ประวัติวัดจังหวัดตราด
วัดกลาง
วัดกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านบางพระ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราดสังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย
วัดกลาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑

วัดเกษมสีมาราม
วัดเกษมสีมาราม ตั้งอยู่ที่บ้านหาดเล็ก หมู่ที่ ๔ ตาบลหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือและ ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศ
ตะวันออก จดถนนคลองใหญ่-หาดเล็ก ทิศตะวันตก จดชายทะเลมีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗
ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ศาลา
อเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีฌาปน
สถาน ๑ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว ๑ องค์ สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๒ พระพุทธรูปปางห้ามญาติ ๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔
นิ้ว ๑ องค์ และพระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว
วัดเกษมสีมาราม ตั้งเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ดาเนินการขออนุญาตตั้งวัดคือ นายโพธิ์
ศิริ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือพระบุญช่วย อินฺทโชโต พ.ศ. ๒๕๐๘-ปัจจุบัน

วัดเขาสมิง
วัดเขาสมิง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๗ บ้านชายธง ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๒ ตาบลเขาสมิง อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา อาณาเขตทั้งสี่ทิศ จด
ที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓
เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารไม้ กุฏิ
สงฆ์ จานวน ๗ หลังเป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลังและตึก ๑ หลัง
วัดเขาสมิง ตั้งเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือ นายจุ่ม-นางสวน
ซื่อจงภักดิ์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐
เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระประสิทธิ์ เนมิโย พ.ศ.
๒๕๑๔-๒๕๑๘ รูปที่ ๒ พระครูศาสนกิจโสภณ พ.ศ. ๒๕๒๖-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘

วัดขุมบ่อทรัพย์
วัดขุมบ่อทรัพย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ บ้านอิเร็ม หมู่ที่ ๗ ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ส.ค.๑ เลขที่ ๕๔ อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์
จานวน ๘ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปู
ชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป ๑๑ องค์
วัดขุมบ่อทรัพย์ ตั้งเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระครูภวนาสุนทร
ท่านให้นามวัดนี้ว่า “วัดขุมบ่อทรัพย์” การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือพระครูสมุห์อนันต์
ถาวโร พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน

วัดเขาฉลาด
วัดเขาฉลาด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗ บ้านเขาฉลาด หมู่ที่ ๗ ตาบลเทพนิมิต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘๘ ไร่ ๒๓ ตารางว่า อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐
เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐
เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง
และตึก ๔ หลัง สร้างเมื่อ ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารหอฉัน ๑ หลัง ปูชนีย
วัตถุมีพระประธานประจาอุโบสถ ๑ องค์ พระสังกัจจายน์ ๑ องค์ พระพุทธรูป ๕ องค์
วัดเขาฉลาด ตั้งเมื่อวันที่ ๙ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ดาเนินการก่อสร้างวัด คือพระครูสมุห์เอี่ยม
สิริวณฺโณ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐
เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือ พระพรหมมา ธมฺมาภิรโม พ.ศ.
๒๕๓๖-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑

วัดคลองขุด
วัดคลองขุด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ บ้านคลองขุด หมู่ที่ ๒ ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๔๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดิน
เอกชน ทิศใต้และทิศตะวันออก จดคลองสาธารณะ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑
แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๕๗๓ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง
๒๔ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น กุฏิสงฆ์ จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
๓ หลัง และตึก ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถสวดลายดอกพิกุล
ขนาดหน้าตักกว้าง ๑ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร พระประธานประจาศาลาการเปรียญ ๓ องค์ ขนาดหน้าตัก
กว้าง ๗๒ เซนติเมตร ๒ องค์ ขนาด

วัดคลองจาก
วัดคลองจาก ตั้งอยู่ที่บ้านคลองจาก หมู่ที่ ๘ ตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จด
ที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนสายคลองใหญ่-หาดเล็ก ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๔๙ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง ศาลาบาเพ็ญ
กุศล

วัดคลองมะขาม
วัดคลองมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ บ้านคลองมะขาม หมู่ที่ ๑ ตาบลหาดเล็ก อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๒๖ อาณาเขต ทิศ
เหนือ จดคลองสาธารณะ ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกจดถนนคลองใหญ่-หาดเล็ก ทิศตะวันตก จด
ที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗
เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐
เมตร ยาว ๓๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๙ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ นอกจากนี้มี
อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง และหอกลอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มี
พระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้วพระพุทธรูปปางสดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕
นิ้ว ๑ องค์ พระพุทธรูปปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว ๑ องค์
วัดคลองมะขาม ตั้งเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ผู้ดาเนินการขออนุญาตสร้างวัด คือนาย
หนุ่ม แก้วเยื้อง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส คือพระครูพิพิธกิจจาภิวัฒน์ เจ้า
อาวาสรูปปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

วัดคลองเพชร
วัดคลองเพชร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑๐ บ้านคลองเพชร ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตาบล วังกระแจะ
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๖๑ ตารางวา อาณา
เขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก จดคลองเพชร อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๘.๓๕ เมตร ยาว ๒๓.๑๐ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง และตึก ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙
เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ปูชนียวัตถุ มีพระ
ประธานประจาอุโบสถแบบชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๑ นิ้ว สูง ๑๐๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ พร้อม
พระโมคคัลลาน์พระสารีบุตร ฐานกว้าง ๑๔ นิ้ว สูง ๖๓ นิว้ พระประธานประจาศาลาการเปรียญปาง
ประทานพรขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๕๔ นิ้ว สร้างเมือ่ พ.ศ.๒๕๒๐ พร้อมพระโมคคัลลาน์พระสารี
บุตร ฐานกว้าง ๑๐ นิ้ว สูง ๒๕ นิ้ว พระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทอง ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง
๕๑ นิ้ว พระพุทธรูปปางประทานพร ๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕
นิ้ว ๑ องค์ นอกจากนี้มีพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว และขนาดหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว

วัดคลองมะนาว
วัดคลองมะนาว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๕ บ้างคลองมะนาว หมู่ที่ ๔ ตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ
จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกจดถนนตราด-คลองใหญ่ ทิศตะวันตก จด
ที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง
นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง
วัดคลองมะนาว ตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ ผู้ดาเนินการขออนุญาตสร้างวัด คือนาย
สาเนา ขาวงศ์ การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือพระปลัดช้อย ฐานธมฺโม พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

วัดคลองสน
วัดคลองสน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองสน หมู่ที่ ๓ ตาบลเกาะช้าง อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออก จดลอง
สาธารณะ ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๕๘ ไร่ ๑ งาน ๘๑ ตารางวา
ส.ค.๑ เลขที่ ๑๑๖,๑๔๓,๑๔๔ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗.๙๐ เมตร ยาว ๑๗.๙๐
เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๗.๙๐ เมตร ยาว
๓๐.๙๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มีหอ
พระสาหรับประดิษฐานพระพุทธชินราชจาลอง ๑ หลัง
วัดคลองสน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ การบริหาร
และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระไล รูปที่ ๒ พระสินรูปที่ ๓ พระปั้น รูปที่ ๔
พระลือ รูปที่ ๕ พระจันทร์ รูปที่ ๖ พระพรม พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๖ รูปที่ ๗ พระบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ รูป
ที่ ๘ พระนกเล็ก รูปที่ ๙ พระใบฎีกาแสวง รูปที่ ๑๐ พระครูพิศาลกิจโกศล พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

วัดคลองหลอด
วัดคลองหลอด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙ บ้านคลองหลอด หมู่ที่ ๙ ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ จดที่ดินเดอกขน ทิศใต้ จด
ถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๒
แปลง เนื้อที่ ๑๒ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้กุฏิสงฆ์ จานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารไม้ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง
ๆ ดังนี้ คือฌาปนสถาน ๑ หลัง และห้องสุขา ๑ หลัง ปูชนียวัตุถุ มีพระพุทธรูปจานวน ๗ องค์
วัดคลองหลอด ตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน ผู้ดาเนินการ
ก่อสร้างวัด คือนายสาราญ-นางสาลี โดดเสนา การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส คือพระจิต ฐานร
โต พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

วัดคลองใหญ่
วัดคลองใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๗ บ้านคลองใหญ่หมู่ที่ ๒ ตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๓๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่
๙๖,๑๔๖,๑๔๕,๑๑๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐
เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๕ หลัง
เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๐ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนสนะต่าง ๆ
ดังนี้ คือฌาปนสถาน ๑ หลัง และวิหารกลางน้า ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๓ องค์
ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สร้างด้วยทองสาริด ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศกัมพูชา และรอยพระพุทธบาท
จาลอง สร้างด้วยทองสาริด กว้าง ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ได้มาจากประเทศกัมพูชา
วัดคลองใหญ่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ผู้ดาเนินการก่อสร้างวัด คือพระสร้อย ได้ชักชวนราษฎรบ้าน
คลองใหญ่และผู้มีจิตศรัทธา ช่วยกันบริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะ ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหาร
การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือรูปที่ ๑ พระสร้อย รูปที่ ๒ พระเอม รูปที่ ๓ พระแผ้ว รูปที่ ๔
พระด้วง รูปที่ ๕ พระเหม รูปที่ ๖ พระสมุห์ตู่ รูปที่ ๗ พระครูสอน รูปที่ ๘ พระทรัพย์ รูปที่ ๙ พระครู
อรุณปัจจันตเขต รูปที่ ๑๐ พระครูสังฆรักษ์ทรงวุฒิ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๒ ( ๖ เดือน) รูปที่ ๑๑ พระสมุห์
บุญมา ฐิตปุญโญ พ.ศ. ๒๕๓๒ – ปัจจุบัน

วัดคลองแอ่ง
วัดคลองแอ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓/๙ บ้านคลองแอ่ง หมู่ที่ ๖ ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖ ไร่ อาณาเขตทั้งสี่ทิศ จดที่ดินเอกชน อาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีประธานประจาอุโบสถ ๑ องค์
วัดคลองแอ่ง ตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ นายพร้อม
ทัศนพันธ์, นายต้ง อภิบาล ได้มีจิตศรัทธาสร้างกุฏิ ๑ หลัง ราษฏรบ้านคลองแอ่ง ได้ช่วยกันสละทัพย์เพื่อ
ก่อสร้างเสนาสนะ และได้อุปถัมภ์วัดมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระสมฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐ รูปที่ ๒ พระสุ่ม พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑ รูปที่ ๓ พระสวัสดิ์ พ.ศ.
๒๕๒๑-๒๕๒๒ รูปที่ ๔ พระจาลอง พ.ศ. ๒๕๒๒- ๒๕๒๕ รูปที่ ๔ พระครูสมุห์ เบี้ย คเวสโก พ.ศ. ๒๕๒๕๒๕๒๙ รูปที่ ๖ พระจานง สุขมโน พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๑ รูปที่ ๗ พระประมวล จกฺกธมฺโม พ.ศ. ๒๕๓๒๒๕๓๔ รูปที่ ๘ พระสวย พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ รูปั้ ๙ พระอุทัย กิตฺติโก พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ รูปที่ ๑๐
พระสงวน พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๗ รูปที่ ๑๑ พระประสิทธิ์ ฃิตพโล พ.ศ. ๒๕๓๗-ปัจจุบัน

วัดคีรีวิหาร
วัดคีรีวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๖๖ บ้านท่าเลื่อน หมู่ที่ ๕ ตาบลชาราก อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๙ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ จดคลองท่าเลื่อน ทิศใต้ ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตก จดทางสาธาณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ อาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการ
เปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน
๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๙ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คืออาคาร
ธรรมสาโรอุทิศและอาคารเนรมิตสามัคคี ปูชนียวัตถุ มีประธานประจาอุโบสถ ปางสมาธิ ๑ องค์ สมัย
อยุธยา
วัดคีรีวิหาร ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ เดิมชื่อวัดท่าเลื่อน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคีรีวิหาร เนื่องจาก
ชื่อวัดตั้งตามสภาพภูมิประเทศ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร การบิหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระครูวินัยธรอยู่ รูปที่ ๒ พระด้อย รูปที่ ๓ พระราชวินัยเวที รูปที่ ๔ พระครูคีรีสมานคุณ พ.ศ.
๒๕๑๑-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙

วัดโคก
วัดโคก ตั้งอยู่ที่บ้านโคก หมู่ที่ ๖ ตาบลหนองเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย
วัดโคก ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗

วัดฆ้อ
วัดฆ้อ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑ บ้านฆ้อ หมู่ที่ ๒ ตาบลวังตะเคียน อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒๒ ตารางวา อาณาเขตทั้งสี่ทิศจดที่ดินเอกชน มีที่
ธรณีสงฆ์ จานวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๔๑ ไร่ งาน ๙๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ปรกอบด้วยอุโบสถ กว้าง
๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเหริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๓ หลัง
เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้
วัดฆ้อ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๒ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
คือรูปที่ ๑ พระเลี้ยง รูปที่ ๒ พระเหมาะ รูปที่ ๓ พระพรหม รูปที่ ๔ พระอง รูปที่ ๕ พระอยู่ รูปที่ ๖ พระ
โอ้ง รูปที่ ๗ พระนาค รูปที่ ๘ พระจุด รูปที่ ๙ พระขวัญ รูปที่ ๑๐ พระใบ้ฎีกาจานง สุขุมาโล พ.ศ.
๒๕๒๗-ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๑๕๒๗

วัดเจียรพัฒนา
วัดเจียรพัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านเจียรพัฒนา หมุ่ที่ ๔ ตาบลเทพนิมิต อาเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนน
จิตตกานนท์ ทิศใต้ จดถนนสายบ่อไร่ ทิศตะวันอก และทิศตะวันตก จดถนนสาธาณประโยชน์ อาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๔๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ศาลาบาเพ็ญกุศล
จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดเจียรพัฒนา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ดาเนินการขออนุญาตสร้างวัดคือ นายเจียร จินตกานนท์
ได้นาชื่อผู้สร้างวัดมาตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สร้าง ไม่ปรากฏนามผู้บริจาคที่ดิน ผู้ให้ควบคุมอุปถัมภ์วัด
เจียรพัฒนาคือ นายเจียร จินตกานนท์ ปัจจุบันดารงตาแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๘
เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระแหวน กตธมฺโม รูปที่ ๒
จันทร์ รูปที่ ๓ ไสว ขนฺติปาโล รูปที่ ๔ พระมหาอินทร์ มหาวิโร รูปที่ ๕ พระองอาจ มหาวิโร รูปที่ ๖ พระ
คามี จตฺตมโล รูปที่ ๗ พระฉลวย รูปที่ ๘ พระมหาสม๓มิ พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๒ รูปที่ ๙ พระสมุทร
สุนฺทรธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน

วัดชากกลาง
วัดชากกลาง ตั้งอยู่ที่บ้านชากกลาง หมู่ที่ ๓ ตาบลทุ่งนนทรี อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๙๖ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่ ๘๘๕๖ อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก จด
ที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกุฏิสงฆ์ จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลา
อเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือหอระฆัง ๑ หลัง และฌาปนสถาน ๑ หลัง
วัดชากกลาง ตั้งเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส
เท่าทีท่ ราบนาม คือรูปที่ ๑ พระแพะ รูปที่ ๒ พระยิ่ง รูปที่ ๓ พระพะยอม รูปที่ ๔ พระนิพนธ์ กมฺพุวณฺโณ
พ.ศ. ๒๕๔๔-ปัจจุบัน

วัดท่ากระท้อน
วัดท่ากระท้อน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๗ บ้านท่ากระท้อน ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตาบลเขาสมิง อาเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดพระสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนสายนนทรี-บ่อไร่ ทิศใต้ จดถนนสุขุมวิท ทิศตะวันออก จดถนนเทศบาลเขาสมิง ทิศ
ตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘.๗๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๓๗ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ๘ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นอาคารไม้
ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนีย์วัตถุมีพระประธานประจาอุโบสถสมัย
เชียงแสน ๑ องค์
วัดท่ากระท้อน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระเกิ้ง พ.ศ. ๒๔๖๓-๒๔๖๔ รูปที่ พระดา พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๖๖ รูปที่ ๓ พระแฉ่ง
พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๖๗ รูปที่ ๔ พระแจง พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๔๗๕ รูปที่ ๕ พระสาราญ พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๗๖ รูป
ที่ ๖ พระผล พ.ศ.๒๔๗๖-๒๔๗๕ รูปที่ ๗ พระปา พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๐ รูปที่ ๘ พระสิงห์ พ.ศ. ๒๔๘๑๒๔๘๑ รูปที่ ๙ พระหิน พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๓ รูปที่ ๑๐ พระสินธ์ พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๕ รูปที่ ๑๑ รพ
สาราญ พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๙ รูปที่ ๑๒ พระตุ้ย พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๓ รูปที่ ๑๓ พระนิ่ง พ.ศ. ๒๔๙๓๒๔๙๙ รูปที่ ๑๔ พระทวี พ.ศ. ๑๔๙๙-๒๕๐๔ รูปที่ ๑๕ พระครูโสภณนิมมานการ พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๒
รูปที่ ๑๖ พระครูใบฎีกาบุญเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๖ รูปที่ ๑๗ พระครูวิสุทธิ์บวรกิจ พ.ศ. ๒๕๒๘ปัจจุบัน กาศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ และโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

วัดทางควาย
วัดทางควาย ตั้งอยู่ที่บ้านทางควาย หมู่ที่ ๔ ตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง จัดหวัดตราด สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๗๐ เมตร ยาว ๑๖.๘๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐
เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ๒ หลัง และตึก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเห,ก ศาลา
บาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือฌา
ปนสถาน ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง และหอระฆัง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถ ๑ องค์ ซึ่ง
มีนามว่าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ๑ องค์
วัดทางควาย ตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ดาเนินการอนุญาตสร้างวัด คือนายตุ๋ย
อยู่ถาวร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐
เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พะองอาจ กิตฺติ
สาโร รูปที่ ๒ พระแหวน โชติปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน

วัดท่าน้าล่าง
วัดท่าน้าล่าง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านท่าน้าล่าง หมูที่ ๑ ตาบลหนองบอน อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตป่า
สงวนและที่ดอนเอกชน ทิศใต้ จดโรงเรียนคีรีศรีสาครวอทยา ทิศตะวันออก จดเขตป่าสงวน ทิศตะวันตก
จดหมู่บ้าน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖
เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศาลา
บาเพ็ญกุศลจานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือหอ
ระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง ห้องสุขา ๖ หลัง ๒๓ ห้อง หอพระ ๑ หลัง เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถ ๑ องค์หล่อด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ ขนาดหน้า
ตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๔๑ นิ้ว พระพุทธรูปประดิษฐานบนเนินเขา ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๙๐ เมตร
สูง ๗.๕๐
วัดท่าน้าล่าง ตั้งเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เดิมเป็นที่พักสงฆ์ชื่อ คีรีศรีสาคร โดยซื้อที่ดิน
จากนายสวัสดิ์ เพื่อสร้างวัดและโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้มอบโรงเรียนให้กรมสามัญศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙
ชื่อโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พระครูมงคลวิลาสและนายรังสรรค์ กันสุภาพ ได้
อาราธนาพระปรีชา สุคนฺโธ เข้ามาปกครองดูแลและบริหารกิจของสงฆ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ได้
พัฒนาและก่อสร้างเสนาสนะ ปรับปรุงด้านสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น และพัฒนาวัดให้ร่มรื่นโดยปลูกต้นไม้
และปรับปรุงสนามหน้าวัดให้ร่มรื่นและสวยงามได้หล่อพระประธานนามว่า “พระพุทธนวมงคล” ด้วยเนื้อ
เงินบริสุทธิ์ น้าหนักเงินประมาณ ๒๐๐ กิโลกรัม ปัจจุบันพระพุทธนวมงคล ได้ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ เป็น
พระประธานองค์แรกสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส
คือพระปลัดปรีชา สุคนฺโธ พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิด
สอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

วัดท่าประดู่
วัดท่าประดู่ ตั้งอยู่เลขที่ ๗ บ้านท่าประดู่ หมู่ที่ ๗ ตาบลวังกระแจะ อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและ
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนพัฒนาการ-ท่าประดู่ทิศตะวันตก จดคลองกระนี อาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์
จานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถแบบชินราช
ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สูง ๕๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
วัดท่าประดู่ ตั้งเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เขตวิสงุ คามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้า
อาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระโท ตนฺติกโร รูปที่ ๒ พระทศพระ พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน การศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖

วัดท่าพริก
วัดท่าพริก ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านท่าพริก หมู่ที่ ๒ ตาบลท่าพริก อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้
จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออก จดคลองท่าพริก ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๔
แปลง เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๔๘ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐
เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยจัตุรมุข ศาลาการเปรียญ กว้าง
๒๖.๒๕ เมตร ยาว ๓๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๒
หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑
หลัง หอกลอง ๑ หลัง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง
วัดท่าพริก ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๐๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐.๔๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส
เท่าที่ทราบนาม คอรูปที่ ๑ พระฉิม รูปที่ ๒ พระกุย รูปที่ ๓ พระจ้อน รูปที่ ๔ พระทา รูปที่ ๕ พระครู
จริยาลังกร พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๕๒๓ รูปที่ ๖ พระครูมหานทีคณารักษ์ พ.ศ. ๒๕๒๔-ปัจจุบัน การศึกษา มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐

วัดท่าโสม
วัดท่าโสม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านท่าโสม หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าโสม อาเภอสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑๑ตารางวา โฉลดที่ดิน เลขที่ ๗๕๔๘ มีที่ธรณีสงฆ์
จานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา โฉลดที่ดิน เลขที่ ๒๖๗๓, ๕๑๔๖ อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ ๑ หลัง ศาลาเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อพ.ศ.
๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฎิสงฆ์ จานวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิหาร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๓ เมตร
ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๒ หลัง
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้อาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ หอระฆัง ๑ หลัง โรงเรียนปริยัติ
ธรรม ฌาปนสถาน ๑ หลัง ห้องสุขา ศาลาศูนย์การเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และกุฎิเรือนไทย ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถ ๑ องค์ ปางพระประธานพร เจดีย์สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ๑
องค์
วัดท่าโสม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๕ เดิมชื่อวัดมหาศีศะปาราม ไม่ปรากฏหลักฐานชื่อผู้สร้างตาม
หลักฐาน หนังสือพระราชทานวิสุงคามสีมาสมัยรัตนโกสินทร์ รศ ๑๑๗ พ.ศ. ๒๔๔๑ มีข้อความที่เป็นสาระ
ดังนี้ อาแดงสีมารดาขุนอินทรอาญา ได้ทราบบังคมทูลขอที่ดินเพื่อเป็นเขตวิสุงคามสีมา โดยกาหนดความ
ยาว ๑๒ วา กว้าง ๑๐ วา พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงยินดีอนุโมทนาเพื่อเป็นที่ทาสังฆกรรมของพระภิกษุ
วัดท่าโสมได้รับความอุปถัมภ์จากราษฎรบ้านท่าโสมมาโดยตลอด ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการ
ศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นลานวัดลานใจ ลานกีฬาของกรมการศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นวัด
พัฒนาตัวอย่าง มีผลงานดีเด่นของกรมการศาสนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร การบริหารและการ
ปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระปู้ พ.ศ. ๒๔๐๕ –๒๔๒๑ รูปที่ ๒ พระแบ่ง พ.ศ.
๒๔๒๒-๒๔๕๙ รูปที่ ๓ พระจิ๋ว พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๔ รูปที่ ๔ พระครูคุณสารพิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๕๑๔
รูปที่ ๕ พระระย่อม สุเมโธ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖ รูปที่ ๖ พระเหนี่ยว อโนโม พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙ รูปที่ ๗
พระครูวิมลโสมนันท์ พ.ศ. ๒๕๒๐-ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

วัดท่าหาด
วัดท่าหาด ตั้งอยู่บ้านท่าหาด หมู่ที่ ๒ ตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์
มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ ทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว
๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๗
เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง
และตึก ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆดังนี้ คือ โรงครัว ๑ หลัง และฌาปนสถาน ๑ หลัง
ปูชนีย์วัตถุ มีปรานประจาโบสถ์ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐
พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๔ นิ้ว
จานวน ๒ องค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อหินขนาดหน้าตักกว้าง ๘ นิ้ว ๔ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖
นิ้ว ๑ องค์ พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร เนื้อทองสาริด สูง ๑๘ นิ้ว และ ๒๒ นิ้ว
วัดท่าหาด ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ เดิมชื่อวัดบ่อลึ้ง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.
๒๔๔๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระจั่นพ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๕๖ รูปที่ ๒ พระแอ้ม พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๑๗ รูปที่ ๓
พระฮวด พ.ศ. ๒๔๗๒-๒๔๘๐ รูปที่ ๔ พระหนู พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๘ รูปที่ ๕ พระเย็น พ.ศ. ๒๔๙๙๒๕๐๔ รูปที่ ๖ พระเหลี่ยม พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๙ รูปที่ ๗ พระครุบรรพบุญญเขตต์ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๓๕
รูปที่ ๘ พระใบฎีกาเหล็ง ธานวุฑฺโฒ พ.ศ. ๒๕๓๖-ปัจจุบัน

วัดทุ่งไก่ดัก
วัดทุ่งไก่ดัก ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๐ บ้านทุ่งไก่ดัก ถนนหนองปรือ หมู่ที่ ๔ ตาบลท่ากุ่ม อาเภอเมือง
ตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๔๗๕๕ อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสายหนองปรือ-ทุ่งไก่ดัก ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก
จดถนนหนองระหาน ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๒๕
ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๑๕๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๗ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๑
หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆดังนี้ คือศาลาริมน้า ๓ หลัง และศาลาเรือนไทย ๒ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปหินแกะสลัก ๑ องค์
วัดทุ่งไก่ดัก ตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในสมัยโบราณ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๐ มี
พระภิกษุสองรูป คือพระรุ่งและพระคง ได้เริ่มก่อสร้างวัดขึ้น เพราะมีผู้คนนับถือและศรัทธามาก ต่อมา
ภิกษุทั้งสองรูป ได้มรณภาพลง วัดอยู่ในสภาพร้าง เสนาสนะถูกรื้อไปก่อสร้างที่วัดอื่น ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๘
ราษฎรบ้านทุ่งไก่ดัก ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ พัฒนาและบูรณะมาจนทุกวันนี้ ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๔
เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระชัยวงค์ ฐิตธมฺโม พ.ศ.
๒๕๓๕-๒๕๓๘ รูปที่ ๒ พระนิคม สุนฺทโร พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

วัดทุ่งเขา
วัดทุ่งเขา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ บ้านแสนตุ้ง หมู่ที่ ๑ ตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๗๑๒ อาณาเขต
ทั้งสี่ทิศ จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่
๕๓๓๘, น.ส. ๓ เลขที่ ๒๒๖๕ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘.๑๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง ครึ่งตึกครึ่ง
ไม้ ๓ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔.๖๐ เมตร ยาว ๓๕.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดทุ่งเขาตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือ นายเทอม ท่าเขา
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร
ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือพระยม กตปุญฺโญ พ.ศ.
๒๕๒๗-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗

วัดเทพนิมิต
วัดเทพนิมิต ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ ๑ ตาบลเทพนิมิต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘๙ ไร่ ๒ งาน ๔๑ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้
จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดคลองเขาสมิง ทิศตะวนตกจดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๓๐ เมตร ยาว ๑๑.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทย ศาลาการ
เปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๐ หลัง เป็น
อาคารไม้ ๑๐ หลัง วิหาร กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๔.๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลา
บาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนีย์วัตถุ มีพระพุทธรูปกิ่งบัวเข็ม ๑ องค์
ขนาด หน้าตักกว้าง ๑๑ นิ้ว พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๒ องค์ สร้างด้วยเห็น ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว ๑
องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๐ นิ้ว ๑ องค์ พระสังกัจจายน์ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว ตู้พระไตรปิฎก
๑ ตู้ สูง ๑๔๐ เซนติเมตร
วัดเทพนิมิต ตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เดิมชื่อวัดท่าฉาง ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การ
บริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระถา รูปที่ ๒ พระครูอินทคีรีคณารักษ์
พ.ศ. ๒๕๑๙-ปัจจุบัน

วัดไทรทอง
วัดไทรทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๒ บ้านหนองโสน ถนนตราด-แหลมงอบ หมู่ที่ ๒ ตาบลหนองโสน อาเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา ส.ค.๑
เลขที่ ๑๙๓ อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสายตราด-แหลมงอบ ทิศใต้ จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา โฉลด
ที่ดินเลขที่ ๑๗๙, น.ส. ๓ ก เลขที่ ๔๗, ๕๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙.๔๐ เมตร
ยาว ๑๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเปรียญ กว้าง ๑๕.๑๐
เมตร ยาว ๓๓.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๕.๕๕ เมตร ยาว ๗.๘๕ เมตร
เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง นอกจากนี้มี
หอฉัน ๑ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๒๕ เมตร สูง
๑.๗๕ เมตร พร้อมพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ๑.๔๕ เมตร พระพุทธรูปปางบาเพ็ญทุกข์กริยา สูง ๖๔
เซนติเมตร ขาดหน้าตักกว้าง ๔๖ เซนติเมตร และรอยพระพุทธบาทจาลอง ๑ องค์
วัดไทรทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔ เดิมชื่อวัดหนองโสน เนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นโสนขึ้นอยู่
จานวนมาก ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดไทรทอง เนื่องจากต้นโสนหมดไป มีต้นไทรขึ้นแทน
มีเรื่องเล่าว่า ได้เกิดปรากฎการณ์ประหลาดขึ้นที่วัดไทรทอง ต้นไทรที่ขึ้นมาหน้าโบสถ์ได้ถูกพายุหักโค่น
และประธานในโบสถ์มีน้าสีแดงคล้ายเลือดไหลจากพระอุระของพระประธาน จนต้องจัดพิธีบาเพ็ญกุศล
ตามความเชื่อของคนรุ่นเก่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ การบริหารและการ
ปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอยู่ รูปที่ ๒ พระเหม รูปที่ ๓ พระครูสุนมรศาสนกิจ
รูปที่ ๔ พระครูบุรีติลกานุรักษ์ พ.ศ. ๒๔๖๕ นอกจากนี้มี หน่วย อ.ป.ต.

วัดธรรมาภิมุข
วัดธรรมาภิมุข ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านไร่ป่า ถนนเนินทราย-ด่านชุมพล หมู่ที่ ๓ ตาบลเนินทราย
อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑๖ ตารางวา โฉลด
ที่ดินเลขที่ ๑๖๘๑๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยอุโบสถ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๒๐ หลัง เป็น
อาคาร ๘ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๒ หลัง
วัดธรรมาภิมุข ตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ผู้ดาเนินการก่อสร้างวัด คือ พระครูพุทธิ
สารวิบูลย์ นายนุกูล อดีตกานันได้ชักชวนราษฎรบ้านไร่ป่า ช่วยกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ จนเป็น
ที่พักสงฆ์ ต่อมา พ.ศ. ๒๕๑๒ พระทองหยิบได้ดาเนินการขออนุญาตตั้งวัด ให้ชื่อว่าวัดธรรมาภิมุขได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๖ เมตร ยาว
๗๖ เมตร กาบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระทองหยิบ พ.ศ. ๒๕๑๓๒๕๑๔ รูปที่ ๒ พระครูสุธรรมาทร พ.ศ. ๒๕๑๗-ปัจจุบัน

วัดนนทรี
วัดนนทรีย์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ บ้านนนทรี หมู่ที่ ๑ ตาบลนนทรีย์ อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๓๘ ตารางว่า อาณาเขต ทิศเหนือ จดเขตป่าสงวน
ทิศใต้ จดถนนสายบ่อไร่-ด่านชุมพล ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดเขตป่าสงวน อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน
๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ ขนาด
หน้าตักกว้าง ๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘
วัดนนทรี ตั้งเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระสวาท รูปที่ ๒ พระคมสันต์ ฐิตโสภโณ พ.ศ. ๒๕๓๓-ปัจจุบัน

วัดน้าเชี่ยว
วัดน้าเชี่ยว ตั้งอยู่ที่บ้านน้าเชี่ยว ถนนตราด-แหลมงอบ หมู่ที่ ๒ ตาบลน้าเชี่ยว อาเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่
๒,๑๑,๑๘๔๕,น.ส.๓ก. เลขที่ ๒๕๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย-อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่ง
ตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคาร
ไม้ นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ๓ องค์
วัดน้าเชี่ยว ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๙.๕๐ เมตร การบริหารและพระปลัดพะยอม รูปที่
๓ พระมหาเพียร รูปที่ ๔ พระหาญ รูปที่ ๕ พระครูวิบูลกัลยาณธรรม พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๔ รูปที่ ๖ พระ
ใบฎีกาสุเมธ เตชพโล พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๗ รูปที่ ๗ พระมหาพงษ์คณิต สุขเอสโก พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน
การศึกษา มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

วัดนิโรธภาวนา
วัดนิโรธภาวนา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านตาละวาย ถนนแสนตุ้ง-นาวง หมู่ที่ ๘ ตาบลประณีต อาเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง
๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารไม้กุฏิสงฆ์ จานวน ๙ หลัง เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือโรงครัว ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง เป็น
อาคารทรงไทยประยุกต์ ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ จานวนหนึ่ง สมบัติของวัดมี โต๊ะมุก ๑ ตัว
และธรรมาสน์เทศน์ฝังมุก ๑ ตัว
วัดนิโรธภาวนา ตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด คือคุณเสียง-คุณ
สุรีย์ ทองแดง ส่วนชื่อวัดได้ไช้สมณศักดิ์ของหลวงปู่ป่านตั้งเป็นชื่อวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้า
อาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระปลัดสิทธินันท์ นิราฆโย รูปที่ ๒ พระสมุห์นิกรณ์ สิริธมฺโม พ.ศ.
๒๕๔๔-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

วัดเนินตากแดด
วัดเนินตากแดด ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗๘ บ้านกรอกเกสร หมู่ที่ ๒ ตาบลหนองบอน อาเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน อาณาเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศ
ตะวันออก จดเขตป่าสงวน ทิศตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินมีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๐ ไร่
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็น
อาคารไม้ทรงไทยกุฏิสงฆ์ จานวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๘
เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร
ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีฌาปนสถาน ๑ หลัง
วัดเนินตากแดด ตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ผูด้ าเนินการก่อสร้างวัด คือนายมา
พุทธิศา และราษฎรในหมู่บ้านได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ การบริหารและการปกครอง มี
เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระปลัดบรรจบ นรินฺโท พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๕ รูปที่ ๒ พระบรรญัติ
คุณจโร พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ รูปที่ ๓ พระจักรกฤษณ์ กิตฺตญาโณ พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน การศึกษา มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

วัดเนินทราย
วัดเนินทราย ตั้งอยู่เลขที่ ๙๔ บ้านแหลมยาง ถนนเนินทราย หมู่ที่ ๑ ตาบลเนินทราย อาเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา โฉลด
ที่ดินเลขที่ ๒๗๕๑ อาณาเขตทั้งสี่ทิศ จดที่สาธารณะมีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๓ งาน
๑๐ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่ ๓๐๗๑,๑๔๖,๒๐๗๑๕,๒๐๗๐๔,น.ส. ๓ก. เลขที่ ๑๔๗, อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือฌาปนสถาน ๑ หลัง และหอระฆัง ๑ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มีพระ
ประธานประจาอุโบสถแบบชินราช ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๘๐ เซนติเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑
วัดเนินทราย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๒๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าทีทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระปิว รูปที่ ๒ พระจันทร์
รูปที่ ๓ พระเหมียง รูปที่ ๔ พระไร่ รูปที่ ๕ พระตึ๋ง รูปที่ ๖ พระครูรัตนารักษ์ พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๙๒ รูปที่ ๗
พระครูธรรมนิตยานุกูล พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๒๘ รูปที่ ๘ พระไพบูลวรกิจ พ.ศ. ๒๕๒๙-ปัจจุบัน

วัดเนินยาง
วัดเนินยาง ตั้งอยู่ที่บ้านเนินยาง ถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ ๔ ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๒๔ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่
๒๐๗๓๒ อาณาเขตทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก จดที่ดินสายเนินยาง
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๑๓ ตารางวา โฉลดที่ดิน
เลขที่ ๒๐๗๑๗ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒.๗๕ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖
เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑
หลัง
วัดเนินยาง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๑ เมตร ยาว ๔๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระทองมาก พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๐ รูปที่ ๒ พระขาว พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๗๗ รูปที่ ๓
พระอิ๋ว พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๑ รูปที่ ๔ พระสนัถ อินฺทสโร พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๗ รูปที่ ๕ พระธรรมธรสง่า
นนฺทิโย พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๙ รูปที่ ๖ พระครูสมุห์ชิม ปภงฺกโร พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๑๙ รูปที่ ๗ พระหยัน สม
จิตฺโต พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๕ รูปที่ ๘ พระครูนันทธรรมโกศล พ.ศ. ๒๕๒๕-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียน
พระปริยัตธิ รรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐

วัดเนินสูง
วัดเนินสูง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๗ บ้านด่านเนินสูง ถนนตราด-คลองใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตาบลตะกาง อาเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ตารางวา มีที่
ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ โฉลดที่ดินเลขที่ ๔๔๐๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ
กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์
จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง และตึก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว
๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนีย์วัตถุ มีเจดีย์พระปรางค์ ๒ องค์
วัดเนินสูง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.
๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระพัน รูปที่ ๒ พระจัง รูปที่ ๓ พระปิง รูปที่ ๔ พระเวียน รูปที่ ๕ พระผล ปิยสีโล
รูปที่ ๖ พระครูโอภาสพลากร เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓

วัดบ่อพลอย
วัดบ่อพลอย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๓/๑๑ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๐ ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัด
ตราด สังกัดสงฆ์มหานิกายที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดสระน้า
สาธารณะ ทิศใต้ จดทางหลวงสุขาภิบาล ทิศตะวันออก จดหมู่บ้าน ทิศตะวันตก จดทางหลวงสุขาภิบาล
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลา
บาเพ็ญกุศลจานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้ฌาปนสถาน ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มี
พระประธานประจาอุโบสถ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว สูง๕๘ นิ้วพระพุทธชินราชจาลอง
ประดิษฐานในอุโบสถชั้นที่ ๑ ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๐ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว พระไพรีพินาศประดิษฐานในอุโบสถ
ชั้นที่สอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว สูง ๕๘ นิ้ว พระพุทธรูปปางมารวิชัย ๗ องค์ พระพุทธรูปปางสมาธิ
๒ องค์ พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร ๒ องค์ สูง ๕๑ นิ้ว พระพุทธรูปางลีลา ๑ องค์ สูง ๕๑ นิ้ว พระสิวลี
๑ องค์ และพระนาคปรก ๑ องค์
วัดบ่อพลอย ตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เดิมอาเภอบ่อไร่ เป็นอาเภอที่มีแร่รัตนชาติ
มาก คือพลอยแดง ได้มีราษฎรอพยพมาจากภาคเหนือ เดินทางมาแสวงโชคโดยการขุดพลอย วัดจึงตั้งชื่อ
ตามตาบลบ่อพลอย ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือ นายบุญอยู่ บินทมิตร กานันตาบลบ่อพลอย ราษฎรบ้าน
หัวทุ่งได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สร้างเสนาสนะ เพื่อเป็นทีพักสงฆ์ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส
เท่าที่ทราบนาม คือพระสมุห์สวงค์ ปญฺญีโป พ.ศ. ๒๕๒๙- ปัจจุบัน การศึกษา มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ นอกจากนี้มี ศูนย์บาบัดพักฟื้นผู้ติดยาเสพติดและโรคเอดส์ ๑ หลัง

วัดบ่อไร่
วัดบ่อไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ บ้านบ่อไร่ หมู่ที่ ๓ ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘๔ ไร่ ส.ค.๑ เลขที่ ๗๐ อาณาเขต ทิศเหนือ จดคลองบ่อไร่ ทิศใต้
จดที่เอกชน ทิศตะวันออก จดเชิงเขา ทิศตะวันตก จดที่เอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่
๒ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ หอ
สวดมนต์ กว้าง ๙๒ เมตร ยาว ๓๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ กุฏิสงฆ์ จานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้
ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ศาลา
บาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วัดบ่อไร่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระปลาย รูปที่ ๒ พระอ่อน รูปที่ ๓ พระหลิว พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๖๘ รูปที่ ๔ พระสุข
สุธรรม พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๖ รูปที่ ๕ พระครูนิเทศรัตนคุณ พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๕๐๓ รูปที่ ๖ พระครูสุธรรม
วิภัช พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๓๓ รูปที่ ๗ พระสุ่ม นฺทโชโต รักษาการปี ๒๕๓๔ รูปที่ ๘ พระมหาบังคม รกฺขิตธมฺ
โม พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๒ รูปที่ ๙ พระมหาอานาจ นาถสีโล พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๖

วัดบางกระดาน
วัดบางกระดาน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ บ้านบางกระดาน หมู่ที่ ๔ ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่
๑๗๙๑ อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดที่เอกชน ทิศตะวันออก จดถนนสายบาง
กระดาน –แหลมงอบ ทิศตะวันตก จดที่เอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๗ แปลง เนื้อที่ ๕๘ ตารางวา โฉนด
ที่ดินเลขที่ ๑๗๗๓,๑๗๗๔,๑๗๘๔,๑๗๙๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว
๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นอาคารไม้ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารไม้เรือนสูง หอสวดมนต์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมือ่ พ.ศ.
๒๕๒๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง
ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ นอกจากนี้มีโรงครัว ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจา
อุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง๙๙ นิ้ว สูง ๑๐๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ และพระพุทธรูป ขนาดหน้าตัก
กว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๙๙ นิว้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐
วัดบางกระดาน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ โดยชาวบ้านร่วมกันสร้างวัด เดิมชื่อ วัดบ้านบางกันดาร
เนื่องจากหมู่บ้านนี้กันดารมาก ต่อมาเปลี่ยนเป็นบางกระดาน เริ่มสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ อดีตเจ้าอาวาส
ได้ทาการบูรณะวัดจนรุ่งเรือง จนถึงเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันเห็นว่าอุโบสถหลังเก่าชารุดทรุดโทรม ได้เริ่มสร้าง
อุโบสถหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบันยังไม่เสร็จ ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร การ
บริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระแล้ว รูปที่ ๒ พระแผ้ว รูปที่ ๓ พระ
พลิ้ว รูปที่ ๔ พระหลิ่น รูปที่ ๕ พระอธิการหนู รูปที่ ๖ พระอธิการจวน รูปที่ ๗ พระครูณาณวุฒิกร พ.ศ.
๒๔๘๒-๒๕๒๓ รูปที่ ๘ พระครูธรรมทีปากระ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๔๐ รูปที่ ๙ พระธิการ ชัยฤทธิ์ พ.ศ.
๒๕๔๑-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

วัดบางเบ้า
วัดบางเบ้า ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ บ้านบางเบ้า หมู่ที่ ๑ ตาบลเกาะช้างใต้ อาเภอแหลมงอบ จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง
๖.๗๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีต ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร
ยาว ๒๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีต หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร
เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว
๑๕.๕๐ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารไม้ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ นอกจากนี้มี
อาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือหอระฆัง และเมรุ
วัดบางเบ้า ตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙.๙๐ เมตร การบริหารและการ
ปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอนันท์ สุขกาโม พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙ รูปที่ ๒ พระ
วิเชียร พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน กาศึกษา มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

วัดบางปรือ
วัดบางปรือ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านบางปรือ หมู่ที่ ๘ ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จด
ถนน ทิศตะวันออก จดแม่น้า ทิศตะวันตก จดถนน มีธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน น.ส.
๓ เลขที่ ๖๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖.๘๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร เป็นอาคาร
รูปทรงโบราณมุงกระเบื้องดินเผา ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒
เป็นอาคารชั้นเดียว กุฏิสงฆ์ จานวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มีพระ
ประธานประจาโบสถ์ปางมารวิชัย พร้อมพระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร และพระพุทธรูปปางบาเพ็ญทุกกร
กิริยา
วัดบางปรือ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ บริเวณหน้าวัดมีหญ้าชนิดหนึ่งเรียกว่าปรือ ขึ้นอยู่ริมน้าซึ่งตัดกับ
บริเวณที่สร้างวัดจึงตั้งชื่อว่าวัดบางปรือ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๓ การบริหารและ
การปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระพรหม รูปที่ ๒ พระแปลก รูปที่ ๓ พระเขียว รูป
ที่ ๔ พระพัด รูปที่ ๕ พระหมุด รูปที่ ๖ พระเฉื่อย รูปที่ ๗ พระช้อย รูปที่ ๘ พระวอน รูปที่ ๙ พระครู
วิธานธรรมนิเทศก์ พ.ศ. ๒๔๘๘-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๗๓

วัดบางปิดบน
วัดบางปิดบน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ บ้านบางปิด ถนนแหลมงอบ-แสนตุ้ง หมู่ที่ ๗ ตาบลบางปิด อาเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๔๒ ตารางวา โฉลด
ที่ดินเลขที่ ๒๓๙๙ อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดลาธารสาธารณประโยชน์ ทิศ
ตะวันออก จดถนนหลวง ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ อาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือเมรุ, ถังเก็บน้าฝน, ห้องสุขา ๑๓ หลัง, ซุ้มประตูหน้าวัด ปูชนีย์
วัตถุ พระพุทธรูปสมัยอยุธยา ๑๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๗ นิ้ว เนื้อสาริด พระศรีอริยเมตไตร ๑ องค์
เนื้อทองสาริด หน้าตักกว้าง ๒๗ นิ้ว พระพุทธรูปต่างๆ อีก ๕ องค์
วัดบางปิดบน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.
๒๕๑๕ เขตวิสุคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระบุญ รูปที่ ๒ พระมิต รูปที่ ๓ พระอุด รูปที่ ๔ พระอาจารย์แกละ รูปที่ ๕
พระเถียน รูปที่ ๖ พระหาญ รูปที่ ๗ พระเทียน รูปที่ ๘ พระพิมิต สุวณฺโณ พ.ศ. ๒๔๙๕ รูปที่ ๙ พระย่อม
พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๒ รูปที่ ๑๐ พระใบฏีกาจานงค์ พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๔ รูปที่ ๑๑ พระเอี่ยม ทสฺสนีโย
พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๒๐ รูปที่ ๑๒ พระครูพิศาลธรรมวาที พ.ศ. ๒๕๒๑-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.
๒๕๔๓

วัดบางปิดล่าง
วัดบางปิดล่าง ตั้งอยู่ที่บ้านบางปิดล่าง หมู่ที่ ๒ ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่ ๒๒๘๐ อาณา
เขต ทิศเหนือ จาลาคลอง ทิศใต้ จดถนน ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์
จานวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๙ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๕, ๒๔๐๓, ๒๓๓๗, ๑๓๙๒
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคาร
คอนกรีต ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์ จานวน ๓ หลัง
เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานประจา
อุโบสถปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ พระประธานประจาศาลาการเปรียญ
ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑๕ นิ้ว
๒๑ นิ้ว และ ๒๕ นิ้ว อย่างละ ๑ องค์ พระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร ๔ คู่
วัดบางปิดล่าง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยผ่านท่านก๋งแฉ เป็นผู้สร้างสานักสงฆ์ขึ้น ร่วมกับชาวบ้าน
บางปิดล่าง พอมีประชาชนอยู่มากพอ จึงได้อนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด และขอพระราชทานวิสุงคามสีมา
พ.ศ. ๒๓๕๐ โดยมีพระอธิการแฉเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่ม คือคุณยายโอ ประมาณ ๓
ไร่เศษ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ และช่วยวัดบูรณะมาจนทุกวันนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๖.๒๐ เมตร ยาว ๓๘.๒๐ เมตร การบริหารและการ
ปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระแฉ รูปที่ ๒ พระมา รูปที่ ๓ พระแดง รูปที่ ๔ พระ
ทอง รูปที่ ๕ พระทัด รูปที่ ๖ พระผดุง รูปที่ ๗ พระสมาน รูปที่ ๘ พระสมบูรณ์ รูปที่ ๙ พระสอาด สุธมฺ
โม พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ รูปที่ ๑ๆ พระทองดี ปสนฺโน พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.
๒๔๖๘

วัดบ้าโรณ
วัดบาโรณ ตั้งอยู่ที่บ้านบาโรณ หมูที่ ๔ ตาบลเขาสมิง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๓๕ อาณาเขต ทิศ
เหนือ จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก จดทาง
สารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง และตึก
๙ หลัง นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง
วัดบาโรณ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระแจง รูปที่ ๒ พระสอย รูปที่ ๓ พระบุญรอด ฐิตสุทธิ พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน การศึกษา มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

วัดบุปผาราม
วัดบุปผาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖ บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตาบลวัง
กระแจะ อาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๗๗
ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๘๑ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดถนนพัฒนาการปลายคลอง
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๓ แปลง เนื้อที่
๒๒ ไร่ ๙ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๘๒,๑๑๘๓๓,๙๘๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง
๘.๕ เมตร ยาว ๑๔.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙.๔๕ เมตร ยาว
๑๓.๒๘ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ หอสวดมนต์ กว้าง ๔.๑๐ เมตร ยาว ๑๑.๒๐ เมตร
เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล
จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี อาคารพิพิธภัณฑ์ ปูชนีย์วัตถุ มีพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ๒ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูง ๑๐๘.๗ เซนติเมตร พระพุทธรูปปางบาเพ็ญ
ทุกกรกิริยา เนื้อโลหะ ๑ องค์ พระพุทธรูปทรงเครื่อง ๑ องค์ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบรม
สารีริกธาตุ ๓ องค์ สมบัติของวัด มีเครื่องลายคราม เครื่องทองเหลือง
วัดบุปผาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕ การบริหาร
และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระสมุห์เรือง รูปที่ ๒ พระครูกีม รูปที่ ๓ พระ
ครูแขก รูปที่ ๔ พระครูนิด รูปที่ ๕ พระครูคูณสารพิสุทธิ์ รูปที่ ๖ พระครูคุณวุฒิพิเศษ พ.ศ.๒๔๘๓๒๔๙๒ รูปที่ ๗ พระสมุห์ชวน พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๙ รูปที่ ๘ พระบุญช่วย สุธมฺโม พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๐
รูปที่ ๙ พระครูพุทธิสารวิบูล พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๒๑ รูปที่ ๑๐ พระครูสุวรรณสารวิบูล พ.ศ. ๒๕๒๒-ปัจจุบัน

วัดประณีต
วัดประณีต ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ บ้านประณีต ถนนประณีต-นาวงศ์ หมู่ที่ ๒ ตาบลประณีต อาเภอเขา
สมิง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๓ งาน ๖๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศ
เหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดคลองสาธารณะ ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดคลอง
สาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๗๒ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๔
เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑
หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คือ โรงครัว ๑ หลัง และณาปน
สถาน ๑ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถ ๑ องค์ สร้างด้วยทองสาริด
วัดประณีต ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระ
เต๊าะ รูปที่ ๒ พระคม รูปที่ ๓ พระทุ้ง พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๕๐๑ รูปที่ ๔ พระสาอาง โฆสโก พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๒
รูปที่ ๕ พระมานพ พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒ รูปที่ ๖ พระมหาธีรนันท์ ขนฺติกโร พ.ศ. ๒๕๒๓-ปัจจุบัน

วัดประทุน
วัดประทุน ตั้งอยู่ที่บ้านประทุน ถนนบ้านคลองประทุน หมู่ที่ ๔ ตาบลแหลมกลัด อาเภอเมือง
ตราด จังหวัดราด สังกัดคะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่
๒๕๖๓๑ อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดที่เอกชน ทิศตะวันออก จดที่ป่าสาธารณะ ทิศตะวันตก จดที่
สาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๘ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๖๓๑ อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘.๕ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๒ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มี
พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง ๓๘ นิ้ว สูง ๕๖ นิ้ว พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร พระพุทธรูปขนาดหน้า
ตักกว้าง ๓๘ นิ้ว สูง ๕๖ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ พระพุทธรูปหน้าตักกว้าง ๑๒ นิ้ว สูง ๑๗ นิ้ว ๒ องค์
พระพุทธรูปนาคปรกหน้าตักกว้าง ๕ นิ้ว สูง ๗ นิ้ว ๑ องค์และพระพุทธชินราชจาลอง ๕ องค์
วัดประทุน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ และได้เสื่อมโทรมไป มาเริ่มบูรณะใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้น
มา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร
ยาว ๓๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระสวน ฐานธมฺโม
พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๒ รูปที่ ๒ พระอธิการบุญเจือ จารุวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๑ รูปที่ ๓ พระครูสุนทร
สังฆกิจ พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๙ รูปที่ ๔ พระสุรชัย ชวโน พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๑ รูปที่ ๕ พระอธิการทวีป
ธมฺมทินฺโน พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.
๒๕๐๔

วัดปะอา
วัดปะอา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๓/๗ บ้านปะอา ถนนปะอา-บ่อไร่ หมู่ที่ ๒ ตาบลบ่อพลอย
อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สังกัดคระสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๑๗ ตารางวา น.ส.
๓ก เลขที่ ๕๕๓๔ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่เอกชน ทิศใต้ จดถนนสายปะอา-มะนาว ทิศตะวันออก จน
ถนนสายบ่อไร่-ปะอา ทิศตะวันตก จดเขตป่า มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๙ ไร่ น.ส.๓ก เลขที่
๔๗ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒.๒๔ เมตร ยาว ๓๐.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีต
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒.๒๔ เมตร ยาว ๓๐.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์
จานวน ๓ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนีย์วัตถุ มีพระพุทธรูป ๔ องค์
วัดปะอา ตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้า
อาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระสวัสดิ์ รูปที่ ๒ พระอเนก รูปที่ ๓ พระมาลัย รูปที่ ๔ พระอรุณ อรุ
โณ ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสในปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปฏิยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๐

วัดป่าเทสรังสี
วัดป่าเทสรังสี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๐ บ้านพนมพริก หมู่ที่ ๓ ตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวันมีเนื้อที่ ๕๕ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ
กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน
๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๙ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มีพระพุทธรูปขนาดต่างๆ ๖ องค์ และรูป
หล่อหลวงปูเทศน์ เทสรังสี ๑ องค์
วัดป่าเทสรังสี ตั้งเมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส
คือพระครูใบฎีกาบุญทวี สีตจตฺโต พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน

วัดป่าภาวนาสุนทร
วัดป่าภาวนาสุนทร ตั้งอยู่เลขที ๑ บ้านทุ่งกราด หมู่ที่ ๘ ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการ
เปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารไม้ หอสวนมนต์ กว้าง ๒๑
เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๕ หลัง เป็นอาคารไม้
วัดป่าภาวนาสุนทร ตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ การบริหารและการปกครองมี
เจ้าอาวาส คือพระครูสังฆรักษ์วิทยา วิสารโท การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

วัดโป่งจันตา
วัดโป่งจันตา ตั้งอยู่ที่บ้านผาเรือง ถนนมุมสงบ-เกษมสุข หมู่ที่ ๓ ตาบลเทพนิมิต อาเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓๐ ตารางวา น.ส.๓ก เลขที่
๓๔๕ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒ ชั้น หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีต กุฏิ
สงฆ์ จานวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง วิหาร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารเรือนไทย
กลาย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นอาคารไม้เรือนไทย ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๒ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือศาลาสาหรับพักผ่อน และศาลาสาหรับอ่านหนังสือประจา
หมู่บ้านวัดโป่งจันตา ตั้งเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระอธิการไปล่ กนฺตสีโล รูปที่ ๒ พระอธิการบุญมี
ปุญฺญธโร พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๔๓ รูปที่ ๓ พระไพศาล เหมวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน การศึกษามีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๓

วัดไผ่ล้อม
วัดไผ่ล้อม ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๘ บ้านล่าง ถนนหลักเมือง หมู่ที่ ๑ ตาบลบางพระ อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๓ ไร ๘ งาน อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ราช
พัสดุ ทิศใต้ จดถนนราชอุทิศ ทิศตะวันออก จดที่สาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง
๑๒ เมตร ยาว ๒๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตร กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๒
หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง และตึก ๘ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว
๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๓ หลัง สร้าง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ คืออาคาร ห้องสมุด ๑ หลัง ปูชนีย์วัตถุ
มีเจดีย์ ๑ องค์ ทรงระฆังคว่า ชั้นบนประดิษฐานรูปปั้นเจ้าคณะจังหวัดชั้นล่างเป็นที่อบรมจริยธรรม
ลักษณะเป็นห้องโถง
วัดไผ่ล้อม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ จากกาบันทึกของพระวิมลเมธาจารย์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น
กล่าวว่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ เมืองตราดได้ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศษ วัดบุรินทร์ได้กลายเป็นวัดร้าง ได้รื้อ
ถอนกุฏิและศาลาของวัดบุรินทร์มาก่อสร้างที่วัดไผ่ล้อม ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ได้สร้างกุฏิทรงปั้นหยา ในปี
พ.ศ. ๒๔๖๘ ได้ทาการก่อสร้างอุโบสถ เนื่องจากหลังเก่า ชารุดทรุดโทรม ในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ก่อสร้าง
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๙ พระบุรเขตต์คณาจารย์ ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมา
ใหม่ ต่อมาได้เกิดอัคคีภัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ และได้ก่อสร้างใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและได้
ปรับปรุงเสนาสนะ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕๒ เมตร
ยาว ๑๐๕ เมตร พระมาก รูปที่ ๓ พระหล่อน พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๔๒๗ รูปที่ ๔ พระรุ่ง พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๓๐
รูปที่ ๕ พระเงิน พ.ศ. ๒๔๓๑-๒๔๓๔ รูปที่ ๖ พระพร้อม พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๔๔ รูปที่ ๗ พระวิมลเมธาจารย์
พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๙๘ รูปที่ ๘ พระบุรเขตต์คณาจารย์ พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๒๘ รูปที่ ๙ พระครูสุนทรธรรมทัศน์
พ.ศ. ๒๕๒๙-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๓ โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๖

วัดพนมพริก
วัดพนมพริก ตังอยู่เลขที่ ๘ บ้านพนมพริก หมู่ที่ ๓ ตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๐๘๙ อาณา
เขตทั้งสี่ทิศ จดทางสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒๔ ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๑๒๘๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กกุฏิสงฆ์ จานวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง และตึก ๒ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
นอกจากนี้มี หอระฆัง ๑ หลัง
วัดพนมพริก ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.
๒๕๓๓ เขตวิสุงคาสีมา กว้าง ๒๗ เมตร ยาว ๓๘ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระครูรัตนานุกูล พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๕๐๖ รูปที่ ๒ พระดวง โชติธมฺโม พ.ศ. ๒๕๐๗๒๕๒๐ รูปที่ ๓ พระแนะ จนฺทาโภ พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๔๒ รูปที่ ๔ พระสมุห์สัมพันธ์ ปภาธโร พ.ศ. ๒๕๔๓ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗

วัดมณฑล
วัดมณฑล ตั้งอยู่เลขที่ ๓๗ บ้านมณฑล ถนนมณฑล-นาวง หมู่ที่ ๖ ตาบลเทพนิมติ อาเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่
๔๖๕๑, ๖๘๒๗ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่เอกชน ทิศใต้ จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก จดทาง
เอกชน ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๓๘
ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่ ๖๘๓๘ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๕๐
เมตร ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร กุฏิ
สงฆ์ จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๔ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๒ หลัง
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก
กว้าง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระประธานประจาศาลาการเปรียญปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก
กว้าง ๖๔ นิ้ว พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑ องค์
พระพุทะรูปปางปฐมเทศนา ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
วัดมณฑล ตั้งเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ โดนมีนายวินิจ เดชตระกูล เริ่มก่อสร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาเพื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ทาการย้ายวัดมาอยู่อีกที่หนึ่ง เนื่องจากที่เดิมชาวบ้านเดินทางไป
ทาบุญไม่สะดวก เนื่องจากน้าท่วม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระยง รูปที่ ๒ พระทองใบ รูปที่ ๓
พระวาด รูปที่ ๔ พระเสริญ รูปที่ ๕ พระโท รูปที่ ๖ พระหวัง โอภาโส พ.ศ. ๒๕๓๓-ปัจจุบัน

วัดมณีกาญจนาราม
วัดมณีกาญจนาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ บ้านนาเกลือ หมู่ที่ ๒ ตาบลชาราก อาเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๕๒ ตางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้
จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนหลวง ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง
เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๙๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฏิจานวนหนึ่ง และศาลาบาเพ็ญกุศล
จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดมณีกาญจนาราม ตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เดิมชื่อวัดนาเกลือ ราษฎรบ้านนา
เกลือที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ และให้ได้อุปถัมภ์วัดมาโดยตลอดได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหาร
และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระครูวิบูลสมานกิจ รูปที่ ๒ พระครูวินัยธร
เจริญ พ.ศ. ๒๕๒๖-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖

วัดมะนาว
วัดมะนาว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๖ บ้านมะนาว ถนนช้างทูน-บ่อไร่ หมู่ที่ ๑ ตาบลบ่อพลอย อาเภอบ่อ
ไร่ จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่
๒๗๖๗ อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนช้างทูน-บ่อไร่ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดที่เอกชน มีที่
ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่ ๒๒๓๑ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒
เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีต กุฏิสงฆ์ จานวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑
หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารไม้ คอนกรีต สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕
วัดมะนาว ตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีนายเจต มะนาวหมู่เป็นผู้ถวายที่ดินสร้าง
วัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส คือ พระปลัดสาคร ชาคโร พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบัน การศึกษา
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

วัดมะม่วง
วัดมะม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ บ้านมะม่วง หมู่ที่ ๓ ตาบลนนทรี อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๙ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสายทุ่งยาว-มะม่วง ทิศใต้และ
ทิศตะวันออก จดที่เอกชน ทิศตะวันตก จดถนนมีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ศาลาการ
เปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารทรงไทย กุฏิสงฆ์ จานวน ๑
หลัง เป็นอาคาร ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๓ นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะ ต่าง ๆ ดังนี้ คือหอฉัน และมรุ ปูชนีย์วัตถุ มีพระพุทธรูปปางสมาธิ
ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ พระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก กว้าง ๒๕ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
วัดมะม่วง ตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนายเชิด อดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ขอ
อนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือรูปที่ ๑ พระเสถียร
พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๕ รูปที่ ๒ พระยอด พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๐ รูปที่ ๓ พระนาด พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน

วัดมัชฌิมวัน (ดงกลาง)
วัดมัชฌิมวัน (ดงกลาง) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ บ้านดงกลาง ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๕ ตาบลเขาสมิง อาเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา โฉนด
ที่ดินเลขที่ ๔๕ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่เอกชน ทิศใต้จดถนนสุขุมวิท ทิศตะวันออก จดที่เอกชน ทิศ
ตะวันตก จดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๒๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๕ กุฏิสงฆ์ จานวน ๗ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต เสริมเหล็ก ๑ หลัง
วัดมัชฌิมวัน (ดงกลาง) ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้า
อาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๓๕ รูปที่ ๒ พระสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๓๖๒๕๓๙ รูปที่ ๓ พระศักดิ์ศิลป์ พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิด
สอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙

วัดมาบใหญ่
วัดมาบใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย หอสวด
มนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร กุฏิสงฆ์ จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ นอกจากนี้มี โรงครัว ๑ หลัง
วัดมาบใหญ่ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ดาเนินการก่อสร้างวัด คือนายสร้อย สมเก็ง ร่วมกับราษฎรที่มี
จิตศรัทธา ช่วยกันบริจาคทรัพย์ก่อสร้างเสนาสนะ และได้ตั้งชื่อวัดดังกล่าว การบริหารและการปกครอง มี
เจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระบุญมี ปุญฺญธโร รูปที่ ๒ พระวิเชียร รูปที่ ๓ พระกราย เขมิโก
รูปที่ ๔ พระทอง อาสโภ รูปที่ ๕ พระบุญมี ปุญฺญธโร พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๔๐ รูปที่ ๖ พระเล็ก อาจาโร พ.ศ.
๒๕๔๑-ปัจจุบัน

วัดมุจลินท์อาภา
วัดมุจลินท์อาภา ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านสะตอ หมู่ที่ ๑ ตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๓๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศ
ใต้ จดโรงเรียนวัดงาวพลาย ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาการ
เปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์
จานวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง
๔๖ นิ้ว พระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อไม้ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๖ นิ้ว ๑ องค์ ศิลปวัตถุ มีใบเสมาเนื้อไม้ สูง
๓๕ นิ้ว ๔ ใบ สมบัติของวัดมี ตู้พระมาลัย เนื้อไม้แกะสลักลวดลาย จานวน ๒ หลัง
วัดมุจลินท์อาภา ตังเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระเถา รูปที่ ๒ พระสุก รูปที่ ๓ พระจุ้ย พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๖๔ รูปที่ ๔ พระวาน พ.ศ. ๒๔๖๕ –
๒๔๖๙ รูปที่ ๕ พระตึ๋ง พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๗๘ รูปที่ ๖ พระภี พ.ศ. ๒๔๗๙-๒๔๘๓ รูปที่ ๗ พระสอย พ.ศ.
๒๔๘๔-๒๔๙๐ รูปที่ ๘ พระเติม พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๓ รูปที่ ๙ พระยับ พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๗ รูปที่ ๑๐
พระกรีด พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๔๙๙ รูปที่ ๑๑ พระประยงค์ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๑ รูปที่ ๑๒ พระอาม พ.ศ.
๒๕๐๒-๒๕๑๐ รูปที่ ๑๓ พระเจีย พ.ศ.๒๕๑๑-๒๕๑๒ รูปที่ ๑๔ พระเปี๊ยะ อริยวโส พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๖
รูปที่ ๑๕ พระเติม สุจิตฺโต พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๔ รูปที่ ๑๖ พระอรรถพล พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๘ รูปที่ ๑๗
พระโพย ถาวโร พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๘ รูปที่ ๑๘ พระประเทือง ฐิตตุโณ พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๒ รูปที่ ๑๙
พระคาใบ สุวณฺโณ พ.ศ. ๒๕๓๒-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๕

วัดมุมสงบ
วัดมุมสงบ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ภ บ้านมุมสงบ หมู่ที่ ๖ ตาบลแสนตุ้ง อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดคระสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๑ งาน ๔๖ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๑๘๒๘ อาราเขต
ทิศเหนือและทิศใต้ จดที่เอกชน ทิศตะวันออก จดภูเขา ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ อาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑
หลัง สร้างด้วยคอกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือโรงครัว
วัดมุมสงบ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยนายพร ไววิ่งลพ เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร การ
บริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระเทพวิฑูรย์ พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๗ รุป
ที่ ๒ พระประทีป จนฺฑูปโม พ.ศ. ๒๕๓๗-ปัจจุบัน

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม ตั้งอยู่ที่บ้านอิเร็ม หมู่ที่ ๗ ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัด
คระสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๓ งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓๐
เมตร ยาว ๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓
เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๔ หลัง เป็น
อาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือโรงครัว ๑ หลัง และ
ศาลาพักร้อน ๑ หลัง
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม ตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๘ เมตร ยาว ๕๘ เมตร การบริหารและการ
ปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือพระวิจิตร ฐตพโล พ.ศ. ๒๕๓๒-ปัจจุบัน

วัดโยธานิมิต (โบสถ์)
วัดโยธานิมิต ตั้งอยู่เลขที่ ๗ ถนนเทศบาล ๔ ตาบลเทศบาลเมืองตราด อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ งาน ๑๘ ตารางวา อาราเขต ทิศเหนือ จด
โรงเรียนกิตติวิทยา ทิศใต้ จดคลองบางพระ ทิศตะวันออก จดถนนพัฒนาการ ๔ ทิศตะวันตก จดคลอง
บางพระ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ครึ่งตึกครึ่ง
ไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลา
อเนกประสงค์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารเรือนไทย ศาลาบาเพ็ญ
กุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารจตุรมุข ๑ หลัง ปูชนีย์วัตถุ มีเจดีย์
๑ องค์
วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๕ เดิมชื่อวัดโบสถ์ ไม่ปรากฏหลลักฐานนามผู้สร้าง ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร การ
บริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระขาว รูปที่ ๒ พระปลัดบุญเลี้ยง รูป
ที่ ๓ พระเกรียงศักดิ์ รูปที่ ๔ พระครูวิกรม ปริยัติกิจ รูปที่ ๕ พระราชสุเมธาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๑๕-ปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘

วัดราษฎร์บ้ารุง
วัดราษฎร์บารุง ตั้งอยู่ที่บ้านคลองหินดา หมู่ที่ ๒ ตาบลเกาะกูด กิ่งอาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดที่ดิน
เอกชน ทิศตะวันออก จดคลองสาธารณะและที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกจดโรงพยาบาล อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๙ เมตร กุฏิสงฆ์ จานวน ๗ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๓
เมตร ยาว ๘ เมตร ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดราษฎร์บารุง ตั้งเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่เท่าที่
ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระศุกร์ รูปที่ ๒ พระครูญาณวุฒิกร รูปที่ ๓ พระเหวิง ธมฺมิโก พ.ศ. ๒๕๒๗ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘

วัดละมีบ
วัดละมีบ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตาบลท่าโสม อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑๓ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๓๒๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุ
โบสถ์ จานวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง และตึก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ปูชนีย์วัตถุ มีพระ
ประธานประจาโบสถ แกะสลักด้วยไม้จันแดง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓
วัดละมีบ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อสร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๔ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสที่เท่าทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระสุวรรณ รูปที่
๒ พระใบฎีกาอารมณ์ ฐตปญฺโญ รู)ที่ ๓ พระมหาบุญส่ง โอภาโส การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐

วัดล้าดวน
วัดลำดวน ตั้งอยู่ที่บ้ำนแหลมตะก้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตรำด สังกัด
คณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งำน อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง
๑๒.๑๗ เมตร ยำว ๒๓.๗ เมตร เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว มีกำแพงแก้วล้อมรอบ ศำลำกำร
เปรียญ กว้ำง ๑๒.๒๗ เมตร ยำว ๕๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก หอ
สวดมนต์ กว้ำง ๑๐.๒๗ เมตร ยำว ๑๔.๘๕ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๗ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง และตึก ๑ หลัง ศำลำ
อเนกประสงค์ กว้ำง ๑๒.๒๗ เมตร ยำว ๕๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอำคำรไม้คอนกรีตเสริม
เหล็ก ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธำนประจำ
อุโบสถ และเจดีย์ ฐำนกว้ำงประมำณ ๑๐ เมตร ยำว ๑๐ เมตร
วัดลำดวน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๐ ได้รับกำรบูรณะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระอุ่น รูปที่ ๒
พระไล รูปที่ ๓ พระอุ่ม รูปที่ ๔ พระครูนิเทศสังฆกำร รูปที่ ๕ พระสมบัติ

วัดลำภูรำย
วัดลำภูรำย ตั้งอยู่ที่บ้ำนลำภูลำย หมู่ที่ ๓ ตำบลเขำสมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรำด สังกัดคณะ
สงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๑ งำน ๓๒ ตำรำงวำ อำณำเขต ทิศเหนือ จดแม่น้ำเขำสมิง ทิศใต้
จดถนนลำภูลำย-ท่ำประดู่ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้ำง ๑๔ เมตร ยำว ๒๓ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำร
เปรียญ กว้ำง ๑๒ เมตร ยำว ๒๗ เมตร เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็น
อำคำรไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๑๒ เมตร ยำว ๑๓ เมตร เป็นอำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็ก ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจำกนี้มีอำคำรเสนำสนะ
ต่ำงๆ ดังนี้ คือโรงครัว เมรุ และหอระฆัง ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถปำงสมำธิ ขนำดหน้ำตัก
กว้ำง ๑๙ นิ้ว ปำงวิชัย สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระประธำนประจำศำลำกำรเปรียญปำงสมำธิ ขนำดหน้ำ
ตักกว้ำง ๓๐ นิ้ว สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ นอกจำนั้นยังมี พระพุทธรูปปำงห้ำมสมุทร และปำงป่ำเลไลยก์
วัดลำภูรำย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑ ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นผู้ดำเนินกรสร้ำงวัดนี้ แต่เดิมบริเวณแห่งนี้
เป็นที่ตั้งของอำเภอเขำสมิง ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ำมำยึดเมืองตรำด สำเหตุที่ได้ชื่อว่ำวัดลำภูรำย เนื่องมำจำก
บริเวณที่ตั้งวัดมีต้นลำภูขึ้นอยู่มำกมำย และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ ชำวบ้ำนได้ร่วมใจกันบูรณะ และสร้ำง
อุโบสถขึ้นมำใหม่ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคำมสีมำ
กว้ำง ๑๔ เมตร ยำว ๒๔ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระ
รอด รูปที่ ๒ พระปริ่ม รูปที่ ๓ พระอำง รูปที่ ๔ พระเชย รูปที่ ๕ พระอธิกำรขวย รูปที่ ๖ พระปลั่ง รูปที่
๗ พระแพ รูปที่ ๘ พระช่วย รูปที่ ๙ พระยน รูปที่ ๑๐ พระแอบ รูปที่ ๑๑ พระอธิกำรหม่อง รูปที่ ๑๒
พระมหำวิชำ สุวิชำใน พ.ศ. ๒๕๔๒-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

วัดวงษ์พัฒนำ
วัดวงษ์พัฒนำ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖/๑ บ้ำนรื่นรมย์สำมัคคี ถนนจินตกำนนท์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสะตอ
อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๓ งำน ๗๕ ตำรำงวำ
ส.ค.๑ เลขที่ ๖ อำณำเขต ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดถนนจินตกำ
นนท์ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วน ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง
๑ต เมตร ยำว ๓๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕๕ เป็นอำคำรไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๔
หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง วิหำร กว้ำง ๗ เมตร ยำว ๑๒ เมตร เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้ำงเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดวงษ์พัฒนำ ตั้งเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำส
เท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระสมเด็จ รูปที่ ๒ พระสมศักดิ์ รูปที่ ๓ พระจุ่น รูปที่ ๔ พระประสงค์ รูปที่
๕ พระบังเอิญ พลวโร พ.ศ. ๒๕๓๗-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

วัดวรดิตถำรำม
วัดวรดิตถำรำม ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓๙ บ้ำนเกำะตะเคียน ถนนเกำะตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลวัง
กระแจะ อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งำน ๕๒
ตำรำงวำ โฉลดที่ดินเลขที่ ๑๑๓๒ อำณำเขต ทิศเหนือ จดคลองตะเคียน ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศ
ตะวันออก จดแม่น้ำตรำด ทิศตะวันตก จดทำงสำธำรณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๘
ไร่ ๑ งำน ๖๗ ตำรำงวำ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๘ เมตร ยำว ๓๕ เมตร
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๙ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๒๕ หลัง
ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๓ หลัง ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๓๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนีย์วัตถุ มีพระพุทธรูปปำงห้ำมญำติ ๑ องค์
วัดวรดิตถำรำม ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๐๙ ผู้บริจำคที่ดินให้สร้ำงวัด คือนำยสวงษ์
รัตนพำหิรำ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๔๐ เมตร ยำว ๗๔
เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำส คือพระรำชวินัยเวที พ.ศ. ๒๕๐๙-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี เปิด
สอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓

วัดวรุณดิตถำรำม
วัดวรุณดิตถำรำม ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้ำนจันดิ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ำกุ่ม อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด
สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งำน
อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๑๔ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๔๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอำคำรไม้ ปูชนียวัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถปำง
สมำธิ ๑ องค์
วัดวรุณดิตถำรำม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม
คือรูปที่ ๑ พระจันทร์ รูปที่ ๒ พระจรัล รูปที่ ๓ พระชัยวัฒน์ พ.ศ. ๒๕๓๔-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗

วัดวังกระแจะ
วัดวังกระแจะ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ บ้ำนท้ำยวัง ถนนท้ำยวัง-ห้วงไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๓๒ ตำรำงวำ โฉลด
ที่ดินเลขที่ ๑๖๙๒๗ อำณำเขต ทิศเหนือ จดทำงสำธำรณประโยชน์ ทิศใต้ จดที่รำชพัสดุ ทิศตะวันออก
จดทำงสำธำรณประโยชน์ ทิศตะวันตก จดโรงเรียน อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๙ เมตร
ยำว ๑๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๔ เมตร
ยำว ๓๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๔ หลัง และตึก ๑ หลัง
ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๑๑ เมตร ยำว ๒๑.๓๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอำคำรไม้ ปูชนียวัตถุ
มีพระประธำนประจำอุโบสถปำงสมำธิ ศิลปะสมัยสุโขทัย
วัดวังกระแจะ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ เดิมชื่อวัดวังหิน ไม่ปรำกฏหลักฐำนนำมสร้ำงต่อมำได้
เปลี่ยนเป็นชื่อดังกล่ำว ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๒๕.๕๐
เมตร ยำว ๓๕.๒๐ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระแป๊ด
รูปที่ ๒ พระปล้อง รูปที่ ๓ พระจิ๊ด รูปที่ ๔ พระตี๋ รูปที่ ๕ พระผวน รูปที่ ๖ พระสินธ์ รูปที่ ๗ พระจรูญ
รูปที่ ๘ พระดล รูปที่ ๙ พระทวน รูปที่ ๑๐ พระใบฎีกำประวิทย์ รูปที่ ๑๑ พระใบฎีกำประจิม รูปที่ ๑๒
พระอรุณ รูปที่ ๑๓ พระบุญช่วย รูปที่ ๑๔ พระเทพ รูปที่ ๑๕ พระช้อย กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗

วัดวังคลองใหญ่
วัดวังคลองใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๑ บ้ำนคลองใหญ่ ถนนตรอกกระสังข์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งนนทรี
อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งำน ๘๙ ตำรำงวำ
อำณำเขต ทิศเหนือ จดทำงสำธำรณะ ทิศใต้ จดคลองอ่ำง ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน
อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๕ เมตร ยำว ๓๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒
เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กทรงปั้นหยำ กุฎิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑
หลัง สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจำกนี้มี
โรงครัว ๑ หลัง
วัดวังคลองใหญ่ ตั้งเมื่อวันที่ ๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ดำเนินกำรขออนุญำตสร้ำงวัด คือนำย
ประเมิน แช่มซ้อย กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำส คือพระมหำคำนึง พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน
กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

วัดวังตะเคียน
วัดวังกระเคียน ตั้งอยู่ที่บ้ำนวังตะเคียน ถนนเขำสมิง-ทุ่งนนทรี หมู่ที่ ๔ ตำบลวังตะเคียน อำเภอ
เขำสมิง จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง
เนื้อที่ ๑๘ ไร่ อำคำรเสนำนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๑๖ เมตร ยำว ๔๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๑ หลัง และตึก ๔ หลัง ศำลำ
อเนกประสงค์ กว้ำง ๑๖ เมตร ยำว ๓๔ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดวังตะเคียน ตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อวันที่ ๖
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๓๙ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๑๖ เมตร ยำว ๔๐ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มี
เจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือพระลออ จิรธมฺโม พ.ศ. ๒๕๓๖-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘

วัดวัชคำมคชทวีป
วัดคัชคำมคชทวีป ตั้งอยู่ที่บ้ำนสลักคอก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกำะช้ำงใต้ กิ่งอำเภอเกำะช้ำง จังหวัด
ตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๗๐ อำณำเขต ทิศเหนือ จดเขต
ทะเล ทิศใต้และทิศตะวันออกก จดลำคลอง ทิศตะวันตก จดเขตโรงเรียน อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้ำง ๖ เมตร ยำว ๘ เมตร เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้ ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๒๘
เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอำคำรไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอำคำรไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ศำลำ
อเนกประสงค์ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๑๖ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้
วัดวัชคำมคชทวีป ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ เขต
วิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๖ เมตร ยำว ๘ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำส เท่ำที่ทรำบนำม คือรูป
ที่ ๑ พระอิ่ม รูปที่ ๒ พระโอ่ รูปที่ ๓ พระเปียว รูปที่ ๔ พระครูใบฎีกำอำพร รูปที่ ๕ พระอธิกำรสำยัน รูป
ที่ ๖ พระครูใบฎีกำอำพร รูปที่ ๕ พระอธิกำรสำยัน รูปที่ ๖ พระครูปลัดแสวง พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน

วัดวิเวกวรำรำม
วัดวิเวกวรำรำม ชำวบ้ำนเรียกวัดหนองโพรง ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้ำนหนองโพรง ถนน ตรำด-คลอง
ใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินทรำย อำเภอเมือง จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖
ไร่ ๓ งำน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๓ อำณำเขต ทิศเหนือ จดทำงสำธำรณประโยชน์ ทิศใต้ จดทำงหลวงสำย
ตรำด-คลองใหญ่ ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดทำงสำธำรณประโยชน์ อำคำรเสนำสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๒๕ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๘ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลังคำมุงกระเบื้อง ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๒๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๘ หลัง ศำลำบำเพ็ญ
กุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถปำงมำรวิชัย
แบบสุโขทัย ขนำดหน้ำตักกว้ำง ๑๗๕ ซม.
วัดวิเวกวรำรำม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ไม่ปรำกฏผู้สร้ำง แต่เดิมใช้ชื่อว่ำวัดหนองโพรงเพรำะอยู่ใน
กลำงหมู่บ้ำน ซึ่งมีหนองน้ำและเป็นโพรงลึก ต่อมำในปี ๒๔๓๙ ได้มีกำรบูรณะโดยจัดสร้ำงโบสถ์ขึ้น ได้มี
เจ้ำคณะแขวงได้เดินทำงมำเยี่ยมวัดต่ำง ๆ และได้แวะพักร้อนที่วัดแห่งนี้ ซึ่งมีควำมสงบร่มรื่น เหมำะแก่
กำรจะปฏิบัติธรรม ชำวบ้ำนจึงได้พร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดจำกหนองโพรงมำเป็น วัดวิเวกวรำรำม ตั้งแต่
พ.ศ.๒๔๘๖ เป็นต้นมำ ได้รับพระรำชทำน วิสุงคำมสีมำ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เขต
วิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๔๐ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือ
รูปที่ ๑ พระหงส์ รูปที่ ๒ พระนุง รูปที่ ๓ พระฮวด รูปที่ ๔ พระปั้น รูปที่ ๕ พระจันทร์ รูปที่ ๖ พระเรียน
รูปที่ ๗ พระเป๋ำ รูปที่ ๘ พระวินัยธร ละแม้น รูปที่ ๙ พระครูศุภกิจวิบูล ชนำสโก พ.ศ. ๒๔๙๕-ปัจจุบัน
กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกบำลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

วัดวิสิทธิกำรำม
วัดวิสิทธิกำรำม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์
มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๓ งำน ๘๐ ตำรำงวำ อำณำเขต ทิศเหนือ จดทะเล ทิศใต้และทิศ
ตะวันออก จดถนนทำงหลวง ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง
๑๕ เมตร ยำว ๑๕ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอำคำรคอนกรีต ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๒ เมตร
ยำว ๓๙ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓
หลัง และตึก ๓ หลัง ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง นอกจำกนี้มี ฌำปนสถำน ปูชนีย์วัตถุ มี
พระพุทธรูปปำงสมำธิ ๒ องค์ ขนำดหน้ำตักกว้ำง ๕๙ นิ้ว และพระพุทธรูปปำงลีลำ
วัดวิสิทธิกำรำม ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภำคม ๒๕๑๓ นำยวิสุทธิ อินทรประเสริฐเป็นผู้ขออนุญำต
ตั้งวัด ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๓๐ เมตร ยำว ๖๐ เมตร
กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระฉลวย กลฺยำโณ รูปที่ ๒ พระครู
นำถสมำจำร

วัดศรีบัวทอง
วัดศรีบัวทอง ตั้งอยู่ที่บ้ำนศรีบัวทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด
สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕๕ ไร่ ๒ งำน ๕๐ ตำรำงวำ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้ำง ๗ เมตร ยำว ๒๑ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ เป็นอำคำรคอนกรีต ๒ ชั้น ศำลำกำรเปรียญ
กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๑๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอำคำร ๒ ชั้น หอสวดมนต์ กว้ำง ๘ เมตร ยำว
๑๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอำคำร ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอำคำรไม้ ศำลำ
อเนกประสงค์ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๑๕ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง
สร้ำงด้วยคอนกรีต
วัดศรีบัวทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๕ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕

วัดศรีบุรพำรำม
วัดศรีบุรพำรำม ตั้งอยู่บ้ำนเกำะตะเคียน หมู่ที่ ๑ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตรำด จังหวัด
ตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓ งำน ๘๕ ตำรำงวำ อำณำเขต ทิศเหนือ จด
ถนนเกำะตะเคียน ทิศใต้ จดสนมบิน ทิศตะวันออก จดทำงสำธำรณประโยชน์ ทิศตะวันตก จดถนนสำย
ตรำด-คลองใหญ่ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๔๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๔ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ชั้นเดียว ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๖ เมตร ยำว ๒๒ เมตร
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอำคำรคอนกรีต เป็นอำคำรคอนกรีต ๒ ชั้น ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง
เป็นอำคำรไม้ ๔ หลัง และตึก ๓ หลัง วิหำร กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๑๒ เมตร เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงไทย ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนีย์วัตถุมีพระประธำน
ประจำอุโบสถปำงสุโขทัย ขนำดหน้ำตักกว้ำง ๕๕ นิ้ว สูง ๔๓ นิ้ว พร้อมพระโมคคัลลำน์-สำรีบุตร สร้ำง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ นอกจำกนี้ยังมี พระพุทธรูปจำลองพระพุทธชินรำช และพระนำคปรก
วัดศรีบุรพำรำม ตั้งเมื่อวันที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๐๕ นำยบุญ ลำภวิไล และนำยชอบ เฉลิม
โรจน์ ได้บริจำคที่ดินของตนเอง รวมทั้งขอบริจำคที่ดินจำกนำงผิว โชติมณี และนำยประวัติ ลำภวิไล เพื่อ
ดำเนินกำรก่อตั้งวัดขึ้น เริ่มก่อสร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ และได้รับใบประกำศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕
ชำวบ้ำนมักนิยมเรียกชื่อว่ำวัดเกำะตะเคียน ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อวันที่ ๑๒ มกรำคม พ.ศ.
๒๕๒๒ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๔๐ เมตร กำรบริหำรและปกครอง มีพระครูสังฆกิจบูรพำ
เป็นเจ้ำอำวำส กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกบำลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐

วัดสลัก
วัดสลัก ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ บ้ำนสลัก ถนนแสนตุ้ง-บำงกระดำน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ำโสม อำเภอเมือง
จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๑ งำน ๑๓ ตำรำงวำ มีที่ธรณีสงฆ์
จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งำน ๙๔ ตำรำงวำ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๒๔ อำคำรเสนำสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๗ เมตร ยำว ๑๒ เมตร เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำรเปรียญ
กว้ำง ๑๒ เมตร ยำว ๓๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘
หลัง เป็นอำคำรไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๓ หลัง ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนีย์วัตถุ มีเจดีย์ ๓ องค์
วัดสลัก ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๐ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒ กำรบริหำรและ
กำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระครูพิทักษ์วิทยำ พ.ศ. ๒๔๖๒-๒๔๙๗ รูปที่ ๒
พระครูคีรีเขตคณำรักษ์ พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๒๗ รูปที่ ๓ พระครูวิบูลย์สุขวัฒน์ พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๔๓ รูปที่ ๔
พระมหำบุญส่ง โอภำโส พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรรมแผนกธรรม เปิดสอน
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗

วัดสลักเพชร
วัดสลักเพชร ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ บ้ำนสลักเพชร หมู่ที่ ๒ ตำบลเกำะช้ำงใต้ กิ่งอำเภอเกำะช้ำง
จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๑ อำณำเขต ทิศเหนือ
จดที่ดินนำยย่วน นำงไล ทิศใต้ จดที่ดินนำยมั่น ทิศตะวันออก จดที่ดิน นำยเทียม ทิศตะวันตก จดป่ำ
สำธำรณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๒๒ และ ๑๒๓ อำคำรเสนำสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๙ เมตร ยำว ๑๖ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงไทย ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๔๒ เมตร ยำว ๑๖ เมตร สร้ำงเมื่อ ๒๕๓๔ เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้ทรง
ไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๑๐
เมตร ยำว ๒๑ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑
หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธำนประจำอุโบสถปำงสมำธิ ขนำดหน้ำ
ตักกว้ำง ๖๕ เซนติเมตร สูง ๑๑๓ เซนติเมตร เนื้อสัมริด ศิลประรัตนโกสินร์
วัดสลักเพชร ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ เดิมชำวบ้ำนได้ร่วมกันจัดสร้ำงที่พักสงฆ์ขึ้นที่บ้ำนนำใน แต่
เนื่องจำกเป็นพื้นทีมีลมพัดแรงมำก จนเป็นเหตุให้หลังคำอำคำรเสียหำย และขำดแคลนน้ำดื่มด้วย จึงได้
ย้ำยมำสร้ำงวัดตรงกลำงหมู่บ้ำน โดยมีคุณเชื่อม พันธ์เพ็ญ บริจำคที่ดินริมทะเลสร้ำงวัด ประมำณ ๒ ไร่
เศษ ต่อมำสมัยอำจำรย์พิมพ์ ได้เริ่มสร้ำงอุโบสถ์ มีคุณพื้น สลักเพชร เป็นผู้บริจำคทรัพย์ช่วยสร้ำงจนอุ
โบสถ์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง
๑๓ เมตร ยำว ๒๐ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระ
ประสงค์ (รักษำกำร) พ.ศ. ๒๕๐๙ รูปที่ ๒ พระปำน ตนฺติกโร พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๓ รูปที่ ๓ พระ
ไตรรงค์สจฺจวโร พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๙

วัดสวนใน
วัดสวนใน ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑๙ บ้ำนสวนใน ถนนชุมแสงเขำระกำ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังกระแจะ อำเภอ
เมืองตรำด จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒๐ ตำรำงวำ อำณำเขต ทิศ
เหนือ จดที่ดินนำยจำรัส หำประทวน ทิศใต้ จดที่ดินนำยมูล ภมร ทิศตะวันออก จดที่ดินนำยจรินทร์ วัง
รัตน์ ทิศตะวันตก จดทำงสำธำรณประโยชน์ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๐
เมตร ยำว ๑๔ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอำคำรไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๓ หลัง
ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง และตึก ๑ หลัง ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๑๘ เมตร ยำว ๓๖ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๕ เป็นอำคำรไม้คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจำกนี้มีอำคำรเสนำสนะต่ำงๆ ดังนี้ คือโรงครัว ๑ หลัง เมรุ
๑ หลัง และศำลำพักร้อน ๑ หลัง
วัดสวนใน ตั้งเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ในอดีตบริเวณวัดสวนในเป็นป่ำรกทึบ
เรียกว่ำป่ำชุมแสง ป่ำเขำระกำ ประชำชนได้รับจองที่ดินทำสวนผลไม้ จึงเกิดมีชุมชนขึ้น ๒ กลุ่ม ต่อมำได้
รวมตัวกัน โดยกำรนำของนำงบุญอยู่ ช่วงเวฬุวรรณ, นำยอรุณ กำเนิดสินธ์, นำยเฉียว พูลเกษม ตกลงกัน
ก่อสร้ำงที่พักสงฆ์ โดยนำยเฉียว พูลเกษม บริจำคที่ดินก่อสร้ำง ที่พักสงฆ์ จำนวน ๑๖ ไร่ ๒๐ ตำรำงวำ
และได้ก่อสร้ำงโรงเรียนบ้ำนสวนใน ๑ หลังด้วย เมื่อได้ก่อสร้ำงเสนำสนะมำกพอที่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษำ
ได้ จึงดำเนินกำรก่อสร้ำงวัดสวนใน สุทธำวำส โดยกำรนำของพระสมพฤกษ์ อำทโร และนำยอรุณ กำเนิด
สินธ์ ได้รับอนุญำตได้สร้ำงวัดเทื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๓๒ และกระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศตั้ง
วัดขึ้น มีนำวว่ำ “วัดสวนใน” เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๔ กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำ
อำวำส คือพระสมพฤกษ์ อำทโร พ.ศ. ๒๕๓๙-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

วัดสะพำนหิน
วัดสะพำนหิน ตั้งอยู่เลขที่ ๙ บ้ำนสะพำนหิน ถนนคลองใหญ่-ตรำด หมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมกลัด
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๓ งำน ๔๖ ตำรำงวำ
อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๑๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๔.๕๐ เมตร ยำว ๓๐.๕๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น
อำคำรไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๖ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง และตึก ๒ หลัง ปูชนีย
วัตถุ มีพรประธำนประจำอุโบสถ ปำงประทำนพร
วัดสะพำนหิน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙ เขต
วิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๓๒ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือ
รูปที่ ๑ พระจันทร์ รูปที่ ๒ พระเทศ รูปที่ ๓ พระครูอดุลยฑิตติวัฒน์ พ.ศ.๒๔๘๖-ปัจจุบัน กำศึกษำ มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖

วัดสุวรรณมงคล
วัดสุวรรณมงคล ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ บ้ำนตะเภำ ถนนคุณพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอ
๕
เมืองตรำด จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๘๒ ตำรำงวำ มีธรณี
๑๐

สงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๘ ไร่ ๓๗ ตำรำงวำ โฉลดที่ดินเลขที่ ๒๒๙๓๗ และ ส.ค. ม.๒๓๙ อำคำร
เสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๘.๕๐ เมตร ยำว ๒๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก มีภำพจิตรกรรมฝำผนัง ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๒ เมตร ยำว ๒๔ เมตร สร้ำงเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอำคำร
ไม้ และตึก ๓ หลัง ศำลำอเนกประสงฆ์ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๔๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๓ ชั้น ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑
หลัง นอกจำกนี้ มีอำคำรเสนำสนะต่ำงๆ ดังนี้ คือเมรุเผำศพ ๑ หลัง และโรงครัว ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มี
พระประธำนประจำอุโบสถปำงมำรวิชัย ขนำดหน้ำตักกว้ำง ๔ ศอก สูง ๖ ศอก เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย
เนื้อโลหะ ศิลปะสมัยอู่ทอง ภำยในเศียรพระบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุ ประชำชนนิยม เรียกว่ำ “หลวงพ่อ
โต”เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมว่ำ “
พระพุทธสุวรรณมงคล”
พระสุวรรณมงคล ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชทำนนำมวัดว่ำ
“วัดสุวรรณมงคล” เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๒๐ เมตร
ยำว ๖๐ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระจันทร์ พ.ศ.
๒๓๕๑-๒๓๗๔ รูปที่ ๒ พระพวง พ.ศ. ๒๓๗๕-๒๓๙๕ รูปที่ ๓ พระหรุ่น พ.ศ. ๒๓๙๕-๒๔๑๔ รูปที่ ๔
พระเขียว พ.ศ. ๒๔๑๕-๒๔๒๙ รูปที่ ๕ พระช้ำง พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๔๐ รูปที่ ๖ พระนำค พ.ศ. ๒๔๔๐๒๔๕๐ รูปที่ ๗ พระโทก พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๕๙ รูปที่ ๘ พระเครื่อง พ.ศ. ๒๔๕๙-๒๔๖๕ รูปที่ ๙ พระนำค
พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๗๗ รูปที่ ๑๐ พระรอด พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๔ รูปที่ ๑๑ พระจัด พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๙๔ รูปที่
๑๒ พระใบฎีกำสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๐๑ รูปที่ ๑๓ พระครูวิจิตรเลขกำร พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๔ รูปที่ ๑๔
พระกำแพง พ.ศ. (รักษำกำร) พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๕ รูปที่ ๑๕ พระปลัดสงวน พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ รูปที่
๑๖ พระสำมนต์ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๙ รูปที่ ๑๗ พระครูมงคลปัญญำกร พ.ศ. ๒๕๐๙-ปัจจุบัน กำรศึกษำ
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี เปิด
สอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

วัดเสนำณรงค์
วัดเสนำณรงค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ บ้ำนตกณรงค์ ถนนตกณรงค์-พนมพริก หมู่ที่ ๖ ตำบลประณีต
อำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๑๑ ตำรำงวำ โฉลดที่ดิน
เลขที่ ๕๘๕๑,๕๘๕๖ อำคำเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๑๔ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๓ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๘.๗ เมตร ยำว ๑๔.๕ เมตร สร้ำงเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นอำคำรไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง นอกจำกนี้มี
โรงครัว ๑ หลัง
วัดเสนำณรงค์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เดิมชื่อวัดตก เป็นวัดเก่ำแก่ สร้ำงมำประมำณ ๒๐๐ ปีเศษ
ต่อมำพระครูวีรธรรมโสภิตได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสนำณรงค์ เพื่อควำมเป็นศิริมงคลแก่วัด ได้รับพระรำชทำน
วิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๖๐ เมตร ยำว ๑๐๐ เมตร กำรบริหำรและกำร
ปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระมอญ รูปที่ ๒ พระลอย รูปที่ ๓ พระที รูปที่ ๔ พระ
บัว รูปที่ ๕ พระเนตร รูปที่ ๖ พระตู้ รูปที่ ๗ พระขำว รูปที่ ๘ พระคง สุวณฺโณ รูปที่ ๙ พระพัน รูปที่ ๑๐
พระผูก รูปที่ ๑๑ พระโป่ง รูปที่ ๑๒ พระปทุม รูปที่ ๑๓ พระเปี่ยม รูปที่ ๑๔ พระวิเชียร รูปที่ ๑๕ พระ
องอำจ มหำวีโร รูปที่ ๑๖ พระสมุทร สุนทรธมฺโม รูปที่ ๑๗ พระวินัยธร อุทัย ปภสฺสโร วันที่ ๕ กันยำยน
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน

วัดแสนตุ้ง
วัดแสนตุ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔/๑ บ้ำนแสนตุ้ง ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๕ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขำสมิง
จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๔๘ ตำรำงวำ ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๗๔ มีที่
ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๗ ไร่ ๓๓ ตำรำงวำ น.ส.๓ เลขที่ ๑๖๕๗ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้ำง ๖ เมตร ยำว ๑๕ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกร
เปรียญ กว้ำง ๑๘ เมตร ยำว ๔๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นไม้ กุฏิ
สงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๓ หลัง ศำลำอเนกประสงค์กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๔๐ เมตร สร้ำงเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้ ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจำกนี้มีอำคำรเสนำสนะต่ำงๆดังนี้ คือหอระฆัง ๑ หลัง และเมรุ ๑ หลัง ปู
ชนียวัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถ พระพุทธรูปปำงมำรวิชัย ขนำดหน้ำตักกว้ำง ๔๐ นิ้ว และขนำด
หน้ำตักกว้ำง ๒๙ นิ้ว พร้อมด้วยพระโมคคัลลำน์-พระสำรีบุตร หล่อด้วยทองเหลือง พระร่วงโรจนฤทธิ์
และพระพุทธโคดม
วัดแสนตุ้ง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ เดิมชื่อวัดแสนตุ่ม ต่อมำได้เรียกเพี้ยนเป็นวัดแสนตุ้งจนถึงปัจจุบัน
อุบำสกอุบำสิกำได้ช่วยกันบูรณะพัฒนำวัดอยู่เสมอ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เขต
วิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๔๐ เมตร ยำว ๔๐ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือ
รูปที่ ๑ พระครูสุนทรสมณคุณ พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๔๔ รูปที่ ๒ พระสมควร โชติโก รูปที่ ๓ พระสงัด ธมฺมโส
รูปที่ ๔ พระย้อย ฉนฺทสโร รูปที่ ๕ พระสมเกียรติ ถิรฌำโณ รูปที่ ๖ พระแสวง ฉนฺทสีโร รูปที่ ๗ พระขำ
เจตนำสุโภ รูปที่ ๘ พระธวัชชัย ชยธมฺโม รูปที่ ๙ พระสม ถำวโร รูปที่ ๑ๆ พระกฤณะ กนฺตธมโม รูปที่
๑๑ พระวิสุทธิ์ อคฺควโส

วัดแสนสุข
วัดแสนสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๓/๑ บ้ำนสนสุข ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๙ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขำสมิง
จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ อำณำเขต ทิศเหนือ จดลำรำงสำธำรณ
อำคำรเสนำสนะ ทิศใต้ จดทำงสำธำรณะ ทิศตะวันออก จดที่ดินนำยบำรุง ศรีเจริญ ทิศตะวันตก จดทำง
สำธำรณะ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๘ เมตร ยำว ๒๘ เมตร สร้ำงเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้
๑ หลัง และตึก ๕ หลัง วิหำร กว้ำง ๓.๕๐ เมตร ยำว ๘ เมตร เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำ
อเนกประสงค์ กว้ำง ๑๐.๕๐ เมตร ยำว ๑๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง นอกจำกนี้มีโรงครัว ๑ หลัง ปู
ชนียวัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถ พระพุทธรูป ๖ องค์และรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อสด วัดปำกน้ำภำษี
เจริญ ๑ องค์
วัดแสนสุข ตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ตั้งชื่อวัดตำมชื่อของหมู่บ้ำน คือวัดแสนสุข
และผู้ใหญ่บ้ำนสมพิศ ทองศรีสมบูรณ์ ได้เป็นผู้นำในกำรขออนุญำตสร้ำงวัดและชำวบ้ำนได้ช่วยกันบูรณะ
พัฒนำวัดมำโดยตลอด กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสคือพระธรรมธรอนันต์ ปุญฺญกำโม พ.ศ.
๒๕๔๑-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

วัดหนองคันทรง
วัดหนองคันทรง ตั้งอยู่ที่บ้ำนหนองคันทรง ถนนตรำด-แหลมศอก หมู่ที่ ๔ ตำบล หนองคันทรง
อำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑๐ ตำรำงวำ อำณำ
เขตทั้งสี่ทิศ จดทำงสำธำรณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ ไร่ ๕๙ ตำรำงวำ อำคำรเสนำสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๑๘ เมตร ยำว ๓๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๑๒
เมตร ยำว ๒๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอำคำรไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๔ หลัง
ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง วิหำร กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๑๒ เมตร เป็นอำคำรไม้ ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๙
เมตร ยำว ๑๒ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑
หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดหนองคันทรง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๙ วัดนี้สันนิษฐำนว่ำได้เริ่มก่อสร้ำงประมำณ พ.ศ.๒๓๒๑ แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์ เป็นที่รำบลุ่ม น้ำท่วมขัง ต่อมำจึงได้ย้ำยไปสร้ำงในที่แห่งใหม่ได้รับกำรบริจำคที่ดินจำก
บิดำของเจ้ำจอมมำรดำจันทร์ ในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัส รัชกำลที่ ๔ ได้รับพระรำชทำน
วิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๑๒ เมตร ยำว ๒๐ เมตร กำรบริหำรและกำร
ปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือ รูปที่ ๑ พระพูล รูปที่ ๒ พระเผื่อน รูปที่ ๓ พระเจียม รูปที่ ๔
พระเลี้ยง รูปที่ ๕ พระอธิกำรแฉล้ม รูปที่ ๖ พระอธิกำรปลั่ง รูปที่ ๗ พระครูธรรมวุฒำจำรย์ รูปที่ ๘ พระ
อธิกำรสำรวม รูปที่ ๙ พระใบฎีกำสิน รูปที่ ๑๐ พระสมุห์มนัส พ.ศ. ๒๕๓๒-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑

วัดหนองบอน
วัดหนองบอน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองบบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์
มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๘ ไร่ ๙๒.๕ ตำรำงวำ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ์ กว้ำง ๑๐
เมตร ยำว ๒๕ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง
๑๕ เมตร ยำว ๒๕ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้ำง ๗
เมตร ยำว ๑๓ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอำคำรคอนกรีต กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๗ หลัง เป็นอำคำรไม้
ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๒๕ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอำคำรคอนกรีต
นอกจำกนี้มีฌำปนสถำน

วัดหนองบัว
วัดหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ บ้ำนหนองบัว ถนนสุขุมวิท หมู่ที่ ๒ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง
ตรำด จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๖ ไร่ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุ
โบสถ์ กว้ำง ๙ เมตร ยำว ๑๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำร
เปรียญ กว้ำง ๑๘ เมตร ยำว ๓๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน
๔ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๒ หลัง และตึก ๒ หลัง ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๑๒ เมตร ยำว ๒๑ เมตร สร้ำง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดหนองบัว ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๐ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ กำรบริหำร
และกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระดิษฎ์ พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๕๗ รูปที่ ๒ พระจ๋อง
พ.ศ.๒๔๕๘-๒๔๖๗ รูปที่ ๓ พระครูรัตนวงค์วิศิษฎ์ พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๕๑๐ รูปที่ ๔ พระหนู อนงฺคโณ พ.ศ.
๒๕๒๔-๒๕๓๙ รูปที่ ๕ พระสมุห์ไพโรจน์ รตนโชโต พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐

วัดหนองแฟบ
วัดหนองแฟบ ตั้งอยู่เลขที่ ๓ บ้ำนหนองแฟบ หมู่ที่ ๓ ตำบลช้ำงทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด
สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ อำณำเขตทั้งสี่ทิศ จดที่ดินของเอกชน อำคำร
เสนำสนะ ประกอบด้วย ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๒๘ เมตร ยำว ๒๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น
อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอำคำรไม้ ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดหนองแฟบ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับกำรบอกเล่ำว่ำผู้ใหญ่สง่ำ แสงคล้อย
ได้เป็นผู้ดำเนินกำรขอจัดตั้งวัดขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ กำรบริหำรและกำรปกครองมีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบ
นำม คือรูปที่ ๑ พระใบฎีกำจำนง รูปที่ ๒ พระใบฎีกำประเทือง พ.ศ. ๒๕๓๓-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

วัดหนองม่วง
วัดหนองม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ บ้ำนหนองม่วง หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด
สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งำน ๓๑ ๙ ส่วน ๑๐ ตำรำงวำ อำณำเขต ทิศเหนือ
และทิศใต้ จดทำงสำธำรณะประโยชน์ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน ศำลำกำรเปรียญ
กว้ำง ๑๒ เมตร ยำว ๑๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔
หลัง เป็นอำคำรไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง และตึก ๑ หลัง ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๖ เมตร ยำว
๑๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจำกนี้มีฌำปนสถำน ปูชนีย์วัตถุ มี
พระพุทธรูปปำงสมำธิ จำนวน ๒ องค์ สร้ำงเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
วัดหนองม่วง ตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๓๘ นำงเฉย ป่ำงปู เป็นผู้ดำเนินกำรขอ
อนุญำตจัดตั้งวัด กำรบริหำรและกำรปกครอง มีพระอธิกำรแกว นิติโกเป็นเจ้ำอำวำส

วัดหนองรี
วัดหนองรี ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ บ้ำนหนองรี ถนนตรำด-คลองใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบล ชำรำก อำเภอเมือง
ตรำด จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑๑ ไร่ ๓ งำน ๘๒ ตำรำงวำ อำณำเขต
ทิศเหนือ จดคลองสำธำรณะ ทิศใต้ จดทำงสำธำรณะ ทิศตะวันออก จดโรงเรียน ทิศตะวันตก จดถนน
ตรำด-คลองใหญ่ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งำน ๕ ตำรำงวำ น.ส.๓ก เลขที่ ๖๖
อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ์ กว้ำง ๙ เมตร ยำว ๑๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๒๔ เมตร ยำว ๑๖ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอำคำร
ไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ศำลำบำเพ็ญกุศลจำนวน ๑ หลัง
สร้ำงด้วยคอรกรีตเสริมเหล็ก
วัดหนองรี ตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อวันที่ ๒๔
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๙ เมตร ยำว ๑๔ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มี
เจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระไฮ รูปที่ ๒ พระเจียง รูปที่ ๓ พระรง รูปที่ ๔ พระหยุด รูปที่ ๕
พระพลู รูปที่ ๖ พระสังเวช รูปที่ ๗ พระแสด รูปที่ ๘ พระเตียง รูปที่ ๙ พระเป้ำ รูปที่ ๑๐ พระยุต รูปที่
๑๑ พระจรัญ รูปที่๑๒ พระศักดิ์ศิลป์ รูปที่ ๑๓ พระครูไพบูลย์วรกิจ เจ้ำอำวำสรูปปัจจุบัน กำรศึกษำ มี
โรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗

วัดหนองเสม็ด
วัดหนองเสม็ด ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔ บ้ำนชำยเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตรำด จังหวัด
ตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งำน ๙๐ ตำรำงวำ อำณำเขต ทิศเหนือ จด
ที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดทำงสำธำรณะ ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดทำงสำธำรณะ มีที่
ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๖ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๖๒๒,๑๙๖๒๑ อำคำรเสนำสนะ
ประกอบด้วยอุโบสถ์ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๒๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๔๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หอสวดมนต์ กว้ำง ๕ เมตร ยำว ๗ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็นอำคำรไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕
หลัง เป็นอำคำรไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๒๐ เมตร ยำว ๔๐ เมตร
สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถ์ ๑ องค์
นอกจำกนี้ มีภำพจิตรกรรมฝำผนังอุโบสถ์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับรำมเกียรติ์
วัดหนองเสม็ด ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ เดิมชื่อวัดหนองบัว ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๕๖ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๒๐ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครองมีเจ้ำอำวำสเท่ำที่
ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระใฉ่ ประสงค์พร รูปที่ ๒ พระเตี้ยน เพรชโรจน์ รูปที่ ๓ พระผิน สัมฤทธิ์ รูปที่ ๔
พระเจียม พุธิแพทย์ รูปที่ ๕ พระขม แพทย์พิบูล รูปที่ ๖ พระเปี๊ยก รูปที่ ๗ พระอิน รูปที่ ๘ พระธรรมธร
เยี่ยม สนฺติกโร รูปที่ ๙ พระเสรี รูปที่ ๑๐ พระใบฎีกำชัย ธูปหอม รูปที่ ๑๑ พระทศ พรหมสโร รูปที่ ๑๒
พระสุนำจ รูปที่ ๑๓ พระติ๋ง รูปที่ ๑๔ พระครูโฆษิตวิริยคุณ พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑

วัดหนองโสน
วัดหนองโสน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ บ้ำนหินโคร่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตรำด จังหวัด
ตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๓ งำน ๕๕ ตำรำงวำ อำคำรเสนำสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้ำง ๑๒ เมตร ยำว ๘ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง ๔๐
เมตร ยำว ๑๖ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอำคำรคอนกรีต หอสวดมนต์ เป็นอำคำรไม้ กุฏิสงฆ์
จำนวน ๘ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๑๘
เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วย
คอนกรีต ปูชนียวัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถ พระโมคคัลลำน์-สำรีบุตร และพระพุทธรูปเล็กๆ อีก
ประมำณ ๕๐ องค์ มีโบรำณวัตถุ เช่นชุดโตกเก่ำ และเครื่องลำยครำม
วัดหนองโสน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ แต่เดิมชื่อวัดศิลำใหม่ ต่อมำได้มีสมเด็จพระสังฆรำชเสด็จผ่ำน
มำ จึงได้ประทำนนำมให้ใหม่เป็นชื่อ วัดหนองโสน ตำมชื่อของหมู่บ้ำน ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๑๔ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำ
อำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระมำ รูปที่ ๒ พระป้อม รูปที่ ๓ พระช่อง รูปที่ ๔ พระสัว รูปที่ ๕
พระนุช รูปที่ ๖ พระผล รูปที่ ๗ พระแต่ม รูปที่ ๘ พระไข่ รูปที่ ๙ พระเหล็ง รูปที่ ๑๐ พระกวน รูปที่ ๑๑
พระนิ่ม รูปที่ ๑๒ พระหนิว รูปที่ ๑๓ พระเสย รูปที่ ๑๔ พระเสิบ รูปที่ ๑๕ พระติ๋ง รูปที่ ๑๖ พระกวย
รูปที่ ๑๗ พระสว่ำง รูปที่ ๑๘ พระเสริฐ รูปที่ ๑๙ พระยั้ง รูปที่ ๒๐ พระครูสุวัตถ์ธรรมคุณ รูปที่ ๒๑ พระ
มหำสุนิติ พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบนั

วัดห้วงนำขำว
วัดห้วงน้ำขำว ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ บ้ำนห้วงน้ำขำว ถนนตรำด-แหลมศอก หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วงน้ำขำว
อำเภอเมือง จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๕ ไร่ ๑ งำน ๙๔ เศษ ๑ ส่วน
๑๐ ตำรำงวำ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๐๑ อำณำเขต ทิศเหนือทิศใต้จดคลองสำธำรณประโยชน์ ทิศ
ตะวันออกและทิศตะวันตก จดถนนสำธำรณะประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓
งำน ๗ ตำรำงวำ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๘๐๕, ๑๒๖๐๒, ๒๔๙๕๗, ๑๒๕๙๙, ๑๒๖๐๐ อำคำรเสนำสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ์ กว้ำง ๑๕ เมตร ยำว ๓๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอำคำรคอนกรีตเสริม
เหล็กทรงไทย ศำลำกำรเปรียญกว้ำง ๑๔ เมตร ยำว ๒๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย ช่อฟ้ำหำงหงส์นำคสดุ้ง กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอำคำรครึ่งตึกครึ่งไม้
ศำลำอเนกประสงค์ กว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๑๔ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอำคำรไม้ ศำลำบำเพ็ญ
กุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วยไม้ นอกจำกนี้มีอำคำรเสนำสนะต่ำง ๆ ดังนี้ คือโรงครัว เรือนกัมมัฏฐำน
สำหรับแม่ชี และอุโบสถ์อุบำสิกำ และหอระฆัง ที่ทำกำร อบต. และชมรมผู้สูงอำยุ ตำบลห้วงน้ำขำว ปู
ชนียวัตถุ มีพระประธำนประจำอุโยสถปำงมำรวิชัย ศิลปะสมัยสุโชทัย ขนำดหน้ำตักกว้ำง ๑ เมตร สูง
๑.๕๙ เมตร นอกจำกนี้มี พระโมคคัลลำน์สำรีบุตร สูง ๑๕๐ เซนติเมตร และพรุพุทธรูปปำงประทำนพร
๑ องค์
วัดห้วงน้ำขำว ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นผู้ก่อสร้ำงขึ้น แต่ได้มีกำรบูรณะซ่อมแซม
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่มำของวัดห้วงน้ำขำว เนื่องจำกมีลำคลองตั้งอยู่ในหมู่บ้ำน ซึ่งลำคลองนี้จะมีน้ำใส
สะอำดมำก ขำวใสไม่มีตะกอนใช้ดื่มได้ ชำวบ้ำนจึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อให้วัดนี้ ชื่อวัดห้วงน้ำขำว ได้รับ
พระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๔๐ เมตร ยำว ๘๐ เมตร กำรบริหำร
และกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระเปรม รูปที่ ๒พระผล รูปที่ ๓ พระจิตร รูปที่
๔ พระเนย รูปที่ ๕ พระทอง รูปที่ ๖ พระอ่อน รูปที่ ๗ พระหงวน รูปที่ ๘ พระวำน รูปที่ ๙ พระเอิบ รูป
ที่ ๑๐ พระเยือก รูปที่ ๑๑ พระครูสมบุญ รูปที่ ๑๒ พระจำเนียร ๒๔๘๔-๒๔๙๑ รูปที่ ๑๓ พระวินิจ
๒๔๙๑-๒๔๙๑ รูปที่ ๑๔ พระติ๊ด พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๕๐๑ รูปที่ ๑๕ พระสนิท พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๗ รูปที่ ๑๖
พระครูวิจิตรวรวุฒิ พ.ศ. ๒๕๐๘-ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ
พ.ศ. ๒๔๙๐

วัดห้วงพัฒนำ
วัดห้วงพัฒนำ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๒ บ้ำนห้วงพัฒนำ หมู่ที่ ๘ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขำสมิง จังหวัด
ตรำด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งำน ๓๓ ตำรำงวำ อำณำเขต ทิศเหนือ จด
ที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดทำงสำธำรณประโยชน์ ทิศตะวันอออก จดคลองสำธำรณะ ทิศตะวันตก จดทำง
สำธำรณประโยชน์ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๗ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๒๓ หลัง ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนีย
วัตถุ มีพระพุทธรูปขนำดต่ำง ๆ ๑๖ องค์
วัดห้วงพัฒนำ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ เมื่อวันที่
๑๒ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๒๙ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๔๐ เมตร ยำว ๔๐ เมตร กำรบริหำรและกำรปกครอง
มีเจ้ำอำวำส คือพระครูสุพจน์วรคุณ พ.ศ. ๒๕๒๘ – ปัจจุบนั กำรศึกษำ ได้มีกำรเปิดสอน โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓

วัดห้วงโสม
วัดห้วงโสม ตั้งอยู่เลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด สังกัดคณะสงฆ์
มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๖๐ ตำรำงวำ อำณำเขต ทิศเหนือจดที่เอกชน ทิศใต้ จดถนน
สำธำรณประโยชน์ ทิศตะวันออก จดบึง ทิศตะวันตก จดถนนสำธำรณประโยชน์ ทิศตะวันออก จดบึง ทิศ
ตะวันตก จดถนน สำธำรณประโยชน์มีที่ ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๑ งำน ๘๑ ตำรำงวำ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๙๑, ๑๓๙๐, ๒๑๖๓ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ์ กว้ำง ๗ เมตร ยำว ๑๒
เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๗ หลัง และตึก ๓ หลัง นอกจำกนี้มี
ฌำปสถำน ปูชนียวัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถ์ ปำงมำรวิชัย ขนำดหน้ำตักกว้ำง ๒๐ นิ้ว สร้ำงเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๐ นอกจำกนั้นมี พระพุทธรูปอีก ๓ องค์ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒
วัดห้วงโสม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ โดยมีนำงแนบ ไชยวำที เป็นผู้ขอสร้ำงวัด ได้รับพระรำชทำน
วิสุงคำมสีมำ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ กว้ำง ๔๐ เมตร ยำว ๖๐ เมตร กำรบริหำร และกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำส
เท่ำที่ทรำบนำม คือรูปที่ ๑ พระอธิกำรสด อินทสุวรรณ รูปที่ ๒ พระครูกัลป์ยำณำนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๐๔ปัจจุบัน กำรศึกษำ มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒

วัดแหลมกลัด
วัดแหลมกลัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้ำนแหลมกลัด หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัด
ตรำด สังกัดคณะสงฆ์มหำนิกำย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ส.ค.๑ เลขที่ ๖๐ อำณำเขตทิศเหนือและทิศใต้
จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดโรงเรียน ทิศตะวันตก จดถนนสำธำรณะ อำคำรเสนำสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ์ กว้ำง ๘ เมตร ยำว ๒๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอำคำรคอนกรีต ศำลำกำรเปรียญ กว้ำง
๑๑ เมตร ยำว ๓๐ เมตร สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นอำคำรไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอำคำรไม้ ๑
หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๕ หลัง ศำลำบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้ำงด้วย คอนกรีต
นอกจำกนี้มี โรงครัวปูชนียวัตถุ มีพระประธำนประจำอุโบสถ์ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗
วัดแหลมกลัด ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ ไม่ปรำกฏว่ำผู้ใดเป็นผู้ดำเนินกำรก่อสร้ำง ได้รับพระรำชทำน
วิสุงคำมสีมำ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๓๑ เขตวิสุงคำมสีมำ กว้ำง ๒๒ เมตร ยำว ๓๕ เมตร
กำรบริหำรและกำรปกครอง มีเจ้ำอำวำสเท่ำที่ทรำบนำม คือ รูปที่ ๑ พระพงค์ พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๔๒ รูปที่
๒ พระพัน พ.ศ. ๒๔๔๓-๒๔๔๗ รูปที่ ๓ พระสม พ.ศ. ๒๔๔๗-๒๔๖๒ รูปที่ ๔ พระถวิล พ.ศ. ๒๔๖๐๒๔๖๕ รูปที่ ๕ พระสง่ำ พ.ศ. ๒๔๖๕-๒๔๗๘ รูปที่ ๖ พระกุน พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๑ รูปที่ ๗ พระยอด
พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๔ รูปที่ ๘ พระเชื่อน พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๙๒ รูปที่ ๙ พระเฉียน พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๗ รูปที่
๑๐ พระฉิม พ.ศ. ๒๔๙๗-ปัจจุบัน

วัดแหลมงอบ
วัดแหลมงอบ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านแหลมงอบ ถนนตราด-แหลมงอบ หมู่ที่ ๑ ตาบล
แหลมงอบ อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน
๙๒ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดถนนตราด-แหลมงอบ ทิศตะวันออก จดทาง
สาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๑๒
ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๗ และ ๘๔๔ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒
เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ กุฏิสงฆ์ จานวน ๒๐
หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๕ หลัง และตึก ๒ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ
ดังนี้ คือ โรงครัว หอระฆัง และเมรุ ปูชนีย์วัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถ์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว
สูง ๕๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ใดไม่ปรากฏ แต่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วและมีรอยพระพุทธบาท
จาลอง กว้าง ๑๙ เศษ ๑ ส่วน ๒ นิ้ว ยาว ๖๗.๕ นิว้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓
วัดแหลมงอบ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๔ ไม่ปรากฏผู้ใดเป็นผู้สร้าง แต่มาได้รับการบูรณะ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๙๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง
๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระครูเกตุ
รูปที่ ๒ พระชื่น รูปที่๓ พระปลัดเสวียน รูปที่ ๔ พระปลัดเปรื่อง รูปที่ ๕ พระใบฎีกาประยงค์ รูปที่ ๖
พระครูนิเทศธรรมยาน พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๓๑ รูปที่ ๗ พระครูอาทรกัลยาณคุณ พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบัน
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙

วัดแหลมมะขำม
วัดแหลมมะขาม ตั้งอยู่ที่บ้านแหลมมะขาม ถนนแหลมงอบ-ตราด หมู่ที่ ๓ ตาบลแหลมงอบ
อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๓ มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๓ ไร่ ๕ งาน ๙๓ ตารางวา น.ส.๓ก เลขที่
๖๖๐ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๓ เป็น
อาคารคอนกรีตทรงไทย กุฏิสงฆ์ จานวน ๑๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๙ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง และตึก ๓
หลัง วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารทรงไทย ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี เรือนรับรอง ๒ ชั้น ทรงไทย
วัดแหลมมะขาม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ เดิมชื่อวัดตะพงทอง เพราะมีต้นตะพงอยู่ในวัดแต่ต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดแหลมมะขาม เพราะที่ดินที่ตั้งวัดมีลักษณะแหลม และมีต้นมะขามจานวนมาก ในปี
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับการยกฐานะให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจาอาเภอ และในปี ๒๕๓๘ ได้รับการยกฐานะ
ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น จากกรมการศาสนา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๑ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระเอี่ยม รูปที่ ๒ พระปลอด รูปที่ ๓ พระครูพุทธคุณคชทีป รูปที่ ๔ พระแป๊ด รูปที่ ๕ พระเก่ย
รูปที่ ๖ พระครูกัลป์ยาณกิตติ พ.ศ. ๒๔๗๔-๒๕๑๗ รูปที่ ๗ พระครูวิรุฬห ภูมิคณารักษ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕

วัดแหลมหิน
วัดแหลมหิน ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ บ้านแหลมหิน ถนนสายแหลมโพธิ์เกาะปู หมู่ที่ ๒ ตาบลหนอง
คันทรง อาเภอเมือง จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตาราง
วา อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ จดถนนพัฒนาการแหลมหิน ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๐ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๑ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง เป็น
อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี เมรุ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถ ลักษณะคล้ายพระพุทธชิน
ราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๗ นิ้ว สูง ๘๑ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ พร้อมด้วยพระโมคคัลลาน์ และพระสา
รีบุตร มีพระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ และพระนาคปรก ๑ องค์
วัดแหลมหิน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๐ เป็นวัดเก่าแก่ ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อสร้างและเคยได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อ ร.ศ. โบสถ์เก่าได้ชารุดทรุดโทรมลงจดต้องสร้างอุโบสถหลังใหม่
ขึ้นมาแทน และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระศรีแก้ว รูปที่ ๒ พระหั่ม รูปที่ ๓ พระมาด รูปที่ ๔ พระมี รูปที่ ๕ พระจิ๊ด รูปที่ ๖ พระนั่ม รูป
ที่ ๗ พระเทียน รูปที่ ๘ พระวาด รูปที่ ๙ พระเยื่อง รูปที่ ๑๐ พระจิ้น รูปที่ ๑๑ พระแดง รูปที่ ๑๒ พระ
เจียม รูปที่ ๑๓ พระเหรียญ รูปที่ ๑๔ พระเจียง รูที่ ๑๕ พระครูอุมศาสนคุณ พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๑๘ รูปที่ ๑๖
พระครูถาวรพัฒนาพร พ.ศ. ๒๕๑๙-ปัจจุบัน

วัดแหลมอวน
วัดแหลมอวน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ บ้านแหลมอวด หมู่ที่ ๔ ตาบลคลองใหญ่ อาเภอแหลมอวน
จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ
จดถนน ทิศใต้และทิศตะวันออก จดกาแพงที่เอกชน ทิศตะวันตก จดทะเล อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวด
มนต์ กุฏิสงฆ์ จานวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง
วัดแหลมอวด ตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่
๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

วัดใหม่โพธาราม
วัดใหม่โพธาราม ตั้งอยู่ที่บ้านด่านชุมพล หมู่ที่ ๑ ตาบลด่านชุมพล อาเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๔ ไร่ ๒ งาน ๓๙ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่ ๒๑๓๕
อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จอที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนหลวงสายบ่อไร่-เนินสูง ทิศตะวันตก
จดภูเขา อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๔ หลัง เป็นอาคาร ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
และตึก ๒ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ นอกจากนี้มี เมรุ ปูชนียวัตถุ มี
พระราชทานประจาอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๕ นิ้ว สูง ๑๑๔ เซนติเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.
๒๕๒๖ นอกจากนั้นยังมี พระพุทธโสธรจาลอง หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว สูง ๑๖๐ เซนติเมตร พระโมคคัล
ลาน์-สารีบุตร สูง ๑ เมตร สร้าง พ.ศ.ท ๒๕๓๕ พระพุทธรูปปางสมาธิ และปางอุ้มบาตร อีกอย่างละ ๑
องค์
วัดใหม่โพธาราม ตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เดิมเป็นวัดร้างมาก่อน ชื่อว่าวัดโพธาราม
เป็นวัดที่สร้างมาเก่าแก่มาก จนใน พ.ศ. ๒๕๓๐ นายสุริยันต์ สมัครณรงค์ ได้ยื่นเรื่องขอนุญาตสร้างวัด
และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยใช้ชื่อว่า วัดใหม่โพธาราม แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดด่าน
ชุมพล การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระใบฎีกาจุ่น สุภาจาโร พ.ศ.
๒๕๓๒-๒๕๓๔ รูปที่ ๒ พระสุทิน มหิ ทฺธิโก พ.ศ. ๒๕๓๕-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗

วัดอ่างกระป่อง
วัดอ่างกระป่อง ตั้งอยู่ที่บ้านอ่างกระป่อง ตาบลท่าโสม อาเภอเขาสมิง จัดหวัดตราด สังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา โฉลดที่ดินเลขที่ ๕๑๐๒ อาณาเขต ทิศเหนือ
จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันตก จด
ที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นอาคารคอนกรีต ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคาร
คอนกรีต หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์
จานวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง และตึก ๓ หลัง ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือหอระฆัง เมรุ และโรงครัว ปูชนียวัตถุ มี
พระประธานประจาอุโบสถปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒
วัดอ่างกระป่อง ตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ปรากฏผู้ใดเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง
โดยมีนายปั๊ว-นางสด แซ่ตั๋น เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ
นาม คือรูปที่ ๑ พระสม สมพนฺโธ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๐ รูปที่ ๒ พระบัญญิติ หิริธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๑ปัจจุบัน

วัดอ่าวช่อ
วัดอ่าวช่อ ตั้งอยู่ที่บ้านอ่าวช่อ ถนนแหลมศอก หมู่ที่ ๒ ตาบลอ่าวใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดตราด
สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๓ งาน ๔๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ
และทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนสายแหลมศอก ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคาร
เสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๖
เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
วัดอ่าวช่อ ตั้งเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐
มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

วัดอ่าวพร้าว
วัดอ่าวพร้าว ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ บ้านอ่าวพร้าว หมู่ที่ ๕ ตาบลเกาะกูด กิ่งอาเภอเกาะกูด จังหวัด
ตราด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๗๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศ
ใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดภูเขา ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม้ กุฏิสงฆ์ จานวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว
๑๐ เมตร เป็นอาคารไม้ ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือโรง
ครัว และห้องสมุด ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธชินราชจาลอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอก
วัดอ่าวพร้าว ตั้งเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ นายวนิช นวลหงส์ เป็นผู้หกที่ดินให้สร้างวัด
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระครูธรรมคุณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๓๑๒๕๓๙ รูปที่ ๒ พระครูปลัดอรุณ อรุณโณ พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕

วัดอ่าวใหญ่
วัดอ่าวใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านอ่าวใหญ่ ถนนตราด-แหลมศอก หมู่ที่ ๑ ตาบลอ่าวใหญ่ อาเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา น.ส.๓
เลขที่ ๙ อาณาเขต ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ และทิศตะวันออก จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศ
ตะวันตก จดถนนสายตราด-แหลมศอก มีที่ธรณีสงฆ์ จานวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา
น.ส.๓ เลขที่ ๔๐,๑๒๕ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔.๔๐ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้าง
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จานวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึก
ครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารไม้ ศาลาบาเพ็ญกุศล
จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจาอุโบสถ ๑ องค์ ขนาดหน้า
ตักกว้าง ๗๙ นิ้ว พระประธานประจาวิหาร ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๙ นิ้ว
วัดอ่าวใหญ่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒ การบริหาร
และการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือรูปที่ ๑ พระจีน รูปที่ ๒ พระฉ้อย รูปที่ ๓ พระอ่วม รูปที่
๔ พระครูพุทธิคุณคชทีป พ.ศ. ๒๔๖๗-๒๕๐๒ รูปที่ ๕ พระครูพิพัฒน์อโนมคุณ พ.ศ. ๒๕๐๗-ปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗

