
ล ำดับ รหัสวัด ชื่อวัด ประเภทวัด นิกำย หมู่ที่ แขวง/ต ำบล เขต/อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หมำยเหตุ

1 05930201002 กงหราใหม่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 กงหรา กงหรา พทัลุง 93180
2 05930112002 กลาง วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ร่มเมือง เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
3 05930109008 กุฏภิกัดีสังวร วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
4 05931104002 เกษตรนิคม วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ล าสินธุ์ ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
5 05931001002 เกาะขันธาวาส วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ปา่พะยอม ปา่พะยอม พทัลุง 93110
6 05930604003 เกาะโคบ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 เกาะหมาก ปากพะยูน พทัลุง 93120
7 05930307002 เกาะทองสม วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 โคกม่วง เขาชัยสน พทัลุง 93130
8 05930603004 เกาะยวน วดัราษฎร์ ธรรมยุต 2 เกาะนางค า ปากพะยูน พทัลุง 93120
9 05931003003 เกาะยวนสามัคคีธรรม วดัราษฎร์ มหานิกาย 11 เกาะเต่า ปา่พะยอม พทัลุง 93110

10 05930504003 เกาะยาง วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 นาขยาด ควนขนุน พทัลุง 93110
11 05930117001 ขัน วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
12 05931101002 ขันประชาสรรค์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ชุมพล ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
13 05930606001 ขุนหลวงนิมิต วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 หารเทา ปากพะยูน พทัลุง 93120
14 05930113007 เขา วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
15 05931102006 เขาครามสันติธรรม วดัราษฎร์ มหานิกาย 10 บา้นนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
16 05930103001 เขาเจียก วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 เขาเจียก เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
17 05930107004 เขาแดงตก วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ปรางหมู่ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
18 05930115003 เขาแดงตะวนัออก วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 พญาขัน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
19 05930516002 เขาปา้เจ้ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 แพรกหา ควนขนุน พทัลุง 93110
20 05930504004 เขาโพรกเพลง วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 นาขยาด ควนขนุน พทัลุง 93110
21 05930701002 เขาย่า วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 เขาย่า ศรีบรรพต พทัลุง 93190
22 05930201001 เขาวงก์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 กงหรา กงหรา พทัลุง 93180
23 05930511001 เขาอ้อ วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 มะกอกเหนือ ควนขนุน พทัลุง 93150

ทะเบียนวัดจังหวัดพัทลุง



24 05930109006 คงคาสวสัด์ิ วดัราษฎร์ ธรรมยุต 4 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
25 05931104001 คงหติ วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ล าสินธุ์ ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000 ขอเปล่ียนแปลงชื่อวดับา้นพดู เปน็ "วดัล าสินธุ"์
26 05930306005 คลองขุด วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130

27 05930203001 คลองเฉลิม วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 คลองเฉลิม กงหรา พทัลุง 93180

ขอเปล่ียนแปลงชื่อวดับา้นพดู เปน็ "วดัคลองเฉลิม" 
เนื่องจาก เปน็การขอเปล่ียนแปลงชื่อใหต้รงกับชื่อ
ต าบล ซ่ึงเปน็ไปตามหลักเกณฑ์การขอเปล่ียนแปลง
ชื่อ    
 ลงวนัที่ 2 ธนัวาคม 2563

28 05931003001 คลองใหญ่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 เกาะเต่า ปา่พะยอม พทัลุง 93110
29 05930107001 ควนกรวด วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ปรางหมู่ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
30 05930306007 ควนโก วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130
31 05930202003 ควนขี้แรด วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 ชะรัด กงหรา พทัลุง 93000
32 05930806002 ควนเค่ียม วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 วงัใหม่ ปา่บอน พทัลุง 93170
33 05930115001 ควนถบ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 พญาขัน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
34 05930605006 ควนนางพมิพ์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 93120
35 05930801007 ควนนุ้ย วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ปา่บอน ปา่บอน พทัลุง 93170
36 05930104001 ควนปรง วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ทา่มิหร า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
37 05930505003 ควนปริง วดัราษฎร์ มหานิกาย 12 พนมวงัก์ ควนขนุน พทัลุง 93110
38 05930508002 ควนปนัตาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ปนัแต ควนขนุน พทัลุง 93110
39 05930601001 ควนปยิาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ปากพะยูน ปากพะยูน พทัลุง 93120
40 05930602002 ควนเผยอ วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ดอนประดู่ ปากพะยูน พทัลุง 93120
41 05930605002 ควนฝาละมี วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 93120
42 05930512002 ควนพนางตุง วดัราษฎร์ ธรรมยุต 3 พนางตุง ควนขนุน พทัลุง 93150
43 05930605007 ควนพระ วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 93120
44 05930802004 ควนเพง็ วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 โคกทราย ปา่บอน พทัลุง 93170
45 05930516001 ควนแพรกหา วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 แพรกหา ควนขนุน พทัลุง 93110



46 05930115002 ควนมะพร้าว วดัราษฎร์ มหานิกาย คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
47 05930307003 ควนยวน วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 โคกม่วง เขาชัยสน พทัลุง 93130
48 05930111001 ควนแร่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ควนมะพร้าว เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
49 05930802003 ควนแสวง วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 โคกทราย ปา่บอน พทัลุง 93170
50 05930307004 ควนหมอทอง วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 โคกม่วง เขาชัยสน พทัลุง 93130
51 05930902006 ควนโหมด วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 นาปะขอ บางแก้ว พทัลุง 93140
52 05930104005 ควนอินทร์นิมิตร วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ทา่มิหร า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
53 05930101001 คูหาสวรรค์ พระอารามหลวง มหานิกาย คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
54 05930110005 โคกคีรี วดัราษฎร์ มหานิกาย 11 ต านาน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
55 05930103002 โคกชะงาย วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 เขาเจียก เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
56 05930509003 โคกโดน วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 โตนดด้วน ควนขนุน พทัลุง 93110
57 05930802002 โคกทราย วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 โคกทราย ปา่บอน พทัลุง 93170
58 05930509001 โคกน้ าหกั วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 โตนดด้วน ควนขนุน พทัลุง 93110
59 05930101002 โคกเนียน วดัราษฎร์ มหานิกาย คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
60 05930301006 โคกพญา วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
61 05930307005 โคกม่วง วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 โคกม่วง เขาชัยสน พทัลุง 93130
62 05930105002 โคกมะม่วง วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 โคกชะงาย เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
63 05930106002 โคกแย้ม วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 นาทอ่ม เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
64 05930502004 โคกศักด์ิ วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ทะเลน้อย ควนขนุน พทัลุง 93150
65 05930504002 โงกน้ า วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 นาขยาด ควนขนุน พทัลุง 93110
66 05930306006 จรณาราม วดัราษฎร์ ธรรมยุต 3 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130
67 05930110001 จินตาวาส วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ต านาน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
68 05930113005 แจ้ง วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
69 05930101006 ชัยชนะสงคราม วดัราษฎร์ มหานิกาย คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
70 05930902002 ช่างทอง วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 นาปะขอ บางแก้ว พทัลุง 93140
71 05930111002 ชายคลอง วดัราษฎร์ มหานิกาย 14 ควนมะพร้าว เมืองพทัลุง พทัลุง 93000



72 05930302004 ชุมประดิษฐ์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง 93130
73 05930605008 ชุมแสง วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 93120
74 05930602001 ดอนประดู่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ดอนประดู่ ปากพะยูน พทัลุง 93120
75 05930511002 ดอนศาลา วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 มะกอกเหนือ ควนขนุน พทัลุง 93150
76 65193100001 ด่านปรงสามัคคีธรรม วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 เกาะเต่า ปา่พะยอม พทัลุง 93110
77 05931001001 โดนคลาน วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ปา่พะยอม ปา่พะยอม พทัลุง 93110
78 05930114003 ต้นไทร วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 นาโหนด เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
79 05930703001 ตะแพน วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ตะแพน ศรีบรรพต พทัลุง 93190
80 05930402001 ตะโหมด วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ตะโหมด ตะโหมด พทัลุง 93160
81 05930110004 ต านาน วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 ต านาน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
82 05930109010 เตาปนู วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
83 05930305002 แตระ วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 จองถนน เขาชัยสน พทัลุง 93130
84 05930902004 โตนด วดัราษฎร์ ธรรมยุต 7 นาปะขอ บางแก้ว พทัลุง 93140
85 05930702001 ถ้ า วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 เขาปู่ ศรีบรรพต พทัลุง 93190
86 05931102001 ถ้ าสุมะโน วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 บา้นนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
87 05930502001 ทะเลน้อย วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ทะเลน้อย ควนขนุน พทัลุง 93150
88 05931003002 ทา่โกวนาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 เกาะเต่า ปา่พะยอม พทัลุง 93110
89 05930307001 ทา่ควาย วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 โคกม่วง เขาชัยสน พทัลุง 93130
90 05930108001 ทา่แค วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ทา่แค เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
91 05930806003 ทา่ดินแดง วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 วงัใหม่ ปา่บอน พทัลุง 93170
92 05930302005 ทา่นางพรหม วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง 93130
93 05930901002 ทา่มะเด่ือ วดัราษฎร์ ธรรมยุต 4 ทา่มะเด่ือ บางแก้ว พทัลุง 93140
94 05930513001 ทา้ยวงั วดัราษฎร์ มหานิกาย 10 ชะมวง ควนขนุน พทัลุง 93110
95 05930302001 ทา่ลาด วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง 93130
96 63193010001 ทา่ส าเภา วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
97 05930113002 ทา่ส าเภาใต้ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000



98 05930113001 ทา่ส าเภาเหนือ วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
99 63193060001 ทา่ไหล วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ดอนประดู่ ปากพะยูน พทัลุง 93120

100 05930505004 ทุ่งขึงหนัง วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 พนมวงัก์ ควนขนุน พทัลุง 93110
101 05930804003 ทุ่งคลองควายเฉลิมพระเกียรติ วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ทุ่งนารี ปา่บอน พทัลุง 93170
102 05931002002 ทุ่งชุมพล วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ลานข่อย ปา่พะยอม พทัลุง 93110
103 05930506001 ทุ่งเตง วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 แหลมโตนด ควนขนุน พทัลุง 93110
104 05930804002 ทุ่งนารี วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ทุ่งนารี ปา่บอน พทัลุง 93170
105 05931101001 ทุ่งยาว วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ชุมพล ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
106 05930110007 ทุ่งลาน วดัราษฎร์ มหานิกาย 12 ต านาน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
107 05931001005 ทงุสวนธรรม วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ปา่พะยอม ปา่พะยอม พทัลุง 93110
108 05930301009 เทพดลยาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 11 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
109 05930512001 ไทรงาม วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 พนางตุง ควนขนุน พทัลุง 93150
110 05930301003 ไทรงามใหม่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
111 05930602004 ไทรพอน วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ดอนประดู่ ปากพะยูน พทัลุง 93120
112 05930104004 ไทรหอ้ย วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 ทา่มิหร า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
113 05930601003 ธรรมประยูร วดัราษฎร์ ธรรมยุต 1 ปากพะยูน ปากพะยูน พทัลุง 93120
114 05930502003 ธรรมสถิต วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 พนางตุง ควนขนุน พทัลุง 93150
115 05930512004 ธรรมสามัคคี วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 พนางตุง ควนขนุน พทัลุง 93150
116 05930105001 ธาราสถิตย์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 โคกชะงาย เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
117 05930103003 นางลาด วดัราษฎร์ มหานิกาย 11 เขาเจียก เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
118 05930301001 นางหลง วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
119 05930106001 นาทอ่ม วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 นาทอ่ม เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
120 05930902001 นาปะขอ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 นาปะขอ บางแก้ว พทัลุง 93140
121 05930902005 นาหม่อม วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 นาปะขอ บางแก้ว พทัลุง 93140
122 05930112001 นาโอ่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ร่มเมือง เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
123 05930806004 น้ าตก วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 วงัใหม่ ปา่บอน พทัลุง 93170



124 05930806005 น้ ารุ้งสุวรรณาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 วงัใหม่ ปา่บอน พทัลุง 93170
125 05930101003 นิโครธาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
126 05930301002 บรรพตพนิิต วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
127 05930114004 บว่งช้าง วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 นาโหนด เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
128 05930510002 บอ่พระโสภณประชาสรรค์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ดอนทราย ควนขนุน พทัลุง 93110
129 05930305001 บางแก้ว วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 จองถนน เขาชัยสน พทัลุง 93130
130 05930901005 บางแก้วผดุงธรรม วดัราษฎร์ ธรรมยุต 1 ทา่มะเด่ือ บางแก้ว พทัลุง 93140
131 05930605003 บางขวนใต้ วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 93120
132 05930603002 บางตาล วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 เกาะนางค า ปากพะยูน พทัลุง 93120
133 05930604002 บางนาคราช วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 เกาะหมาก ปากพะยูน พทัลุง 93120
134 05931104003 บา้นโตน วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ล าสินธุ์ ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
135 05930102001 บา้นนา วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 บา้นนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
136 05930306009 บา้นพลู วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130
137 05930511003 บา้นสวน วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 มะกอกเหนือ ควนขนุน พทัลุง 93150
138 05930111003 บา้นสวน วดัราษฎร์ มหานิกาย 12 ควนมะพร้าว เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
139 05930110002 ประจิมทศิาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ต านาน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
140 05930111005 ประดู่ทอง วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ควนมะพร้าว เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
141 05930511005 ประดู่เรียง วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พทัลุง 93150
142 05930502002 ประดู่หอม วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ทะเลน้อย ควนขนุน พทัลุง 93150
143 05931001003 ประดู่หอม วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ปา่พะยอม ปา่พะยอม พทัลุง 93110
144 05930101004 ประดู่หอม วดัราษฎร์ ธรรมยุต คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
145 05930107005 ปรางค์ชัย วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ปรางหมู่ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
146 05930107003 ปรางหมู่นอก วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 ปรางหมู่ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
147 05930107002 ปรางหมู่ใน วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ปรางหมู่ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
148 05930401001 ปลักปอม วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 แม่ขรี ตะโหมด พทัลุง 93160
149 05930901004 ปณัณาราม วดัราษฎร์ ธรรมยุต 2 ทา่มะเด่ือ บางแก้ว พทัลุง 93140



150 05930109009 ปากประ วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
151 05930902003 ปากพล วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 นาปะขอ บางแก้ว พทัลุง 93140
152 05930601004 ปากพะยูน วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ปากพะยูน ปากพะยูน พทัลุง 93120
153 05930508003 ปากสระ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ปนัแต ควนขนุน พทัลุง 93110
154 05930113004 ปากสระ วดัราษฎร์ มหานิกาย 10 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
155 05930109001 ปา่ขอม วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
156 05930509002 ปา่ตอ วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 โตนดด้วน ควนขนุน พทัลุง 93110
157 05930801001 ปา่บอนต่ า วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ปา่บอน ปา่บอน พทัลุง 93170
158 05930806001 ปา่บอนบน วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 วงัใหม่ ปา่บอน พทัลุง 93170
159 05930804001 ปา่บาก วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ทุ่งนารี ปา่บอน พทัลุง 93170
160 05931001004 ปา่พะยอม วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ปา่พะยอม ปา่พะยอม พทัลุง 93110
161 05930109003 ปา่ลิไลยก์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000

162 05930505002 ปา่วไิลย์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 พนมวงัก์ ควนขนุน พทัลุง 93110

163 ป่าอิทธิพลาราม วดัราษฎร์ ธรรมยุต 9 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
164 05930102002 ปณุณาวาส วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 บา้นนา ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
165 05930605001 พระเกิด วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 93120
166 05930403001 พรุนายขาว วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 คลองใหญ่ ตะโหมด พทัลุง 93160
167 05930802001 พรุพอ้ วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 โคกทราย ปา่บอน พทัลุง 93170
168 05930202001 พงักิ่ง วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ชะรัด กงหรา พทัลุง 93000
169 05930504005 พงัดาน วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 นาขยาด ควนขนุน พทัลุง 93110
170 05930513003 พกิุลทอง วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ชะมวง ควนขนุน พทัลุง 93110
171 05930109002 โพเด็ด วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
172 05930108004 โพธาวาส วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ทา่แค เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
173 05930111004 โพธิค์วนมะพร้าว วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ควนมะพร้าว เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
174 05930302003 โพธญิาณวราราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง 93130
175 05930110003 โพธิต์ านาน วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ต านาน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000



176 05930701001 โพรงงู วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 เขาย่า ศรีบรรพต พทัลุง 93190
177 05930604001 ภทัราราม วดัราษฎร์ ธรรมยุต 3 เกาะหมาก ปากพะยูน พทัลุง 93120
178 05930511006 ภเูขาทอง วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 มะกอกเหนือ ควนขนุน พทัลุง 93150
179 05930101005 ภผูาภมิุข วดัราษฎร์ ธรรมยุต คูหาสวรรค์ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
180 05930901006 มหรรณพาวาส วดัราษฎร์ ธรรมยุต 9 ทา่มะเด่ือ บางแก้ว พทัลุง 93140
181 05930511004 มะกอกเหนือ วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 มะกอกเหนือ ควนขนุน พทัลุง 93150
182 05930401002 แม่ขรีประชาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 แม่ขรี ตะโหมด พทัลุง 93160
183 05930804005 ยางขาคีม วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ทุ่งนารี ปา่บอน พทัลุง 93170
184 05930109005 ยางงาม วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
185 05931103001 ร่มเมือง วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
186 05930901003 รัตนวราราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ทา่มะเด่ือ บางแก้ว พทัลุง 93140
187 05930601002 รัตนาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ปากพะยูน ปากพะยูน พทัลุง 93120
188 05930501002 ราษฎร์นุกูล วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ควนขนุน ควนขนุน พทัลุง 93110
189 05930605005 โรจนาราม วดัราษฎร์ ธรรมยุต 2 ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 93120
190 05930204001 ไร่เหนือ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 คลองทรายขาว กงหรา พทัลุง 93180
191 05930513002 ล้อ วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ชะมวง ควนขนุน พทัลุง 93110
192 05930903001 ลอน วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 โคกสัก บางแก้ว พทัลุง 93140
193 05931002001 ลานข่อย วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ลานข่อย ปา่พะยอม พทัลุง 93110
194 05930301008 ลานช้าง วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
195 05930504001 ลานแซะ วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 นาขยาด ควนขนุน พทัลุง 93110
196 05931101003 ล ากะ วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ชุมพล ศรีนครินทร์ พทัลุง 93000
197 05930109004 วงั วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
198 05930109007 วหิารเบกิ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ล าป า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
199 05930113003 วหิารสูง วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
200 05930508004 เวฬุวนั วดัราษฎร์ มหานิกาย 12 ปนัแต ควนขนุน พทัลุง 93110
201 05930505001 ศรีธรรมาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 พนมวงัก์ ควนขนุน พทัลุง 93110



202 05930703003 ศรีสุคนธาวาส วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 ตะแพน ศรีบรรพต พทัลุง 93190
203 05930108003 ศาลาไม้ไผ่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 ทา่แค เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
204 05930302002 ศุภศาตราราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 ควนขนุน เขาชัยสน พทัลุง 93130
205 05930110006 สมสมัย วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ต านาน เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
206 05930202002 สมหวงั วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 ชะรัด กงหรา พทัลุง 93000
207 05930512003 สวนธรรมเจดีย์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 พนางตุง ควนขนุน พทัลุง 93150
208 05930703002 สวนโหนด วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ตะแพน ศรีบรรพต พทัลุง 93190
209 05930306002 สะทงั วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130
210 05930306001 สะทงัใหญ่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130
211 05930901001 สังฆวราราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ทา่มะเด่ือ บางแก้ว พทัลุง 93140
212 05930508001 สุนทราวาส วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ปนัแต ควนขนุน พทัลุง 93110
213 05930603001 สุภาษติาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 เกาะนางค า ปากพะยูน พทัลุง 93120
214 05930301007 สุวรรณประดิษฐาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
215 05930501001 สุวรรณวชิัย วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ควนขนุน ควนขนุน พทัลุง 93110
216 05930113006 สุวรรณวหิารน้อย วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 ชัยบรีุ เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
217 05930702002 ใสประดู่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 เขาปู่ ศรีบรรพต พทัลุง 93190
218 63193010002 ไสหมากจันทาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 ทา่แค เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
219 05930505005 หนองโต๊ะปาน วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 พนมวงัก์ ควนขนุน พทัลุง 93110
220 05930803001 หนองนก วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 หนองธง ปา่บอน พทัลุง 93170
221 05930401003 หนองปด วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 แม่ขรี ตะโหมด พทัลุง 93160
222 05930106003 หนองปราง วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 นาทอ่ม เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
223 05930516003 หน้าถ้ าเขาพงัอิฐ วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 แพรกหา ควนขนุน พทัลุง 93110
224 05930510001 หรังแคบ วดัราษฎร์ มหานิกาย 8 ดอนทราย ควนขนุน พทัลุง 93110
225 05930803002 หลักสิบ วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 หนองธง ปา่บอน พทัลุง 93170
226 05930306004 หว้ยแตน วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130
227 05930801002 หว้ยทราย วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ปา่บอน ปา่บอน พทัลุง 93170



228 05930903002 หว้ยเนียง วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 โคกสัก บางแก้ว พทัลุง 93140
229 05930606003 หว้ยเรือ วดัราษฎร์ มหานิกาย 4 หารเทา ปากพะยูน พทัลุง 93120
230 05930607001 หว้ยลึก วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 ดอนทราย ปากพะยูน พทัลุง 93120
231 05930301005 หวัเขาชัยสน วดัราษฎร์ ธรรมยุต 3 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
232 05930602003 หวัควน วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ดอนประดู่ ปากพะยูน พทัลุง 93120
233 05930602005 หวัควนตก วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ดอนประดู่ ปากพะยูน พทัลุง 93120
234 05930607002 หวัเตย วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ดอนทราย ปากพะยูน พทัลุง 93120
235 05930114001 หวัหมอน วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 นาโหนด เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
236 05930306003 หานโพธิ์ วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130
237 05930606002 หารเทา วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 หารเทา ปากพะยูน พทัลุง 93120
238 05930901007 หแูร่ วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ทา่มะเด่ือ บางแก้ว พทัลุง 93140
239 05930305003 แหลมจองถนน วดัราษฎร์ มหานิกาย 1 จองถนน เขาชัยสน พทัลุง 93130
240 05930306008 แหลมดิน วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 หานโพธิ์ เขาชัยสน พทัลุง 93130
241 05930603003 แหลมดินสอ วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 เกาะนางค า ปากพะยูน พทัลุง 93120
242 05930506002 แหลมโตนด วดัราษฎร์ มหานิกาย 2 แหลมโตนด ควนขนุน พทัลุง 93110

243 แหลมตะเคียนทอง วดัราษฎร์ มหานิกาย 5 ปา่บอน ปา่บอน พทัลุง 93170
244 05930203002 โหล๊ะจังกระ วดัราษฎร์ มหานิกาย 9 คลองเฉลิม กงหรา พทัลุง 93180
245 05930402002 โหล๊ะจันกระ วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ตะโหมด ตะโหมด พทัลุง 93160
246 05930804004 โหล๊ะหารธรรมาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 7 ทุ่งนารี ปา่บอน พทัลุง 93170
247 05930108002 อภยาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ทา่แค เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
248 05930104003 อัมพวนาราม วดัราษฎร์ มหานิกาย 3 ทา่มิหร า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
249 05930605004 อัมพะวนั วดัราษฎร์ มหานิกาย 6 ฝาละมี ปากพะยูน พทัลุง 93120
250 05930104002 อินทราวาส วดัราษฎร์ มหานิกาย ทา่มิหร า เมืองพทัลุง พทัลุง 93000
251 05930301004 อุดมวราราม วดัราษฎร์ ธรรมยุต 10 เขาชัยสน เขาชัยสน พทัลุง 93130
252 05930114002 อุทยัธรรมาราม วดัราษฎร์ ธรรมยุต 1 นาโหนด เมืองพทัลุง พทัลุง 93000

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎำคม 2565
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































