
รายช่ือวัดในจังหวัดน่าน ท่ียังไม่มีเจ้าภาพกฐิน ประจ าปีพุทธศักราช 2564
ท่ี ช่ือวัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด นามเจ้าอาวาส โทรศัพท์ หมายเหตุ
1 วัดใหม่ จอมพระ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรอ ำนำจ อรุโณ 089-9980572 ยังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
2 วัดยู้ จอมพระ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรยงยุทธ์ ยุตฺตธมโม 098-7802925 ยังไม่มีเจ้ำภำพ
3 วัดน  ำฮำว จอมพระ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรจรุณ สิริธมฺโม 080-7693224 ยังไม่มีเจ้ำภำพ
4 วัดนำเผือก จอมพระ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรวีระพล ฐำนิสฺสโร 089-5561745 ยังไม่มีเจ้ำภำพ
5 วัดคัวะดอนทอง ศรีภูมิ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระครูสมุห์ไอศูรย์  ชยลงฺกโร 085-7178432
6 นำหวำย บ่อแก้ว อ ำเภอนำหม่ืน น่ำน พระครูสุปัญญำนันท์ 089-9508087 ยังไม่มีเจ้ำภำพ
7 วัดวังทอง ผำตอ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรวิเชียร ปภฺสสโร 085-4297437 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
8 วัดวังทอง ผำตอ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรวิเชียร ปภสฺสโร 085-4297437 แจ้งวัดไม่มีกฐิน
9 วัดวังทอง ผำตอ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรวิเชียร ปภสฺสโร 085-2497437 วัดไม่มีกฐิน
10 วัดอัมพวัน ศรีภูมิ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรนิตย์ เขมธโร 089-9517220
11 วัดดอนตัน ศรีภูมิ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระครูโกวิทวรโสภณ 089-8822473
12 วัดโพธิวรำรำม ศรีภูมิ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรวินัย ถิรจิตโต 080-1080322
13 หำดผำค ำ เมืองจัง อ ำเภอภูเพียง น่ำน พระครูสุวัฒน์นันทโชติ 089-5579628
14 สุวรรณคีรี เมืองจัง อ ำเภอภูเพียง น่ำน พระ ชัยนรินทร์ นรินโท 097-9507067
15 นำหนุน แสนทอง อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรศรีชล โชติวโร 096-8514377 ไม่มีเจ้ำภกฐิน
16 สบหนอง ตำลขุม อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระสมุห์สนอง วชิโรภำโส 080-6804928 ตอนนี พระวิหำรก ำลังก่อสร้ำงขำดปัจจัยอีกหลำยส่วนในกำรก่อสร้ำงในครั งนี 
17 สุวรรณำวำส ริม อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรวิชัย จนฺทธมฺโม 080-1263795 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
18 ป่ำไคร้ ริม อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรจวน วรปุญฺโญ 080-6747506 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
19 ชนะไพรี แสนทอง อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรอินสม ฐำนรโต 098-4196195 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
20 วัดน  ำแก่นใต้ น  ำแก่น อ ำเภอภูเพียง น่ำน พระครูไพศำลนันทคุณ 096-8843973
21 วัดพระธำตุจอมพริก ยม อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรสังวรณ์ วิจิตฺตธมฺโม 086-1818631 ต้องกำรบูรณะปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมถนนเทคอนกรีต
22 วัดฝำยเเก้ว ต ำบลฝำย อ ำเภอภูเพียง น่ำน พระครูรัตนนันทนิวิฐ 061-0735758 ปี๒๕๖๔ ไม่มีญำติโยมรับจองเป็นเจ้ำภำพกฐิน
23 วัดถอน จอมพระ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระครูเกษมสุวรรณวุฒิ 086-1935277 ยังไม่มีเจ้ำภำพ
24 ปิตูรำษฎร์ แสนทอง อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรอดุลย์ สิริธมฺโม 084-7411687
25 วัดห้วยม่วงวนำรำม แสนทอง อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระศรศักด์ิ สิริภัทโท 096-1621123
26 วัดงิ วงำม ข่ึง อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระปลัดกิตติธัช กิตฺติวุฑโฒ 089-7019826
27 วัดน  ำมวบ น  ำมวบ- อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูฉันทกิจสุนทร 089-5549265 ยังไม่มีผู้จองกฐิน
28 วัดบุญเรือง ไหล่น่ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูวิสิฐนันทวัฒน์ 094-4129737
29 วัดหำงทุ่ง นำไร่หลวง อ ำเภอสองแคว น่ำน พระปลัดประสิทธ์ิ ถิรจิตฺโต 061-6643889
30 วัดสำลี น  ำมวบ- อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระสุรินทร์ 096-2567747 ยังไม่มีคนจอง
31 ห้วยเม่น น  ำมวบ- อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระชวน มหำวีโร 087-9081542 ยังไม่มีคนจอง
32 วัดห้วยเม่น ไหล่น่ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระชวน มหำวีโร 087-9081542
33 หำดไร่ น  ำมวบ- อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระเฉลิมภพ ชำครธมฺโม 064-4712335 ยังไม่มีคนจอง
34 วัดส้ำนนำหนองใหม่ น  ำมวบ- อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรบุญรวย อภิวฑฺฒโน 063-6724380 ยังไม่มีคนจอง
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35 วัดเจดีย์ศรีกำใส สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน พระใบฏีกำธนกร อำยธมฺโม 084-9499475
36 วัดน  ำโค้งวนำรำม สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน พระอธิกำรจันทร์ กิตฺติปญฺโญ 062-0343854 ไม่มีกฐิน
37 วัดวังตำว สะเนียน เมืองน่ำน น่ำน พระครูสังฆรักษ์นิพล สิริพโล 093-2348019 ไม่มีกฐิน
38 วัดดอนถืมตอง ถืมตอง เมืองน่ำน น่ำน พระวิเชียร สิริวชิโร (ปัญญำ) 089-5281068 ยังสังกัดอยู่ท่ีวัดพระเนตรเขต๔ต.ในเวียงอ.เมืองจ.น่ำน
39 ฝำยแก่ ถืมตอง เมืองน่ำน น่ำน พระมหำพิทักษ์ พุทฺธวิริโย 085-7077537 ไม่มีกฐิน
40 วัดดู่ใต้ ดู่ใต้ เมืองน่ำน น่ำน พระอธิกำรเกรียงศักด์ิ กิตติคุโณ 082-3995998
41 วัดดอนถืมตอง ถืมตอง เมืองน่ำน น่ำน พระวิเชียร สิริวชิโร 089-5281068 ไม่มีกฐิน
42 คือเวัยง กลำงเวียง อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูวิสุทธ์ินันทธรรม 081-5941267 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
43 วัด สำระ ต ำบล บ่อ เมืองน่ำน น่ำน พระอธิกำรมำนัส พุทธฺสำโร 093-2451421
44 วัดปำงปุก ต ำบลนำไร่ อ ำเภอสองแคว น่ำน พระครูวิศำลนันทกิจ 080-8509404
45 วัดหลับมืนพรวน จอมจันทร์ อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูกำรุญนันทวงศ์ 082-1916053 วัดหลับมืนพรวนยัไม่เจ้ำภำพ
46 พระเนตร ส้ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระปลัดสำมำรถ ถำวโร 089-6312175 ไม่มีเจ้ำภำพจองกฐิน
47 วัดปำงสำ จอมจันทร์ อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอุดมศักด์ิ ชวนปญฺโญ 061-2923476 ยังไม่มีเจ้ำภำพ
48 ท่ีพักสงฆ์ นำแฮน หมู่ ต ำบลจอม อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระวีรวัฒน์ ฐิตวโร 085-6732736 ก ำลังก่อสร้ำงศำลำกำรเปรียญ
49 วัดดอนแก้ว ป่ำคำ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระธรรมธรประสิทธ์ิปภส.สโร 098-5412435
50 วัดบุญเรือง ไหล่น่ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูวิสิฐนันทวัฒน์ 084-3220797 ยังไม่มีเจ้ำภำพจองกฐิน
51 ข่ึงเจริญ ข่ึง อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระมหำเกรียงไกร กตธมฺโม 085-0379357 ยังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
52 ตำลชุม ตำลชุม อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรสกล ฐิตปูญโญ 093-2797415 ยังไม้มีเจ้ำภำพ
53 ศรีมงคล ข่ึง อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรชุมพล ชินว โส 082-7090559 ยังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
54 งิ วงำม ข่ึง อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระปลัดกิตติธัช กิตฺติวุฑฺโฒ 089-7019826 ยังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
55 ท่ำล่ี ข่ึง อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรเจนจบ อคฺคธมฺโม 061-3139203 ยังไม่มีเจ้ำภำพทอดกฐิน
56 จอมจันทร์ จอมจันทร์ อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูจันทบุญกิจ 087-1783649 ยังไม่มีเจ้ำภำพ
57 ไผ่งำม ส้ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรอ ำนวย ถิรญำโณ 081-6817908 ยังไม่มีเจ้ำภำพทอดกฐิน
58 วัดนำไลย อ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูอภินันทวิทย์ 089-9999113 ยังไม่มีเจ้ำภำพจองกฐิน ปี 64 นี 
59 วัดใหม่เจริญรำษฎร์ อ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูวิเชียรนันทวัฒน์ 084-6174741 ยังไม่มีเจ้ำภำพจองกฐิน ปี 64 นี 
60 วัดนำคำ เมืองลี อ ำเภอนำหม่ืน น่ำน พระครูวรนันทพิมล 089-9707916
61 วัดนำไลย อ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูอภินันทวิทย์ 089-9999113 ยังไม่มีเจ้ำภำพจองกฐิน ปี 64 นี 
62 วัดดอนชัย สวด อ ำเภอบ้ำนหลวง น่ำน พระสุรสุทธ์ิ สิทฺธิสุโร 086-1878828
63 วัดพี เหนือ สวด อ ำเภอบ้ำนหลวง น่ำน พระเอกณรงค์ อกิญฺจโน 080-1817153
64 วัดฟ้ำสวรรค์ สวด อ ำเภอบ้ำนหลวง น่ำน พระครูอดุลนันทสำร 089-5608416
65 วัดบ ำเพ็ญบุญ สวด อ ำเภอบ้ำนหลวง น่ำน พระครูพิบูลนันทธรรม 084-6157749
66 วัดดู่สุวรรณำรำม สวด อ ำเภอบ้ำนหลวง น่ำน พระอธิกำรวิโรจน์ ชยมงฺคโล 098-2905284
67 วัดนำวีวนำรำม สวด อ ำเภอบ้ำนหลวง น่ำน พระครูรัตนบุญญำนันท์ 080-1176294
68 วัดร้องเย็น กลำงเวียง อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรสมศักด์ิ ธีรว โส 099-3766209
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69 วัดสถำน กลำงเวียง อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระพิพัฒน์ อำรยธมฺโม 095-4577295
70 วัดนำเคียน ต ำบลจอม อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระมำนพ..กตปุญโญ 084o461756 ยังไม่มีเจ้ำภำพ
71 วัดนำค ำ ศิลำเพชร อ ำเภอปัว น่ำน พระประเสริฐ
72 วัดนำเปร่ือง บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระครูอุดมนันทสำร 082-1965259
73 วัดนำกลุ่ม บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระสุรเดช 062-4573099
74 วัดนำขำม บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระอธิกำรธนศักด์ิ 064-3459062
75 วัดนำคอก บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระอธิกำรโกมล 063-6627353
76 วัดบ่อหลวง บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระอธิกำรพงษ์ศักด์ิ 065-7080403
77 วัดผำคับ บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระรัชตชำติ 088-7092964
78 วัดบ่อหยวก บ่อเกลือ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระอธิกำรสิทธิวัฒน์ 098-9795039
79 วัดสะปัน ดงพญำ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระอธิกำรสมำน 080-9430876
80 ส ำนักสงฆ์บ้ำนนำขวำง บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระจ ำลอง
81 ท่ีพักสงฆ์ห้วยโป่ง บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระสมพล
82 สพนักสงฆ์บ้ำนดงผำ บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระวิรัช 097-0759508
83 วัดพระธรรมจำริกเสรี บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระภูริภัทร
84 วัดนำวงค์ เจดีย์ชัย อ ำเภอปัว น่ำน พระอธิกำรบุญฤทธ์ิ ปภำโส 098-8022663
85 วัดธรรมจำริกนำกอก ภูฟ้ำ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระบรรจง 062-3134871
86 พระธำตุจอมพริก ยม อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรสังวรณ์ วิจิตฺตธมโม 086-1818631
87 วัดพระธรรมจำริก ภูฟ้ำ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระธวัช 061-4243701
88 วัดพระธรรมจำริก ภูฟ้ำ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระครูอุดมนันทสำร 082-1965259
89 ลอมกลำง ยม อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอ ำนวย พุทธิรตโน 080-6140345 รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส
90 ทุ่งชัย เจดีย์ชัย อ ำเภอปัว น่ำน พระครูขันติธีรวัฒน์ 087-1862359 ไม่มีเจ้ำภำพเพรำะโควิดไม่มีปัจจัยถวำย
91 วัดหัวเมือง แงง อ ำเภอปัว น่ำน พระอธิกำรปรัชญำ คนฺธสีโล 092-6564962
92 วัดทุ่งกวำง แงง อ ำเภอปัว น่ำน พระใบฎีกำกฤษติยำกร อภิกิตฺติเมธี 082-9302310
93 สบปัว เจดีย์ชัย อ ำเภอปัว น่ำน พระอธิกำรสมนึก สุมงฺคโล 065-4894377
94 วัดร้อง ปัว อ ำเภอปัว น่ำน พระมหำสิทธิศักด์ิ เตชร สี 087-1818960
95 วัดนำขำม บ่อเกลือใต้ อ ำเภอบ่อเกลือ น่ำน พระอธิกำรธนศักด์ิ ธมฺมทีโป 064-3439062
96 วัดชำวหลวง บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน พระอธิกำรเจริญ อติยโส 092-4804903
97 วัดนวรำษฎร์ นำชำว เมืองน่ำน น่ำน พระปลัดอนุรกษ์ จนฺทสุธิญำโณ 081-9500081
98 สะไมย์ นำชำว เมืองน่ำน น่ำน พระครูปฏิภำณนันทสุนทร 065-0159497
99 นำชำว นำชำว เมืองน่ำน น่ำน พระอธิกำรอ ำนำจ ธมฺมวโร 062-2276876
100 บ้ำนต้ำม บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน พระครูสุวัฒน์ธรรมจำรี 095-6850712
101 วัดดอนมูล แงง อ ำเภอปัว น่ำน พระวินัยธรโสภณ โสภโณ (ภิรัญค ำ) 081-3620903 ยังไม่ได้รับกฐิน
102 วัดจักรวรรณ ตำลชุม อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส พระพร 089-0925791 ท่ีวัดจักรวรรณไม่มีกฐิน
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103 วัดจักรวรรณ ตำลชุม อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส พระพร 089-0925791 ท่ีวัดจักรวรรณไม่มีเจ้ำภำพกฐิน ขอเจริญพร
104 วัดท่ำล้อ แงง อ ำเภอปัว น่ำน พระอธิกำรพัตร โชติธฺมโม 086-1847742 เน่ืองจำก..วัดท่ำล้อ ต.แงง อ.ปัว จ.น่ำน ยังไม่มีเจ้ำภำพกฐินท่ีจะถวำยในปี. ๖๔
105 สำคร แม่สำคร อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูสุวัฒน์นันทกิจวัดสำคร 081-4735114 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน รอบนัด
106 ดอนแก้ว ศิลำเพชร อ ำเภอปัว น่ำน พระครูประโชติวรนันท์ 081-0282818
107 ท่ำมงคล แม่สำคร อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิบุญย่ิง มหำปุญโญ 097-0978059 ไม่มีเจ้ำภำพ
108 ป่ำคำ บ่อสวก เมืองน่ำน น่ำน พระกิตติกร จิตฺตส วโร 083-4563902
109 ป่ำงิ ว แม่สำคร อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระเพชร จำรุธมฺโม 064-2822371 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
110 นำส้ำน ส้ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูวิจิตรนันทศิลป์ 086-9070898 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
111 วัดทงคสันติสุข สถำน อ ำเภอปัว น่ำน พระเจษฎำกร วณฺณธโร 093-2500291 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
112 วัดพะเยำ อ่ำยนำไลย อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรจรูญ ปญญำวโร 089-9974144
113 วัดผำเวียง ส้ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรเทพสิงขร สุขุมำโล 089-5585982 ไม่มีกฐิน
114 วัดทรำยมูล ส้ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระอธิกำรหล่อ ปภสฺสโร 098-7803049 ไม่มีกฐิน
115 วัดศำลำ เจดีย์ชัย อ ำเภอปัว น่ำน พระธีรภัทร กิตติปญฺโญ 093-1631514 กำรเเพร่ระบำดเชื อโควิด ๑๙
116 วัดพญำแก้ว พญำแก้ว อ ำเภอเชียงกลำง น่ำน พระครูศีนันทโชติ 064-5399915
117 วัดพญำแก้ว พญำแก้ว อ ำเภอเชียงกลำง น่ำน พระครูศีลนันทโชติ 064-5399915
118 วัดดอนแก้ว พระธำตุ อ ำเภอเชียงกลำง น่ำน พระอธิกำรสินชัย รตนโชโต 094-8978945 สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ไม่ปกติ โควิด19
119 วัดหนองเงือก แงง อ ำเภอปัว น่ำน พระบวรนันโทภำส 087-1805085 ทำงวัดยังไม่มีเจ้ำภำพถวำยกฐินในปีนี 
120 วัดบุญยืน ศิลำเพชร อ ำเภอปัว น่ำน รักษำกำรเจ้ำอำวำส 061-3283976
121 วัดดอนไชย ศิลำเพชร อ ำเภอปัว น่ำน พระมนัส อำรทฺธวิริโย 097-9303919 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
122 วัดไชยสถำน ไขยสถำน เมืองน่ำน น่ำน พระมหำณิริว อิสระ คมฺภีรปญโญ 083-2271842
123 วัดฝำง ไชยสถำน เมืองน่ำน น่ำน พระครูสังวรนะนทคุณ 099-1421264
124 วัดหัวเวียงเหนือ ฝำยแก้ว อ ำเภอภูเพียง น่ำน พระคุ้นเคย ถิรจิตฺโต 610053558 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
125 วัดนำสำ ไหล่น่ำน อ ำเภอเวียงสำ น่ำน พระครูสถิตนันทวุฒิ 096-8292143 ไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
126 วัดหัวเวียงเหนือ ฝำยแก้ว อ ำเภอภูเพียง น่ำน พระคุ้นเคย ถิรจิตโต 090-2625563 ยังไม่มีเจ้ำภำพกฐิน
127 วัดสว่ำงอรุณ น  ำแก่น อ ำเภอภูเพียง น่ำน พระครูโอภำสนันทสำร 095-8763016
128 วัดอุทุมพร ศรีภูมิ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรประเวศน์ วุฑฒิโก 093-0457493
129 วัดดอนมูล ศรีภูมิ อ ำเภอท่ำวังผำ น่ำน พระอธิกำรอุดม ปภสฺสโร 089-5611678
130 วัดต้นแหลง ไชยวัฒนำ อ ำเภอปัว น่ำน พระกฤษณพล กิตฺติวชิรเมธี 063-6780527
131 วัดเสี ยว ไชยวัฒนำ อ ำเภอปัว น่ำน พระเสฎฐวุฒิ สีลเสฏฺโฐ 063-1098592
132 ท่ีพักสงฆ์ใหม่ไชย แงง อ ำเภอปัว น่ำน พระศรีวร ส วโร 089-8558046
133 วัดนำงิ ว ไชยวัฒนำ อ ำเภอปัว น่ำน พระมหำสถิตย์ ชยสิทฺโธ 084-4868520 ก่อสร้ำงกุฏิ และห้องน  ำ
134 วัดตอง หนอองแดง แม่จริม จังหวัด พระครูสุวรรณนันทรังษี 064-3032516
135 วัดหนองแดง หนอองแดง แม่จริม จังหวัด พระสมุห์กฤติกร  กิตฺติสำโร 088-2552070
136 วัดบ้ำนน  ำตวง หมอเมือง แม่จริม จังหวัด พระสมบัติ  จิตฺตปญฺโญ 097-1888226
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137 วัดบ้ำนสว่ำง หมอเมือง แม่จริม จังหวัด พระธวัชชัย  มนฺชโย 093-2417003
138 วัดก้อ หนองแดง แม่จริม จังหวัด พระมหำยุทธนำ  โรจนญำโน 086-1812624
139 วัดบ้ำนน  ำปุ๊ หมอเมือง แม่จริม จังหวัด พระปลัดเด่น  ขนฺติมโน 081-0332943
140 วัดเปำ น  ำตก นำน้อย น่ำน พระครูสุธีปัญญำกร 081-7849117 กุฎีสร้ำง
141 ท่ีพักสงฆ์วังกอก น  ำตก นำน้อย น่ำน พระสงกรำนต์ สนฺตกำโย 095-5102398 สมทบสร้ำงศำลำกำรเปรียญ
142 ท่ีพักสงฆ์น  ำสระ น  ำตก นำน้อย น่ำน พระปล่ัง ทีปธมฺโม 083-7092093 สมทบสร้ำงศำลำกำรเปรียญ
143 วัดนำแดง สันทะ นำน้อย น่ำน พระครูนันทคุณำภิวัฒน์ 087-9726788 สมทบสร้ำงศำลำเอนกประสงค์
144 วัดเชตวัน สันทะ นำน้อย น่ำน พระอธิกำรสมเดช จตฺตมโล 095-6720238 สมทบสร้ำงห้องครัว
145 ท่ีพักสงฆ์วังค ำ สันทะ นำน้อย น่ำน พระติม อนำลโย 065-4494765 สมทบสร้ำงศำลำกำรเปรียญ
146 วัดน  ำลัด สถำน นำน้อย น่ำน พระพงษ์ชัย ปญฺญำวชิโร 092-5270664 สมทบสร้ำงศำลำเอนกประสงค์
147 วัดบง สถำน นำน้อย น่ำน พระอธิกำรเกตุ อธิจิตฺโต 061-2975957 สมบทสร้ำงห้องน  ำ
148 วัดร้อง สถำน นำน้อย น่ำน พระครูพิธำนนันทกิจ 093-0422769 สมทบสร้ำงท่ีพักสำมเณร
149 ท่ีพักสงฆ์ไร่น  ำหิน สถำน นำน้อย น่ำน พระวรยุทธ์ วรวฑฺฒโน 099-0173221 สมบทบูรณะกุฏิสงฆ์
150 วัดหนองบัว เชียงของ นำน้อย น่ำน เจ้ำอธิกำรทวี อคฺคธมฺโม 081-0239044 สมทบสร้ำงศำลำกำรเปรียญ
151 วัดนำเกลือ เชียงของ นำน้อย น่ำน พระครูสังฆรักษ์ค ำมูล นิปุโณ 081-7849117 ต่อเติมกุฏิสงฆ์
152 วัดบุ้ง นำน้อย นำน้อย น่ำน พระอธิกำรมำนะ ธมฺมทินฺโน 081-7849117 สมทบสร้ำงกุฏิ
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