จานวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดอ่างทอง
จานวนวัดในจังหวัดอ่างทอง
วัดมีพระสงทั้งจังหวัดอ่างทอง

219

วัด

มหานิกาย 211
ธรรมยุต
8
จีนนิกาย
อนัมนิกาย
พระอารามหลวง
3
มหานิกาย
3
ธรรมยุต
วัดราษฎร์ 216
มหานิกาย 208
ธรรมยุต
8
จีนนิกาย
อนัมนิกาย
-

วัด
วัด
วัด
วัด
วัด
วัด
วัด
วัด
วัด
วัด
วัด
วัด

จานวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัด
พระภิกษุ
1,834
มหานิกาย
1,786
ธรรมยุต
48
สามเณร
309
มหานิกาย
303
ธรรมยุต
6

อ่างทอง
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป

พระอารามหลวงในจังหวัดอ่างทอง
พระอารามหลวงมหานิกาย




วัดไชโยวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตาบลไชโย อาเภอไชโย
วัดป่าโมกวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ตาบลป่าโมก อาเภอป่าโมก
วัดอ่างทองวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองอ่างทอง

วัดราษฏร์ในจังหวัดอ่างทอง
วัดราษฏร์ในอาเภอไชโย
วัดราษฏร์มหานิกาย
























วัดไทรย์นิโคธาราม ตาบลจรเข้ร้อง
วัดมะขาม ตาบลจรเข้ร้อง
วัดศรีมณฑป ตาบลจรเข้ร้อง
วัดชัยสิทธาราม ตาบลชัยฤทธิ์
วัดนางเล่ว ตาบลชัยฤทธิ์
วัดบางศาลา ตาบลชัยฤทธิ์
วัดไชยภูมิ ตาบลไชยภูมิ
วัดโบสถ์อัมพวา ตาบลไชยภูมิ
วัดมหานาม ตาบลไชยภูมิ
วัดสระเกษ ตาบลไชยภูมิ
วัดทองครุ ตาบลไชยภูมิ
วัดละมุดสุทธิยาราม ตาบลไชโย
วัดสกุณาราม ตาบลไชโย
วัดบ้านป่า ตาบลตรีณรงค์
วัดเจ้าบุญเกิด ตาบลเทวราช
วัดตะเคียน ตาบลเทวราช
วัดเทวราช ตาบลเทวราช
วัดเยื้องคงคาราม ตาบลเทวราช
วัดดอนกระต่าย ตาบลราชสถิตย์
วัดปราสาท ตาบลราชสถิตย์
วัดวงษ์ภาศนาราม ตาบลราชสถิตย์
วัดกาแพง ตาบลหลักฟ้า
วัดปทุมคงคา (ประทุมคงคาราม) ตาบลหลักฟ้า

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย



วัดศุขเกษมธรรมิการาม ตาบลเทวราช
วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก ตาบลราชสถิตย์

วัดราษฏร์ในอาเภอป่าโมก
วัดราษฏร์มหานิกาย






















วัดกุญชรชาติการาม ตาบลนรสิงห์
วัดนรสิงห์ ตาบลนรสิงห์
วัดปราสาท ตาบลนรสิงห์
วัดลาดเค้า ตาบลนรสิงห์
วัดแจ้ง ตาบลบางปลากด
วัดพานิช ตาบลบางปลากด
วัดพินิจธรรมสาร ตาบลบางปลากด
วัดวิหารแดง ตาบลบางปลากด
วัดแสนสุข ตาบลบางปลากด
วัดท่าสุทธาวาส ตาบลบางเสด็จ
วัดสระแก้ว ตาบลบางเสด็จ
วัดโบสถ์วรดิตถ์ ตาบลป่าโมก
วัดสว่างอารมณ์ ตาบลป่าโมก
วัดอัมพวัน ตาบลป่าโมก
วัดถนนสุธาราม ตาบลโผงเผง
วัดพิจารณ์โสภณ ตาบลโผงเผง
วัดศรีมหาโพธิ ตาบลโรงช้าง
วัดเกตุ ตาบลสายทอง
วัดโบสถ์สายทอง ตาบลสายทอง
วัดพายทอง ตาบลสายทอง
วัดเอกราช ตาบลเอกราช

วัดราษฏร์ในอาเภอโพธิ์ทอง
วัดราษฏร์มหานิกาย






วัดคาหยาด ตาบลคาหยาด
วัดนอก ตาบลคาหยาด
วัดโพธิ์ทอง ตาบลคาหยาด
วัดโคกพุทรา ตาบลโคกพุทรา
วัดจันทราราม ตาบลโคกพุทรา





































วัดบ้านกุ่ม ตาบลโคกพุทรา
วัดจันทร์ ตาบลทางพระ
วัดทางพระ ตาบลทางพระ
วัดกลาง (กลางพุฒนิมิต) ตาบลบ่อแร่
วัดท่าโขลงกิตติยาราม ตาบลบ่อแร่
วัดบ้านสร้าง ตาบลบางเจ้าฉ่า
วัดโพธิ์ราษฎร์ ตาบลบางเจ้าฉ่า
วัดยางทอง ตาบลบางเจ้าฉ่า
วัดเกาะ ตาบลบางพลับ
วัดท่าอิฐ ตาบลบางพลับ
วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ตาบลบางระกา
วัดสามประชุม ตาบลบางระกา
วัดข่อย ตาบลโพธิ์รังนก
วัดบุญเกิด ตาบลโพธิ์รังนก
วัดงิ้วราย ตาบลยางซ้าย
วัดยางซ้าย ตาบลยางซ้าย
วัดศรีกุญชร ตาบลยางซ้าย
วัดโพธิ์เอน ตาบลรามะลัก
วัดม่วงคัน ตาบลรามะลัก
วัดลั่นทม ตาบลรามะลัก
วัดโพธิ์เกรียบ ตาบลสามง่าม
วัดสว่างอารมณ์ ตาบลสามง่าม
วัดบ้านกลาง ตาบลหนองแม่ไก่
วัดเขาแก้ว ตาบลองครักษ์
วัดจุฬามุนี ตาบลองครักษ์
วัดทองหลาง (ทองกลาง) ตาบลองครักษ์
วัดท่าสามัคคี ตาบลองครักษ์
วัดยางมณี ตาบลองครักษ์
วัดสุวรรณราชหงษ์ ตาบลองครักษ์
วัดขวิด ตาบลอ่างแก้ว
วัดขุนอินทประมูล ตาบลอินทประมูล
วัดท่าตลาด ตาบลอินทประมูล
วัดน้าอาบ ตาบลอินทประมูล
วัดบุญศิริวิทยาราม ตาบลอินทประมูล
วัดป่ามุนี ตาบลอินทประมูล

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย




วัดไตรรัตนาราม ตาบลทางพระ
วัดสนธิธรรมิการาม ตาบลหนองแม่ไก่
วัดศีลขันธาราม ตาบลอ่างแก้ว

วัดราษฏร์ในอาเภอเมืองอ่างทอง
วัดราษฏร์มหานิกาย





























วัดโคศุภราช ตาบลคลองวัว
วัดจาปาหล่อ ตาบลจาปาหล่อ
วัดโพธิ์ทูล ตาบลจาปาหล่อ
วัดเสาธงทอง ตาบลจาปาหล่อ
วัดแจ้ง ตาบลตลาดกรวด
วัดตาลเจ็ดช่อ ตาบลตลาดกรวด
วัดสุวรรณเสวริยาราม ตาบลตลาดกรวด
วัดชัยมงคล ตาบลตลาดหลวง
วัดต้นสน ตาบลตลาดหลวง
วัดโล่ห์สุทธาวาส ตาบลตลาดหลวง
วัดสนามชัย ตาบลตลาดหลวง
วัดกระทุ่มราย ตาบลบ้านรี
วัดรุ้ง ตาบลบ้านรี
วัดไชยสงคราม ตาบลบ้านแห
วัดโพธิ์วงษ์ (โพธิวงศ์) ตาบลบ้านแห
วัดช้าง ตาบลบ้านอิฐ
วัดบ้านอิฐ ตาบลบ้านอิฐ
วัดไพรวัลย์ ตาบลบ้านอิฐ
วัดมธุรสติยาราม ตาบลบ้านอิฐ
วัดสุธาดล ตาบลบ้านอิฐ
วัดอรัญญิกาวาส ตาบลบ้านอิฐ
วัดไทรย์ ตาบลป่างิ้ว
วัดแม่นาง ตาบลป่างิ้ว
วัดคลองห้วยโพธิ์ ตาบลป่างิ้ว
วัดดอนกระดี ตาบลป่างิ้ว
วัดท้องคุ้ง ตาบลโพสะ
วัดโพสะโสภณ ตาบลโพสะ
วัดราชปักษี ตาบลโพสะ












วัดมหาดไทย ตาบลมหาดไทย
วัดลิ้นทอง ตาบลมหาดไทย
วัดโบสถ์ ตาบลย่านซื่อ
วัดจันทร์นิรมิตร ตาบลศาลาแดง
วัดท้ายย่าน ตาบลศาลาแดง
วัดไผ่ล้อม ตาบลศาลาแดง
วัดกลาง ตาบลหัวไผ่
วัดจันทรังษี ตาบลหัวไผ่
วัดเชิงหวาย ตาบลหัวไผ่
วัดดาวดึงษ์ ตาบลหัวไผ่

วัดราษฏร์ธรรมยุติกนิกาย


วัดปลดสัตว์ ตาบลบ้านแห

วัดราษฏร์ในอาเภอวิเศษชัยชาญ
วัดราษฏร์มหานิกาย




















วัดนางชา ตาบลคลองขนาก
วัดโพธิ์ศรี ตาบลคลองขนาก
วัดโพธิ์เอน ตาบลคลองขนาก
วัดตลาดใหม่ ตาบลตลาดใหม่
วัดโพธิธรรมโชติยาราม ตาบลท่าช้าง
วัดลาดเป็ด ตาบลท่าช้าง
วัดสนาม ตาบลท่าช้าง
วัดบางจัก ตาบลบางจัก
วัดขุมทอง ตาบลไผ่จาศีล
วัดฝาง ตาบลไผ่จาศีล
วัดราชสกุณา ตาบลไผ่จาศีล
วัดวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ) ตาบลไผ่จาศีล
วัดวันอุทิศ ตาบลไผ่ดาพัฒนา
วัดต้นทอง ตาบลไผ่วง
วัดไผ่วง ตาบลไผ่วง
วัดช้าง ตาบลม่วงเตี้ย
วัดยางมณี ตาบลม่วงเตี้ย
วัดศาลาดิน ตาบลม่วงเตี้ย
วัดใหม่ ตาบลม่วงเตี้ย



































วัดน้อย ตาบลยี่ล้น
วัดอบทม ตาบลยี่ล้น
วัดกาแพง ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดเขียน ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดตูม ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดนางในธัมมิการาม ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดมะนาวหวาน ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดไร่ ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดสาโรง ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดสิงห์ ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดหลวงสุนทราราม ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดอ้อย ตาบลศาลเจ้าโรงทอง
วัดสิทธาราม ตาบลสาวร้องไห้
วัดอินทราวาส ตาบลสาวร้องไห้
วัดท่าช้าง ตาบลสี่ร้อย
วัดทานบ ตาบลสี่ร้อย
วัดไทรยืด ตาบลสี่ร้อย
วัดน้าพุสิทธาราม ตาบลสี่ร้อย
วัดสี่ร้อย ตาบลสี่ร้อย
วัดหินงอก ตาบลสี่ร้อย
วัดคลองพูล ตาบลหลักแก้ว
วัดคลองสาโรง ตาบลหลักแก้ว
วัดลานช้าง ตาบลหลักแก้ว
วัดหลักแก้ว ตาบลหลักแก้ว
วัดใหม่ทางข้าม ตาบลหลักแก้ว
วัดกาแพงมณี ตาบลห้วยคันแหลน
วัดทางเรือ ตาบลห้วยคันแหลน
วัดห้วยคันแหลม ตาบลห้วยคันแหลน
วัดห้วยโรง ตาบลห้วยคันแหลน
วัดกลาง ตาบลหัวตะพาน
วัดแปดแก้ว ตาบลหัวตะพาน
วัดม่วง ตาบลหัวตะพาน
วัดหัวตะพาน ตาบลหัวตะพาน

วัดราษฏร์ในอาเภอสามโก้
วัดราษฏร์มหานิกาย











วัดท่าชุมนุม ตาบลโพธิ์ม่วงพันธ์
วัดโบสถ์ ตาบลโพธิ์ม่วงพันธ์
วัดมงคลธรรมนิมิตต์ ตาบลมงคลธรรมนิมิต
วัดหัวทุ่ง ตาบลมงคลธรรมนิมิต
วัดไผ่แหลมธรรมาราม ตาบลราษฎรพัฒนา
วัดหนองกร่าง ตาบลราษฎรพัฒนา
วัดเกษทอง ตาบลสามโก้
วัดสามโก้ ตาบลสามโก้
วัดวงษ์สุวรรณ ตาบลอบทม
วัดสามขาว ตาบลอบทม

วัดราษฏร์ในอาเภอแสวงหา
วัดราษฏร์มหานิกาย




















วัดรัตนาราม ตาบลจาลอง
วัดหัวสะแกตก ตาบลจาลอง
วัดหัวสะแกออก ตาบลจาลอง
วัดพัฒนา ตาบลบ้านพราน
วัดริ้วหว้า ตาบลบ้านพราน
วัดจันทร์มณี ตาบลวังน้าเย็น
วัดรางฉนวน ตาบลวังน้าเย็น
วัดวังน้าเย็น ตาบลวังน้าเย็น
วัดหนองยาง ตาบลวังน้าเย็น
วัดหมื่นเกลา ตาบลวังน้าเย็น
วัดแก้วกระจ่าง ตาบลศรีบัวทอง
วัดเรไร ตาบลศรีบัวทอง
วัดสีบัวทอง ตาบลศรีบัวทอง
วัดบ้านแก ตาบลศรีพราน
วัดบ้านพราน ตาบลศรีพราน
วัดทองเลื่อน ตาบลแสวงหา
วัดบ้านเพชร ตาบลแสวงหา
วัดพวงทอง ตาบลแสวงหา
วัดแสวงหา ตาบลแสวงหา




วัดเขาบวช ตาบลห้วยไผ่
วัดยาง ตาบลห้วยไผ่

ที่มา : สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2556

