาง
อาเภอ แม่ทา
อาเภอ ลี้
อาเภอ เวียงหนองล่อง
รวม

อาเภอ ภูเรือ
อาเภอ ผาขาว
อาเภอ ภูกระดึง
อาเภอ เชียงคาน
อาเภอ ปากชม
อาเภอ วังสะพุง
อาเภอ หนองหิน
อาเภอ ด่านซ้าย
อาเภอ นาด้วง
อาเภอ นาแห้ว
อาเภอ ภูหลวง
อาเภอ ท่าลี่
อาเภอ เอราวัณ
รวม
55 ศรีสะเกษ
(576) อาเภอ กันทรลักษ์
(577) อาเภอ กันทรารมย์
(578) อาเภอ ขุขันธ์
(579) อาเภอ ขุนหาญ
(580) อาเภอ น้าเกลีย้ ง
(581) อาเภอ โนนคูณ
(582) อาเภอ บึงบูรพ์
(583) อาเภอ เบญจลักษ์
(584) อาเภอ ปรางค์กู่
(585) อาเภอ พยุห์
(586) อาเภอ โพธิศ์ รีสุวรรณ

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่








7
1














11
3













สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สนามองค์การบริหารส่วนจาหวัดลาพูน
วัดห้วยห้าง
วัดป่าสัก
วัดพระเจ้าตนหลวง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง
วัดศรีมงคล (เหมืองลึก)
วัดพระธาตุเจดียศ์ รีเวียงชัย
วัดบ้านดง
หน้าศาลากลางจังหวัด
วัดโพนทอง
วัดสว่างอารมณ์
วัดศรีภกู ระดึงพัฒนาราม
วัดป่าศรีภทู อก
วัดบ้านนาหงส์
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
วัดศรีหนองหิน
วัดเนรมิตวิปสั สนา
วัดเวียงล้อม
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอนาแห้ว
บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอภูหลวง
วัดป่าเลไลย์
วัดเอราวัณพัฒนาราม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
วัดศิริวราวาส
วัดกันทรารมย์
วัดกลางอัมรินทราวาส
วัดศรีขุนหาญ
วัดสว่างวารีรัตนาราม
วัดบ้านโพธิ์
วัดวิสุทธิโสภณ
สนามที่ว่าการอาเภอเบญจลักษณ์
วัดระกา
วัดบ้านสาโรง
วัดบ้านโดด

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก








1
1
6














1
13
0













หมายเหตุ

- 22 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(587)
(588)
(589)
(590)
(591)
(592)
(593)
(594)
(595)
(596)

อาเภอ ไพรบึง
อาเภอ ภูสิงห์
อาเภอ เมืองจันทร์
อาเภอ ยางชุมน้อย
อาเภอ ราษีไศล
อาเภอ วังหิน
อาเภอ ศรีรัตนะ
อาเภอ ศิลาลาด
อาเภอ ห้วยทับทัน
อาเภอ อุทมุ พรพิสัย
รวม
56 สกลนคร
(597) อาเภอ วานรนิวาส
(598) อาเภอ เต่างอย
(599) อาเภอ ส่องดาว
(600) อาเภอ สว่างแดนดิน
(601) อาเภอ พรรณานิคม
(602) อาเภอ บ้านม่วง
(603) อาเภอ กุดบาก
(604) อาเภอ กุสุมาลย์
(605) อาเภอ คาตากล้า
(606) อาเภอ โคกศรีสุพรรณ
(607) อาเภอ พังโคน
(608) อาเภอ เจริญศิลป์
(609) อาเภอ นิคมน้าอูน
(610) อาเภอ วาริชภูมิ
(611) อาเภอ โพนนาแก้ว
(612) อาเภอ ภูพาน
(613) อาเภอ อากาศอานวย
รวม
57 สงขลา
(614) อาเภอ หาดใหญ่
(615) อาเภอ สะเดา
(616) อาเภอ จะนะ
(617) อาเภอ รัตภูมิ
(618) อาเภอ สทิงพระ

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่










17
5


















15
3







สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดไพรบึง
วัดตะเคียนราม
วัดปลาซิว
วัดเขวาน้อย
วัดกัลยาโฆสิตาราม
วัดดวนใหญ่
วัดเกียรติแก้วสามัคคี
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอศิลาลาด
สนามที่ว่าการอาเภอห้วยทับทัน
สนามที่ว่าการอาเภออุทมุ พรพิสัย
หน้าศาลากลางจังหวัด
วัดโนนวิเวกศรีเมือง
วัดป่าวิริยะพล
วัดบูรภาพิรมย์
หน้าที่ว่าการอาเภอสว่างแดนดิน
วัดศรีธรรมสมโพธิ
วัดศรีสะอาด
วัดศรีจันทราราม
วัดราษฎร์บารุง
วัดบูรพา
วัดป่าอัมพวัน
วัดศรีจาปาชนบท
วัดเจริญศิลป์
บริเวณที่ว่าการอาเภอนิคมน้าอูน
วัดสระแก้ววารีราม
วัดป่าโนนชุมเงิน
วัดท่าวารีราม (วัดบ้านคาเพิ่ม)
วัดทุ่ง
สระบัว หาดสมิหลา
วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
วัดหัวถนน
วัดกาญจนาวาส
วัดใหม่ทุ่งคา
สนามที่ว่าการอาเภอสทิงพระ

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก










1
13
8


















1
7
10







หมายเหตุ

- 23 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(619)
(620)
(621)
(622)
(623)
(624)
(625)
(626)
(627)
(628)

อาเภอ ระโนด
อาเภอ เทพา
อาเภอ นาทวี
อาเภอ สะบ้าย้อย
อาเภอ ควนเนียง
อาเภอ สิงหนคร
อาเภอ กระแสสินธุ์
อาเภอ บางกล่า
อาเภอ นาหม่อม
อาเภอ คลองหอยโข่ง
รวม

58 สตูล
(629)
(630)
(631)
(632)
(633)
(634)

อาเภอ ทุ่งหว้า
อาเภอ ละงู
อาเภอ ควนโดน
อาเภอ ควนกาหลง
อาเภอ ท่าแพ
อาเภอ มะนัง
รวม
59 สมุทรปราการ
(635)
(636)
(637)
(638)
(639)

อาเภอ บางพลี
อาเภอ พระประแดง
อาเภอ บางบ่อ
อาเภอ พระสมุทรเจดีย์
อาเภอ บางเสาธง
รวม
60 สมุทรสงคราม
(640) อาเภอ อัมพวา
(641) อาเภอ บางคนที

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่










14
2







4
3






5



3

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดราษฎร์บารุง
วัดสุริยาราม
วัดในวัง พระอารามหลวง
วัดสะบ้าย้อย
วัดควนเนียง
วัดธรรมโฆษ
วัดเอก
วัดยูงทอง
วัดแม่เปี๊ยะ
วัดโคกเหรียง
หน้าศาลากลาง (หลังเก่า)
วัดทุ่งขมิน้
วัดอาทรรังสฤษฎิ์
ศาลาประชาคมอาเภอควนโดน
วัดควนกาหลง
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
วัดนิคมพัฒนาราม (ผัง 7)
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก










1
12
3







1
5
1


วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดทรงธรรมวรวิหาร
วัดสุคันธาวาส
วัดใหญ่บางปลากด
วัดศิริเสาธง
1
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร
วัดอัมพวันเจติยาราม
วัดเกตการาม
0

1


1






5

0



2

0

หมายเหตุ

- 24 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

61 สมุทรสาคร
(642) อาเภอ กระทุ่มแบน
(643) อาเภอ บ้านแพ้ว
รวม
62 สระแก้ว
(644) อาเภอ อรัญประเทศ
(645) อาเภอ วัฒนานคร
(646) อาเภอ คลองหาด
(647) อาเภอ วังน้าเย็น
(648) อาเภอ ตาพระยา
(649) อาเภอ เขาฉกรรจ์
(650) อาเภอ โคกสูง
(651) อาเภอ วังสมบูรณ์
รวม
63 สระบุรี (ร่วมกับอาเภอพระพุทธบาท)
(652) อาเภอ เมืองสระบุรี
(653) อาเภอ หนองแค
(654) อาเภอ บ้านหมอ
(655) อาเภอ แก่งคอย
(656) อาเภอ ดอนพุด
(657) อาเภอ วิหารแดง
(658) อาเภอ หนองโดน
(659) อาเภอ หนองแซง
(660) อาเภอ มวกเหล็ก
(661) อาเภอ เสาไห้
(662) อาเภอ เฉลิมพระเกียรติ
(663) อาเภอ วังม่วง
รวม
64 สิงห์บรุ ี
(664) อาเภอ อินทร์บรุ ี
(665) อาเภอ พรหมบุรี
(666) อาเภอ ค่ายบางระจัน
(667) อาเภอ ท่าช้าง
(668) อาเภอ ค่ายบางระจัน
รวม
65 สุโขทัย

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่



3
0









6
3













8






6

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดเจษฎาราม
วัดนางสาว
วัดหลักสีร่ าษฎร์สโมสร
สนามด้านหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วัดหลวงอรัญญ์
วัดนครธรรม
วัดคลองหาด
วัดวังน้าเย็น
ที่ว่าการอาเภอตาพระยา
วัดถ้าเขาฉกรรจ์
ที่ว่าการอาเภอโคกสูง
วัดวังสมบูรณ์
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
วัดพระพุทธฉาย (จัดโดยอาเภอเมือง)
สนามกีฬเทศบาลตาบลหนองแค
วัดมะขามเรียง
สนามกีฬาเทศบาลเมืองทับกวาง
หน้าที่ว่าการอาเภอดอนพุด
วัดหนองหมูใต้
วัดคลองบุญ
ที่ว่าการอาเภอหนองแซง
วัดมวกเหล็กนอก
วัดสมุหประดิษฐาราม
วัดมงคลชัยพัฒนา
ลานพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์
มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ปา่ สัก)

5
วัดพระนอนจักรสีหว์ รวิหาร
วัดโบสถ์
วัดกุฎที อง
วัดพระปรางค์
วัดพิกลุ ทอง
วัดโพธิเ์ ก้าต้น
0


สนามโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก



1
2
0









1
4
4













1


1


12

0

0






5

หมายเหตุ

- 25 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(669)
(670)
(671)
(672)
(673)
(674)
(675)
(676)

อาเภอ สวรรคโลก
อาเภอ ศรีสัชนาลัย
อาเภอ กงไกรลาศ
อาเภอ ศรีสาโรง
อาเภอ คีรีมาศ
อาเภอ ทุ่งเสลีย่ ม
อาเภอ บ้านด่านลานหอย
อาเภอ ศรีนคร
รวม
66 สุพรรณบุรี
(677) อาเภอ สองพี่นอ้ ง
(678) อาเภอ บางปลาม้า
(679) อาเภอ อูท่ อง
(680) อาเภอ ดอนเจดีย์
(681) อาเภอ หนองหญ้าไซ
(682) อาเภอ ด่านช้าง
(683) อาเภอ ศรีประจันต์
(684) อาเภอ สามชุก
(685) อาเภอ เดิมบางนางบวช
รวม
67 สุราษฎร์ธานี
(686) อาเภอ พุนพิน
(687) อาเภอ เกาะสมุย
(688) อาเภอ เวียงสระ
(689) อาเภอ กาญจนดิษฐ์
(690) อาเภอ ดอนสัก
(691) อาเภอ เกาะพะงัน
(692) อาเภอ ท่าฉาง
(693) อาเภอ ไชยา
(694) อาเภอ ท่าชนะ
(695) อาเภอ คีรีรัฐนิคม
(696) อาเภอ เคียนซา
(697) อาเภอ พระแสง
(698) อาเภอ พนม
(699) อาเภอ บ้านตาขุน
(700) อาเภอ บ้านนาสาร

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่








5
4










9
1

















สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
หน้าที่ว่าการอาเภอศรีสัชนาลัย
ลานหน้าที่ว่าการอาเภอกงไกรลาศ
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
วัดบึงภูเต่า
วัดเหมืองนา
หน้าที่ว่าการอาเภอบ้านด่านลานหอย
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
วัดสองพี่นอ้ งพระอารามหลวง
วัดสาลี
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
วัดดอนเจดีย์
วัดหนองหลวง
ทีว่าการอาเภอด่านช้าง
วัดหนองเพียร
วัดวิมลโภคาราม
วัดเดิมบาง
วัดกลางใหม่
วัดสถลธรรมาราม
วัดแหลมสุวรรณาราม
วัดคลองตาล
วัดท่าไทร
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
วัดราษฎร์เจริญ
วัดท่า
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดศรีสุวรรณ
วัดน้าหัก
วัดเพ็งประดิษฐาราม
วัดย่านดินแดง
วัดสองพี่นอ้ ง
วัดตาขุน
วัดนาสาร

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก








1
8
0










1
5
4

















หมายเหตุ

- 26 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

(701) อาเภอ บ้านนาเดิม
(702) อาเภอ ชัยบุรี
(703) อาเภอ วิภาวดี
รวม
68 สุรินทร์
(704) อาเภอ ปราสาท
(705) อาเภอ สังขะ
(706) อาเภอ ศีขรภูมิ
(707) อาเภอ รัตนบุรี
(708) อาเภอ ท่าตูม
(709) อาเภอ จอมพระ
(710) อาเภอ กาบเชิง
(711) อาเภอ ลาดวน
(712) อาเภอ สาโรงทาบ
(713) อาเภอ บัวเชด
(714) อาเภอ โนนนารายณ์
(715) อาเภอ ชุมพลบุรี
(716) อาเภอ สนม
(717) อาเภอ ศรีณรงค์
(718) อาเภอ พนมดงรัก
(719) อาเภอ เขวาสินรินทร์
รวม
69 หนองคาย
(720) อาเภอ ท่าบ่อ
(721) อาเภอ ศรีเชียงใหม่
(722) อาเภอ โพนพิสัย
(723) อาเภอ สังคม
(724) อาเภอ สระใคร
(725) อาเภอ โพธิต์ าก
(726) อาเภอ เฝ้าไร่
(727) อาเภอ รัตนวาปี
รวม

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่



19
0

















8
9









9
0

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดทองประทาน
วัดสมัยสุวรรณ
วัดวิภาวดีวนาราม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด
วัดสุวรรณวิจิตร
วัดโพธาราม
วัดศรีวิหารเจริญ
วัดใต้บรู พาราม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอท่าตูม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอจอมพระ
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอกาบเชิง
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอลาดวน
วัดศรีสุวรรณาราช
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอบัวเชด
วัดอิสาณ
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอชุมพลบุรี
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอสนม
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอศรีณรงค์
วัดหิมวันบรรต
วัดฉันเพล
วัดโพธิช์ ัย พระอารามหลวง
วัดอรัญญวาสี
วัดศรีเชียงใหม่
วัดภิรมยาราม
วัดโนนเกษม
วัดนิเวสคชสาร
วัดรุกขาภิรมย์
วัดจันทรังษีวนาราม
วัดหนองคอน

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก



1
16
2

















1
11
5









1
1
7

หมายเหตุ

- 27 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ

70 หนองบัวลาภู
(728) อาเภอ นาวัง
(729) อาเภอ นากลาง
(730) อาเภอ ศรีบญ
ุ เรือง
(731) อาเภอ สุวรรณคูหา
(732) อาเภอ โนนสัง
รวม
71 อ่างทอง
(733) อาเภอ วิเศษชัยชาญ
(734) อาเภอ โพธิท์ อง
(735) อาเภอ ป่าโมก
(736) อาเภอ ไชโย
(737) อาเภอ แสวงหา
(738) อาเภอ สามโก้
รวม
72 อานาจเจริญ
(739) อาเภอ พนา
(740) อาเภอ เสนางคนิคม
(741) อาเภอ ลืออานาจ
(742) อาเภอ ชานุมาน
(743) อาเภอ หัวตะพาน
(744) อาเภอ ปทุมราชวงศา
รวม
73 อุดรธานี
(745) อาเภอ กุดจับ
(746) อาเภอ กุมภวาปี
(747) อาเภอ กูแ่ ก้ว
(748) อาเภอ ไชยวาน
(749) อาเภอ ทุ่งฝน
(750) อาเภอ นายูง
(751) อาเภอ น้าโสม
(752) อาเภอ โนนสะอาด
(753) อาเภอ บ้านดุง
(754) อาเภอ บ้านผือ
(755) อาเภอ ประจักษ์ศิลปาคม
(756) อาเภอ พิบลู ย์รักษ์

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่






4
2







6
1







6
1














สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัดมัชฉิมเขตมงคล
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอนากลาง
วัดสว่างอารมณ์
วัดสุวรรณาราม
วัดศรีบญ
ุ เรืองบุตราราม
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
วัดนางในธัมมิการาม
วัดขุนอินทประมูล
วัดป่าโมกวรวิหาร
วัดไชโยวรวิหาร
วัดบ้านพราน ตาบลศรีพราน
วัดสามโก้
หน้าศาลากลางจังหวัด
วัดพระเหลา
วัดโพธาราม
วัดโพธิศ์ ิลา
วัดศรีสมบูรณ์
วัดบ่อชะเนง
วัดศรีชมภู
ทุ่งศรีเมือง อาเภอเมือง
วัดอัมพวันวิทยาราม
วัดศรีนคราราม
วัดป่าศรีคุณาราม
ที่ว่าการอาเภอไชยวาน
วัดโพธิศ์ รีทุ่ง
วัดใหม่สัญญาศิริเขต
ลานหน้าอนุสาวรียว์ ีรชน
วัดศิรินทราวาส
วัดบูรพาวัน
วัดโพธิช์ ัยศรี (หลวงพ่อนาค)
วัดมัชณิมาวาส
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก






1
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หมายเหตุ

- 28 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(757)
(758)
(759)
(760)
(761)
(762)
(763)

อาเภอ เพ็ญ
อาเภอ วังสามหมอ
อาเภอ ศรีธาตุ
อาเภอ สร้างคอม
อาเภอ หนองวัวซอ
อาเภอ หนองแสง
อาเภอ หนองหาน
รวม
74 อุตรดิตถ์ จัดร่วมกับอาเภอลับแล
(764) อาเภอ เมือง
(765) อาเภอ ตรอน
(766) อาเภอ ทองแสนขัน
(767) อาเภอ ท่าปลา
(768) อาเภอ น้าปาด
(769) อาเภอ บ้านโคก
(770) อาเภอ พิชัย
(771) อาเภอ ฟากท่า
รวม
75 อุทยั ธานี
(772) อาเภอ หนองขาหย่าง
(773) อาเภอ หนองฉาง
(774) อาเภอ ทัพทัน
(775) อาเภอ สว่างอารมณ์
(776) อาเภอ บ้านไร่
(777) อาเภอ ลานสัก
(778) อาเภอ ห้วยคต
รวม
76 อุบลราชธานี
(779) อาเภอ วารินชาราบ
(780) อาเภอ เดชอุดม
(781) อาเภอ พิบลู มังสาหาร
(782) อาเภอ เขือ่ งใน
(783) อาเภอ นาเยีย
(784) อาเภอ สิรินธร
(785) อาเภอ ดอนมดแดง
(786) อาเภอ ตระการพืชผล

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่







15
5









9
0








8
0










สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดหลวงเพ็ญ
ที่ว่าการอาเภอวังสามหมอ
วัดศรีสว่างบรมสุข
วัดสามัคคีบาเพ็ญผล
วัดบุญญานุสรณ์
ที่ว่าการอาเภอหนองแสง
วัดสร้างแข่
วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง
วัดคลองโพธิพ์ ระอารามหลวง
วัดบ้านใหม่โพธิเ์ ย็น
วัดแสนขัน
วัดท่าปลา
วัดชุมพล
วัดโคกใหม่
วัดท่าไม้เหนือ
วัดโพธิว์ า
วัดสังกัสรัตนคีรี
วัดหลุมเข้า
วัดหนองขุนชาติ
วัดทัพทันวัฒนาราม
วัดสว่างอารมณ์
วัดบ้านไร่
วัดลานสัก
วัดป่าผาก
วัดสุปฏั รามวรวิหาร
วัดวารินทาราม
วัดเวตวันวิทยาราม
วัดสวนสวรรค์
วัดเขือ่ งกลาง
วัดป่านาเยีย
วัดบ้านคาเขือ่ นแก้ว
วัดหนองหิน
วัดเกษมสาราญ

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก







1
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หมายเหตุ

- 29 ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ลาดับ

จังหวัด/อาเภอ
(787)
(788)
(789)
(790)
(791)
(792)
(793)
(794)
(795)
(796)
(797)
(798)
(799)
(800)
(801)
(802)

อาเภอ ม่วงสามสิบ
อาเภอ เขมราฐ
อาเภอ เหล่าเสือโก้ก
อาเภอ ตาลสุม
อาเภอ น้ายืน
อาเภอ น้าขุน่
อาเภอ ศรีเมืองใหม่
อาเภอ นาตาล
อาเภอ นาจะหลวย
อาเภอ สาโรง
อาเภอ ทุ่งศรีอดุ ม
อาเภอ บุณฑริก
อาเภอ โขงเจียม
อาเภอ โพธิไ์ ทร
อาเภอ สว่างวีระวงศ์
อาเภอ กุดข้าวปุ้น
รวม
รวมสถานที่ (วัด/สถานที่อนื่ )

หมายเหตุ

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เป็นวัด
เป็นสถานที่อนื่
















23
2
665
213

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
วัดม่วงสามสิบ
วัดสว่างอารมณ์
วัดมงคลนอก
วัดบ้านหนองเป็ด
วัดวารีอดุ ม
หน้าที่ว่าการอาเภอน้าขุน่
วัดไชยมงคล
วัดพระโตบ้านปากแซง
สนามหน้าที่ว่าการอาเภอนาจะหลวย
วัดบ้านโพนงาม
วัดบ้านนาห่อม
วัดป่าศรีมงคล
วัดโพธาราม
วัดศรีบญ
ุ เรือง
วัดป่าสว่างวีระวงศ์
วัดอุดรภาราม
รวมการจัดทาซุ้มฯ (ขนาดเล็ก/ตัง้ โต๊ะหมู่)

จัดทาซุ้มถวายดอกไม้จันทน์
พระเมรุมาศจาลอง
แบบขนาดกลาง
แบบขนาดเล็ก
















1
14
10
76
609
192

1. การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ดาเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัด และ 802 อาเภอ (อาเภอเมืองจัดร่วมกับจังหวัด) (อาเภอมีทั้งหมด 878 อาเภอ)
2. การจัดสร้างซุม้ ถวายดอกไม้จันทน์ มี 3 แบบ
2.1 พระเมรุมาศจาลอง
: สาหรับจังหวัดจัดร่วมกับอาเภอเมือง
2.2 ซุม้ ถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดกลาง
: สาหรับอาเภอต่างๆ
2.3 ซุม้ ถวายดอกไม้จันทน์แบบขนาดเล็ด (แบบตัง้ โต๊ะหมู่) : สาหรับอาเภอต่างๆ

หมายเหตุ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองกลาง

