
วัด ต ำบล อ ำเภอ
1 บางหลวง บางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต 085-52177745 เจ้าอาวาส
2 บางปรอก หงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี พระครูปทุมวรคุณ 089-8913733 เจ้าอาวาส
3 บ้านฉาง ฉาง บ้านฉาง เมืองปทุมธานี พระอัครเดช ญาณเตโช 065-4495194 รก.เจ้าอาวาส
4 บางเด่ือ ไพร่ฟ้า บางเด่ือ เมืองปทุมธานี พระครูมนูญธรรมานันท์ 02-5811563 เจ้าอาวาส
5 บางขะแยง บางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี พระครูโสภณบุญญาภิรักษ์ 086-0835123 เจ้าอาวาส
6 บางคูวัด บางคูวัดใน บางคูวัด เมืองปทุมธานี พระครูสุธรรมาภิรัต 084-4522729 เจ้าอาวาส
7 บ้านใหม่ เทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี พระมหาสมเกียรติ รวิวณฺโณ 089-8235808 รก.เจ้าอาวาส
8 หลักหก นาวง หลักหก เมืองปทุมธานี พระครูปทุมเขตวิกรม 087-1157885 เจ้าอาวาส
9 บางพูน บางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี พระปลัดสถาพร สุทฺธมฺโม 093-9514814 เจ้าอาวาส

10 บางกะดี บางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี พระครูปทุมรัตนคุณ 087-9199984 เจ้าอาวาส
11 บ้านกลาง โบสถ์ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี พระราชมหาเจติยาภิบาล 081-9338251 รก.เจ้าอาวาส
12 บ้านกระแชง โพธ์ิเล่ือน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี พระครูอมรธรรมกิจ 081-2546914 เจ้าอาวาส
13 สวนพริกไทย เสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี พระครูสังฆรักษ์วัชรินทร์ ปญญาวฑฺฒโก 089-8814203 เจ้าอาวาส
14 บางพูด ดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี พระครูปทีปธรรมนันท์ 081-3367165 เจ้าอาวาส
15 กระแชง ไก่เต้ีย กระแชง สามโคก พระมหาไพบูลย์ ฐิตธมฺโม 081-4910136 เจ้าอาวาส
16 บางกระบือ กร่าง บางกระบือ สามโคก พระครูปทุมวัฒนกิจ 087-1120981 เจ้าอาวาส
17 บ้านง้ิว ป่าง้ิว บ้านง้ิว สามโคก พระครูวิมลกิจจานุกูล 089-2015232 เจ้าอาวาส
18 บางเตย บางเตยกลาง บางเตย สามโคก พระครูวิสุทธิธีราจาร 081-2973691 เจ้าอาวาส
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19 สามโคก สะแก สามโคก สามโคก พระอธิการเริงชัย ฐานุตฺตโร 083-4468309 เจ้าอาวาส
20 คลองควาย สหราษฎร์บ ารุง คลองวาย สามโคก พระปลัดวินัย วินยธโร 081-9340491 เจ้าอาวาส
21 เชียงรากใหญ่ บ้านพร้าวนอก เชียงรากใหญ่ สามโคก พระครูโกศลธรรมสุนทร 083.-8409906 เจ้าอาวาส
22 บางโพธ์ิเหนือ บางนา บางโพธ์ิเหนือ สามโคก พระอธิการส าเริง ปญฺญาทีโป 02-5815940 เจ้าอาวาส
23 บ้านปทุม ถ่ัวทอง บ้านปทุม สามโคก พระครูวิบูลกัลนาณคุณ 081-7708123 เจ้าอาวาส
24 เชียงรากน้อย คลองขุด เชียงรากน้อย สามโคก พระครูปทุมธรรมธาดา 081-4937847 เจ้าอาวาส
25 ระแหง บัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว พระครูวรธรรมวาที 089-9279819 เจ้าอาวาส
26 บ่อเงิน บ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว พระใบฎีกานิรันดร์ นรินโท 02-9762130 เจ้าอาวาส
27 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว พระครูรัตนปุญญากร 02-5991815 เจ้าอาวาส
28 คูขวาง บ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว พระมหาสมโภชน์ ฐานสัมฺปนฺโน 086-6121117 เจ้าอาวาส
29 คูบางหลวง จันทราราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว พระครูปทุมรัตนาธาร 081-7717833 เจ้าอาวาส
30 คลองพระอุดม ทองสะอาด คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว พระครูปทุมธรรมานุสิฐ 081-9918476 เจ้าอาวาส
31 หน้าไม้ หน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว พระครูปทุมสันติคุณ 081-9046403 เจ้าอาวาส
32 คลองหน่ึง คุณหญิงส้มจีน คลองหน่ึง คลองหลวง พระครูปลัดมานพ สีลโชโต 02-5292299 เจ้าอาวาส
33 คลองสอง กล้าชะอุ่ม คลองสอง คลองหลวง พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร 081-8385574 เจ้าอาวาส
34 คลองสาม กลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง พระครูสมุห์ม้วน ผาสุโก 087-0283143 เจ้าอาวาส
35 คลองส่ี เพ่ิมทาน คลองส่ี คลองหลวง พระครูโสภณภัทรคุณ 089-9962562 เจ้าอาวาส
36 คลองห้า หัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง พระปลัดทองอยู่ ภทฺทปญโญ 02-9027790 เจ้าอาวาส
37 คลองหก ผลาหาร คลองหก คลองหลวง พระสมุห์จเร อคฺคปญโญ 089-1109763 เจ้าอาวาส
38 บึงย่ีโถ มูลจินดาราม บึงย่ีโถ ธัญบุรี พระครูวิธานวรานุกิจ 080-7782989 เจ้าอาวาส
39 ประชาธิปัตย์ แสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี พระครูอนุกูลธัญกิจ 084-3307483 เจ้าอาวาส
40 รังสิต นาบุญ รังสิต ธัญบุรี พระครูปทุมบุญเขตต์ 089-9833549 เจ้าอาวาส
41 ล าผักกูด อัยยิการาม ล าผักกูด ธัญบุรี พระครูธัญกิจโกศล 087-9822503 เจ้าอาวาส
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42 บึงสน่ัน ขุมแก้ว บึงสน่ัน ธัญบุรี พระครูธัญรัตนากร 081-4013279 เจ้าอาวาส
43 บึงน้ ารักษ์ พิชิตปิตยาราม บึงน้ ารักษ์ ธัญบุรี พระปลัดบรรจง วิสารโท 089-1503973 รก.เจ้าอาวาส
44 คูคต สายไหม คูคต ล าลูกกา พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก 02-5312127 เจ้าอาวาส
45 ลาดสวาย กลางคลองส่ี ลาดสวาย ล าลูกกา พระครูสุนทรธัญรักษ์ 081-3563293 เจ้าอาวาส
46 บึงค าพร้อย นังคัลจันตรี บึงค าพร้อย ล าลูกกา พระครูพิทักษ์ธัญญสาร 02-5691185 เจ้าอาวาส
47 ล าลูกกา ลานนา ล าลูกกา ล าลูกกา พระครูวิจิตรปริยัติยากร 085-8122513 เจ้าอาวาส
48 บึงทองหลาง อดิศร บึงทองหลาง ล าลูกกา พระปลัดสายันต์ สุจิตฺโต 097-0481529 เจ้าอาวาส
49 ล าไทร พืชอุดม ล าไทร ล าลูกกา พระอธิการสมบูรณ์ สิริปุญโญ 091-0584071 เจ้าอาวาส
50 บึงคอไห โสภณาราม บึงคอไห ล าลูกกา พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ 081-1102745 เจ้าอาวาส
51 บึงบา บึงบาประภาสะวัต บึงบา หนองเสือ พระครูวิจิตรอาภากร 084-1268272 รก.เจ้าอาวาส
52 บึงบอน พวงแก้ว บึงบอน หนองเสือ พระครูวิจิตรรัตนาธาร 089-5129622 เจ้าอาวาส
53 บึงซ าอ้อ สุขปุณฑริการาม บึงซ าอ้อ หนองเสือ พระครูวิบูลปทุมาการ 081-9264143 เจ้าอาวาส
54 หนองสามวัง ธรรมราษฎร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ พระครูพิศาลสิริธรรม 086-5080235 เจ้าอาวาส
55 บึงกาสาม ราษฎร์บ ารุง บึงกาสาม หนองเสือ พระครูสังฆรักษ์สมศักด์ิ ชาติวีโร 085-0426633 เจ้าอาวาส
56 ศาลาครุ นพรัตนาราม ศาลาครุ หนองเสือ พระมหาศิริพจน์ พระมหาศิริพจน์ 091-1157879 เจ้าอาวาส

-3-


