
บัญชีการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 

ที ่ ชื่อพระอารามหลวง จังหวัด รายช่ือผู้ขอรับพระราชทาน ก าหนดวันถวาย เวลา 
๑ วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒ วัดกาญจนสิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร นายสายัณห์ อ้นอุ่น พร้อมครอบครัว เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๓ วัดคฤหบดี กรุงเทพมหานคร ธนาคารแห่งประเทศไทย จันทร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๔ วัดเครือวัลย์วรวิหาร (ธ) กรุงเทพมหานคร บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๕ วัดคูหาสวรรค์ กรุงเทพมหานคร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๖ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร บริษัท เอราวัณประกันภัย จ ากัด (มหาชน) เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๗ วัดจันทาราม กรุงเทพมหานคร บริษัท ไฮเทค ไทย คอนกรีต จ ากัด เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น. 
๘ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร พลเอก สุนทร ข าคมกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๙ วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร สมาคมสตรีสัมพันธ์ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 

๑๐ วัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๑ วัดชิโนรสาราม กรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๒ วัดดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กองทัพอากาศ อังคาร ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๓ วัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล นายกรีพงศ์ เทียมเศวต และ 

นางดวงเดือน จิไธสงค์ 
พุธ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 

๑๔ วัดดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร ชมรมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒๓ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๕ วัดตรีทศเทพ (ธ) กรุงเทพมหานคร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๖ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร นายเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

อังคาร ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 



๑๗ วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร กรมทรัพยากรน้ า ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๘ วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๙ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น. 
๒๐ วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เกตุหิรัญ อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๑ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร บริษัท สยามนุวัตร จ ากัด น าโดย นายผิน นางเสาวนีย์ อักษรานุวัตร   
๒๒ วัดธาตุทอง (ธ) กรุงเทพมหานคร กรมศุลกากร อังคาร ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๓ วัดนรนาถสุนทริการาม (ธ) กรุงเทพมหานคร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อังคาร ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๔ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๕.๐๐ น. 
๒๕ วัดนาคกลาง กรุงเทพมหานคร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จันทร์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๖ วัดนางชี กรุงเทพมหานคร บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๕๙ น. 
๒๗ วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร นายเทอดศักดิ์ ศิลปเดช เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๘ วัดนิมมานรดี กรุงเทพมหานคร นายดนัย นันธิราภากร   
๒๙ วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 

๓๐ วัดบรมนิวาส (ธ) กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๓๑ วัดบวรมงคล (ธ) กรุงเทพมหานคร กระทรวงอุตสาหรรม ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๙ น. 
๓๒ วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร นายพรชัย เวชากร อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๓๓ วัดบุณยประดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร นางทวี พฤกษารุ่งเรือง นางถมรัตน์ วัฒนลักขี 

และนายมงคล นางมณี ทวีสุข 
อาทิตย์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 

๓๔ วัดบุปผาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร วุฒิสภา จันทร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๓๕ วัดบุรณศิริมาตยาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร กรมราชทัณฑ์ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๓๖ วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร นายรัฐนันท์ ลีเศรษฐเลิศ ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ออดิเตอร์ แชนแนล จ ากัด (มหาชน) 
อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 



๓๗ วัดปทุมวนาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อังคาร ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๗.๓๐ น. 
๓๘ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๓๙ วัดปรินายก กรุงเทพมหานคร สมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๔๐ วัดปากน้ า กรุงเทพมหานคร นายประยูร นางเกศินี พณิชยานนท์ และ 

นายพจน์ นางรสพร นิวาตวงศ์ 
อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 

๔๑ วัดพระยาท า กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือ พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๔๒ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ) กรุงเทพมหานคร ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น. 
๔๓ วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ) กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น. 
๔๔ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร แม่ชีทศพร วชิรบ าเพ็ญ จันทร์ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๔๕ วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช จันทรศร เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๔๖ วัดภคินีนาถ กรุงเทพมหานคร สภาผู้แทนราษฎร อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๔๗ วัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร นางพรสรร ก าลังเอก ประธานมูลนิธิอาทิตย์วิปัสนา เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๔๘ วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร ส านักงาน ก.พ.ร. จันทร์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๔๙ วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๙ น. 
๕๐ วัดยาง กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๕๑ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร กรมสรรพากร พุธ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๕๒ วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริษัทบีเจชี บิ๊กซี เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๙ น. 
๕๓ วัดรัชฎาธิษฐาน กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหิดล ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๕๔ วัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร นางสาวภัสสร เกตุรุ่งหิรัญ และนายทวีลาภ ธวัชปกรณ์ อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๕๕ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๕๖ วัดราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๕๗ วัดราชผาติการาม (ธ) กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 



๕๘ วัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร พฤหัสบดี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๕๙ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จ ากัด 

น าโดย นายสมเกียรติ อภิรูปากร นางสุพัตรา ชัยวรวิทย์กุล 
เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 

๖๐ วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร นายชวลิต นางจินตนา กาญจนชัยภูมิ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๖๑ วัดเวฬุราชิณ กรุงเทพมหานคร นางสาวจินตนา ทวีทรัพย์โสภา อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๖๒ วัดศรีสุดาราม กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๖๓ วัดเศวตฉัตร กรุงเทพมหานคร ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๖๔ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ศาลยุติธรรม ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๖๕ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร กลุ่มบริษัทในเครือบริษัท ศรีอารยะเทพ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๖๖ วัดสังข์กระจาย กรุงเทพมหานคร นายไพรัช นางละเมียด กรบงกชมาศ พร้อมบุตรธิดาและ

ญาติมิตร 
อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 

๖๗ วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร นางสาวฤทัยชนก เกตุแก้ว   
๖๘ วัดสัมพันธวงศาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร กรมชลประทาน จันทร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๖๙ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร สมาคมสตรีไทยดีเด่น เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น. 
๗๐ วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๗๑ วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร นางพัชรินทร์ แทนศิริ   
๗๒ วัดโสมนัสวิหาร (ธ) กรุงเทพมหานคร เสด็จพระราชด าเนิน ๑๘ พระอาราม ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  
๗๓ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๗๔ วัดหนัง กรุงเทพมหานคร ส านักงานอัยการสูงสุด พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๗๕ วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางบุญสม บุญยัง เจ้าของบริษัท สันต์ บุญสม กรุ๊ป จ ากัด เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๗๖ วัดหัวล าโพง กรุงเทพมหานคร นางรัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานกรรมการมูลร่วมกตัญญู เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๗๗ วัดหิรัญรูจี กรุงเทพมหานคร ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 



๗๘ วัดอนงคาราม กรุงเทพมหานคร สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อังคาร ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๗๙ วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๘๐ วัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร นายอธิภัทร นางสุรัชนา มีใย พร้อมด้วยธิดาและครอบครัว อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 
๘๑ วัดอาวุธวิกสิตาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จ ากัด ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๘๒ วัดอินทรวิหาร กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม พฤหัสบดี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๘๓ วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จันทร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๘๔ วัดแก้วโกรวาราม กระบี่ ส านักงานคณะกรรมการ สกสค. เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๙ น. 
๘๕ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ธนาคารออมสิน อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๘๖ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี ส านักงาน กศน. เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๘๗ วัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๘๘ วัดกลาง กาฬสินธุ์ นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์ 

นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 

๘๙ วัดคูยาง ก าแพงเพชร นางสาวพัชรธร กิตินุกุลศิลป์ นางพิชาวดี เจริญวาสนาด ารง พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 
๙๐ วัดนาควัชรโสภณ (ธ) ก าแพงเพชร นางสายพิณ พหลโยธิน อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๙๑ วัดพระบรมธาตุ ก าแพงเพชร กรมการขนส่งทางบก เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๙๒ วัดธาตุ ขอนแก่น กลุ่มบริษัทบีเจชี บิ๊กซี จันทร์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๑๙ น. 
๙๓ วัดศรีจันทร์ (ธ) ขอนแก่น สถาบันพระปกเกล้า เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๙๔ วัดหนองแวง ขอนแก่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อังคาร ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๑๙ น. 
๙๕ วัดไผ่ล้อม จันทบุรี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๙๖ วัดบูรพาพิทยาราม จันทบุรี บริษัท โฟรเซ่น ฟรุต จ ากัด 

น าโดย นางสาววรัญญภัคก์ ศรีมหัทธนเวคิน 
เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 



๙๗ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น. 
๙๘ วัดโสธรวราราม ฉะเชิงเทรา สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๙๙ วัดเขาบางทราย (ธ) ชลบุร ี ส านักข่าวกรองแห่งชาติ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

๑๐๐ วัดใหญ่อินทาราม ชลบุร ี นางสาวศริยา สิทธิสิริกุลวัฒน อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 
๑๐๑ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม ชลบุร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๐๒ วัดชัยมงคล ชลบุร ี ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๕.๐๐ น. 
๑๐๓ วัดญาณสังวราราม (ธ) ชลบุร ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๐๔ วัดบางพระ ชลบุร ี กลุ่มโรงแรมเอเซีย อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๐๕ วัดธรรมามูล ชัยนาท บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จ ากัด เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๐๖ วัดพระบรมธาตุ ชัยนาท นายสุขัน ปั้นงาม พุธ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๐๗ วัดชัยสามหมอ ชัยภูมิ นางเทือง มลิแก้ว นายทินกร มลิแก้ว  

นางเฉลิมศรี สุวรรณกูฏ นางราณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
อังคาร ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๑๓.๐๙ น. 

๑๐๘ วัดทรงศิลา ชัยภูมิ กรมศิลปากร เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๐๙ วัดชุมพรรังสรรค์ ชุมพร นายสุเวช จอมพงค์ 

อัยการจังหวัดประจ าส านักงานอัยการสูงสุด 
ส านักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จันทร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 

๑๑๐ วัดขันเงิน ชุมพร เบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์   
๑๑๑ วัดราชบุรณะ ชุมพร นายชัยรัตน์ ตระกูลรังสิ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๑๒ วัดเจ็ดยอด เชียงราย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ จันทร์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๑๑๓ วัดพระแก้ว เชียงราย กลุ่มบริษัทบีเจชี บิ๊กซี เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๓๙ น. 
๑๑๔ วัดพระสิงห์ เชียงราย กรมทางหลวง เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๙ น. 
๑๑๕ วัดเจดีย์หลวง (ธ) เชียงใหม่ บริษัท ตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาเก็ต (1994) จ ากัด 

บริษัท ซอยส์ มินิสโตร์ จ ากัด  
  



๑๑๖ วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่ นางกรกนก เทพพิทักษ์ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 
๑๑๗ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่ บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จ ากัด 

น าโดย นางสิริประภา นิ่มกิตติกุล  
อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๙ น. 

๑๑๘ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ กองทัพบก ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๑๙ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ บริษัท โรงแรมมณีนาราคร จ ากัด    
๑๒๐ วัดศรีโสดา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๒๑ วัดสวนดอก เชียงใหม่ นายกรณรงค์ นางนุชจรี รัตนตระกูล จันทร์ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๘.๐๐ น. 
๑๒๒ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ นายธีระพงศ์ นางศรีจันทร์ ปูรานิธี 

และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๕.๐๐ น. 

๑๒๓ วัดป่าดาราภิรมย์ (ธ) เชียงใหม่ กลุ่มบริษัทอิตัลไทย อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๑๒๔ วัดท่าตอน เชียงใหม่ นางอรอุษา เฉลยจิตย์   
๑๒๕ วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง บริษัทในเครือ VS Group อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๒๖ วัดตันตยาภิรม ตรัง นางสาวขนิษฐา หาญสูงเนิน เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๒๗ วัดคริีวิหาร (ธ) ตราด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๒๘ วัดโยธานิมิต ตราด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๙ น. 
๑๒๙ วัดมณีบรรพต ตาก กรมทรัพยากรธรณี เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๓๐ วัดพราหมณี นครนายก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๑๓๑ วัดอุดมธานี นครนายก ส านักงานราชบัณฑิตยสภา ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๓๒ วัดพระงาม นครปฐม นางอรดี แก้วพิจิตร เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๓๓ วัดพระประโทณเจดีย์ นครปฐม สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๑๓๔ วัดเสนหา (ธ) นครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๓๕ วัดไร่ขิง นครปฐม พุทธปัญญาชมรม บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พุธ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 



๑๓๖ วัดพระธาตุพนม นครพนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๑๓๗ วัดบึง นครราชสีมา พลอากาศโท สุรศักดิ์ อินทร์จ านงค์ 

รองเสนาธิการทหารอากาศ 
อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น. 

๑๓๘ วัดพระนารายณ์มหาราช นครราชสีมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๑๓๙ วัดพายัพ นครราชสีมา นางเข็มทอง เรืองกฤตยา ประธานมูลนิธิพุทธบารมี เสาร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๔๐ วัดสะแก นครราชสีมา บริษัท ชัยภูมิพืชผล จ ากัด น าโดยนายดุสิต พิทยาธิคุณ อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๔๑ วัดสุทธจินดา (ธ) นครราชสีมา บริษัท ยาไพบูลย์ จ ากัด   
๑๔๒ วัดวชิราลงกรณ์วราราม (ธ) นครราชสีมา ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๑๔๓ วัดแจ้ง นครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์ ที่ปรึกษาวุฒิอาสาธนาคารสมอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

  

๑๔๔ วัดท่าโพธิ์ (ธ) นครศรีธรรมราช กรมทางหลวงชนบท เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๔๕ วัดพระมหาธาตุ (ธ) นครศรีธรรมราช บริษัท เค ออนเนอร์กรุ๊ป จ ากัด และบริษัทในเครือ อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๑๔๖ วัดมะนาวหวาน นครศรีธรรมราช กรมการข้าว เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๑๔๗ วัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๔๘ วัดโพธาราม นครสวรรค์ บริษัทโตโยต้านครสวรรค์ 1981 จ ากัด 

น าโดยนางสาวมาริษา คุวานันท์ 
อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

๑๔๙ วัดวรนาถบรรพต นครสวรรค์ บริษัทโตโยต้านครสวรรค์ 1981 จ ากัด 
น าโดยนางสาวมาริษา คุวานันท์ 

อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

๑๕๐ วัดตากฟ้า นครสวรรค์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๕๑ วัดเขมาภิรตาราม (ธ) นนทบุรี ส านักงาน ก.พ. พุธ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๕๒ วัดเฉลิมพระเกียรติ นนทบุรี ศาลปกครอง พุธ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๕๓ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ นนทบุรี กระทรวงยุติธรรม อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 



๑๕๔ วัดบางไผ่ นนทบุรี กองบัญชาการกองทัพไทย   
๑๕๕ วัดบัวขวัญ นนทบุรี บริษัท เว็ป สวัสดี จ ากัด (มหาชน) พุธ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  
๑๕๖ วัดปรมัยยิกาวาส นนทบุรี นายชาติชาย นางเตือนใจ อ่อนเจริญ และครอบครัว อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๕๗ วัดชลธาราสิงเห นราธิวาส กรมพัฒนาที่ดิน เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๐๙ น. 
๑๕๘ วัดพญาภู น่าน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๕๙ วัดพระธาตุช้างค้ า น่าน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๑๖๐ วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน บริษัท ทีโอที จ ากัด เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๑๖๑ วัดบุญยืน น่าน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม 

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มวิชาชีพ 
๗ กลุ่มวิชาชีพ 

เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 

๑๖๒ วัดเซกาเจติยาราม บึงกาฬ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค (หัวหน้าพรรคไทรักธรรม) 
พร้อมด้วยตลาดเช้ายันค่ าสระบุรี 

เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 

๑๖๓ วัดกลาง บุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๖๔ วัดชินวราราม ปทุมธานี ส านักงบประมาณ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๖๕ วัดเขียนเขต ปทุมธานี นายสิทธิผล ทิพย์คงคา โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๑๖๖ วัดจันทน์กะพ้อ (ธ) ปทุมธานี กระทรวงคมนาคม ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๖๗ วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๙ น. 
๑๖๘ วัดธรรมิการาม (ธ) ประจวบคีรีขันธ์ นายวสุวัตน์ ช านิวิกัยกังวาล   
๑๖๙ วัดคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๗๐ วัดเขาโบสถ์ ประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๑๐ น. 
๑๗๑ วัดแก้วพิจิตร (ธ) ปราจีนบุรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๑๗๒ วัดบางกระเบา ปราจีนบุรี สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชพีแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ  เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๓๐ น. 



ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
๑๗๓ วัดตานีนรสโมสร ปัตตานี นายอนุชิต งามขจรวิวัฒน์ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๑๗๔ วัดมุจลินทวาปีวิหาร ปัตตานี นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอ าเภอหนองจิก อาทิตย์ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๑๗๕ วัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 

๑๗๖ วัดชุมพลนิกายาราม พระนครศรีอยุธยา ส านักงาน ป.ป.ช. ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๗๗ วัดชูจิตธรรมาราม (ธ) พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย พุธ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๗๘ วัดตูม พระนครศรีอยุธยา กระทรวงการต่างประเทศ พุธ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๗๙ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีบีเอสพี จ ากัด (มหาชน) พุธ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๑๘๐ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. พุธ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๘๑ วัดพรหมนิวาส พระนครศรีอยุธยา กระทรวงพาณิชย์ ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๘๒ วัดพุทไธศวรรย์ พระนครศรีอยุธยา บริษัท ซันนี่เวิลด์ เคมีเคิล และคณะศิษย์ท่านพ่อจตุคามรามเทพ อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๑๘๓ วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม พระนครศรีอยุธยา ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๘๔ วัดวิเวกวายุพัด พระนครศรีอยุธยา กระทรวงพลังงาน เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๘๕ วัดศาลาปูน พระนครศรีอยุธยา สมาคมกองทุนสวัสดิการเพ่ือสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๘๖ วัดเสนาสนาราม (ธ) พระนครศรีอยุธยา ส านักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

๑๘๗ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม พระนครศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๘๘ วัดศรีโคมค า พะเยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๘๙ วัดประชุมโยธี พังงา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๑๙๐ วัดคูหาสวรรค์ พัทลุง จังหวัดพัทลุง น าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   
๑๙๑ วัดท่าหลวง พิจิตร ดร. สนธยา กล่อมเปลี่ยน เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๑๔.๐๐ น. 



๑๙๒ วัดมงคลทับคล้อ พิจิตร นายภูดิท อินสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ พิจิตร เขต ๒ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๙๓ วัดคงคาราม เพชรบุรี นางสาวนงเยาว์ จันทร และครอบครัว   
๑๙๔ วัดมหาธาตุ เพชรบุรี นายยุทธพล อังกินันทน์ และครอบครัว เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๑๙๕ วัดมหาสมณาราม (ธ) เพชรบุรี พันเอกเกษม กรกุม อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๑๙๖ วัดใหญ่สุวรรณาราม เพชรบุรี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๑๙๗ วัดเพชรวราราม (ธ) เพชรบูรณ์ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๑๙๘ วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์ พลเอก ประสูติ รัศมีแพทย์   
๑๙๙ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม เพชรบูรณ์ นายอิทธิกร ศรีจันบาล กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท สถานีรีไวเคิลวงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จ ากัด  
นางเฉลิมศรี สุวรรณกูฏ นางราณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  

พุธ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒   ๑๐.๐๐ น. 

๒๐๐ วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๙ น. 
๒๐๑ วัดพระบาทมิ่งเมือง แพร่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๐๒ วัดมงคลนิมิตร ภูเก็ต บริษัท แสงชัยพาณิชย์ค้าวัสดุก่อสร้าง จ ากัด 

และบริษัทในเครือแสงชัย 
อาทิตย ์๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 

๒๐๓ วัดมหาชัย มหาสารคาม มูลนิธิร่วมกตัญญู เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๓๐ น. 
๒๐๔ วัดศรีมงคลใต้ มุกดาหาร นางหงษ์ ลิ้มวงษ์ทอง 

ร้อยโทณรงค์ศักดิ์ ลิ้มวงษ์ทอง อธิบดีอัยการภาค ๔ 
นางพึงโฉม ลิ้มวงษ์ทอง กรรมการฝ่ายกจิกรรมสมาคมภริยาอยัการ 

อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   ๐๙.๐๐ น. 

๒๐๕ วัดจองค า แม่ฮ่องสอน บริษัท เอพีเอ็น 2014 จ ากัด (APN 2014) 
น าโดยนางสาวณัฐสุดา ปัญญานุสรณ์กิจ 

เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

๒๐๖ วัดมหาธาตุ ยโสธร กระทรวงแรงงาน เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๐๗ วัดศรีธรรมาราม (ธ) ยโสธร นางสุริยา พันธุ์สายเชื้อ อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๑๙ น. 
๒๐๘ วัดพุทธภูมิ ยะลา นางสาวปัทมาสน์ ดิษย์ทัต อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 



๒๐๙ วัดพุทธาธิวาส ยะลา นายณพวงศ์ ธีระวร   
๒๑๐ วัดเมืองยะลา ยะลา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๙ น. 
๒๑๑ วัดกลางมิ่งเมือง ร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๑๒ วัดบึงพระลานชัย (ธ) ร้อยเอ็ด กรมการจัดหางาน   
๒๑๓ วัดบูรพาภิราม ร้อยเอ็ด นางแก้ว วิชัยภูมิ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๒๑๔ วัดสุวรรณคีรีวิหาร ระนอง นายสมบูรณ์ นางปั่น จิตรตรง อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๒.๓๙ น. 
๒๑๕ วัดป่าประดู่ ระยอง นางเฉลิมศรี สุวรรณกูฏ นางราณี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  

นางปัณณวรรธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
นางสาวเบญชญา สุวรรณกูฏ  
นางสาวกุลการ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 

อาทิตย ์๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 

๒๑๖ วัดลุ่ม ระยอง กระทรวงศึกษาธิการ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๒๑๗ วัดเขาวัง ราชบุรี นายสิริพงศ์ ตรีนิตย์ อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๒.๐๐ น. 
๒๑๘ วัดช่องลม ราชบุรี กรมธุรกิจพลังงาน เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๑๙ วัดมหาธาตุ ราชบุรี แม่ชีน้อมจิต โพธิ์มี อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๒๐ วัดศรีสุริยวงศาราม (ธ) ราชบุรี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๒๑ วัดสัตตนารถปริวัตร (ธ) ราชบุรี บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) จันทร์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๒๒๒ วัดสุรชายาราม (ธ) ราชบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๒๓ วัดบัวงาม ราชบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๒๔ วัดหนองหอย ราชบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๕๙ น. 
๒๒๕ วัดกวิศราราม ลพบุรี โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๒๖ วัดมณีชลขัณฑ์ (ธ) ลพบุรี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๒๒๗ วัดสิริจันทรนิมิตร (ธ) ลพบุรี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๓๐ น. 



๒๒๘ วัดเสาธงทอง ลพบุรี สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๒๙ วัดจองค า ล าปาง นายบัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 
๒๓๐ วัดบุญวาทย์วิหาร ล าปาง มูลนิธิน้อย ลูกซัด เสาจินดารัตน์ อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๓๑ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ล าปาง บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จ ากัด อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๓๒ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ล าปาง นายอนันต์ อินต๊ะเสน อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๓๓ วัดพระธาตุหริภุญชัย ล าพูน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๓๔ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ล าพูน นายพิเชษฐ รุ่งนพคุณศรี พฤหัสบดี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  
๒๓๕ วัดศรีสุทธาวาส (ธ) เลย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 
๒๓๖ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ศรีสะเกษ บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๒๓๗ วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ นางสาวจันทร อดทน อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๓๘ วัดหลวงสุมังคลาราม (ธ) ศรีสะเกษ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสะเกษกิจทวี  

น าโดยนายทวีป นางสมถวิล รุ่งพัฒนาชัยกุล 
อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

๒๓๙ วัดแจ้งแสงอรุณ สกลนคร บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จ ากัด 
น าโดยนางสาวพิฐชญาณ์ ศิริเมธานนท์ 

อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

๒๔๐ วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร บริษัท ลาวัณย์การ์เมนท์ จ ากัด 
และบริษัทในเครือ นางลาวัลย์ มหาอัฑฒ์สกุล 

อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 

๒๔๑ วัดชัยมงคล สงขลา กลุ่มบริษัทบีเจชี บิ๊กซี อาทิตย์ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๒๔๒ วัดโพธิ์ปฐมาวาส สงขลา บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๔๓ วัดมัชฌิมาวาส (ธ) สงขลา นางฉัตรแก้ว คชเสนี และนางกุยเฮียง รัชกิจประการ อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๔๔ วัดโคกสมานคุณ สงขลา นายรัศมี นางจุพา ซ้ายขวัญ อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๒๔๕ วัดในวัง สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา อังคาร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๓๐ น. 
๒๔๖ วัดชนาธิปเฉลิม สตูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 



๒๔๗ วัดกลาง สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ น าโดย นายชาติชาย อุทัยพันธ์ อังคาร ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๔๘ วัดทรงธรรม สมุทรปราการ นางสาวบุญเทียม ฤทธิเรือง อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๔๙ วัดบางพลีใหญ่ใน สมุทรปราการ นางสมบุญชาติ ข าเมือง เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๕๐ วัดโปรดเกศเชษฐาราม สมุทรปราการ ร้อยต ารวจตรีหญิง อินทิรา เสนเปรม   
๒๕๑ วัดไพชยนต์พลเสพย์ สมุทรปราการ นางสาวนลินรัตน์ นิภัทร์โสภณ อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๒๕๒ วัดอาษาสงคราม (ธ) สมุทรปราการ นายไสว ยะกาศคะนอง พุธ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๕๓ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๕๔ วัดเกตการาม (ธ) สมุทรสงคราม นายวราภรณ์ แสงวณิช   
๒๕๕ วัดเจริญสุขาราม สมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๕๖ วัดประดู่ สมุทรสงคราม กรมสรรพสามิต ศุกร์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๕๗ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมถ์ เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๕๘ วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร นางวรารัตน์ เทพกาญจนา เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๒๕๙ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร กรมการปกครอง อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๒๖๐ วัดสุทธิวาตวราราม สมุทรสาคร ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๕๙ น. 
๒๖๑ วัดสระแก้ว สระแก้ว มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา และ 

บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) 
เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 

๒๖๒ วัดพระพุทธบาท สระบุรี เสด็จพระราชด าเนิน ๑๘ พระอาราม ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  
๒๖๓ วัดเขาแก้ว สระบุรี กรมวิชาการเกษตร ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๓.๐๐ น. 
๒๖๔ วัดสมุหประดิษฐาราม สระบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พฤหัสบดี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๖๕ วัดพระนอนจักรสีห์ สิงห์บุรี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๖๖ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
จันทร์ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 



๒๖๗ วัดโบสถ์ (ธ) สิงห์บุรี กรมเจ้าท่า เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๖๘ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุโขทัย นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ศุกร์ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๖๙ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สุโขทัย กรมปศุสัตว์ ศุกร์ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๗๐ วัดสว่างอารมณ์ สุโขทัย การประปาส่วนภูมิภาค เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๗๑ วัดหนองโว้ง สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย น าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย   
๒๗๒ วัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรี นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๔.๐๐ น. 
๒๗๓ วัดสองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๗๔ วัดไตรธรรมาราม สุราษฎร์ธานี ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
๒๗๕ วัดธรรมบูชา (ธ) สุราษฎร์ธานี บริษัท ปัญญาวัสดุก่อสร้าง จ ากัด น าโดยนายปัญญา คงปาน อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
๒๗๖ วัดพัฒนาราม สุราษฎร์ธานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
๒๗๗ วัดพระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี นายวิศิษฐ์ ด่านก าแพงแก้ว เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 
๒๗๘ วัดบูรพาราม (ธ) สุรินทร์ บริษัท พีดีแลนด์ แกรนด์วิลล์ จ ากัด และ 

บริษัท พฤกษาวิลเลท จ ากัด น าโดยนายประกาศ วิสุทธาธรรม 
อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. 

๒๗๙ วัดศาลาลอย สุรินทร์ ส านักงานประกันสังคม เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๘๐ วัดโพธิ์ชัย หนองคาย ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๘๑ วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) หนองบัวล าภู สภากาชาดไทย อังคาร ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รอหมาย 
๒๘๒ วัดศรีสระแก้ว หนองบัวล าภู กรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๘๓ วัดอ่างทอง อ่างทอง กรมป่าไม้ เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๘๔ วัดไชโย อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จันทร์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ๑๔.๐๐ น. 
๒๘๕ วัดป่าโมก อ่างทอง กรมท่ีดิน เสาร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๘๖ วัดส าราญนิเวศ (ธ) อ านาจเจริญ นางนงลักษณ์ ทวีรักษา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๘๗ วัดโพธิสมภรณ์ (ธ) อุดรธานี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พฤหัสบดี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 



๒๘๘ วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๘๙ วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ กระทรวงวัฒนธรรม เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๙๐ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (ธ) อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เสาร์ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๓.๓๙ น. 
๒๙๑ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยธานี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาทิตย์ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๓๐ น. 
๒๙๒ วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี นายธีรวัฒน์ ด ารงอัครวิวัฒน์ อาทิตย์ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑๐.๐๐ น. 
๒๙๓ วัดศรีอุบลรัตนาราม (ธ) อุบลราชธานี นายอภิชาต รมยะรูป  

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
อาทิตย์ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  

๑๐.๐๐ น. 

๒๙๔ วัดสุปัฏนาราม (ธ) อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เสาร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๐.๐๙ น. 
 
  


