กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ง
ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนในกรุงเทพมหานคร
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (1)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (2)

แขวง
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร
พระนคร

2 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (1)
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (2)

พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง

พระนคร
พระนคร

3 พระราชวังบวรสถานมงคล

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

กําแพงพระราชวังบวรสถานมงคล
(วังหนา)
4 วัดชนะสงคราม

พระนคร

ชนะสงคราม

พระนคร

5 ปอมพระสุเมรุพรอมดวยปราการ (1) ชนะสงคราม
ปอมพระสุเมรุ (2)
ชนะสงคราม

พระนคร
พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS*)
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม118ตอน127ง. 21ธันวาคม2544
UTM1519901N,661789E LAT
13-44-42N,LONG100-2-48E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1520782N,661556E,LAT13-4511N,LONG100-29-40E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1521332N,661607E,LAT13-4528N,LONG100-29-42E
เลม93ตอน141 9พฤศจิกายน2519
UTM1520871N,661645E,LAT13-4513N,LONG100-29-43E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1521432N,662005E,LAT13-4532N,LONG100-25-55E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1521825N,662040E,LAT13-4544N,LONG100-29-56E

* GPS = พิกัดทางภูมิศาสตร

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

201

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

6 วัดบวรนิเวศ (1)
วัดบวรนิเวศวิหาร (2)

แขวง
วัดบวรเวศ
วัดบวรเวศ

เขต
พระนคร
พระนคร

7 ปอมมหากาฬพรอมดวยปราการ

วัดเทพธิดา

พระนคร

8 วัดราชนัดดา (1)
วัดราชนัดดา (2)

วัดเทพธิดา
วัดเทพธิดา

พระนคร
พระนคร

9 วัดสุทัศนเทพวราราม

เสาชิงชา

พระนคร

10 เสาชิงชา (1)
เสาชิงชา (2)

เสาชิงชา
เสาชิงชา

พระนคร
พระนคร

11 เทวสถาน (โบสถพราหมณ) (1)

เสาชิงชา

พระนคร

เทวสถาน (โบสถพราหมณ) (2)

เสาชิงชา

พระนคร

12 วัดราชบูรณะ (1)
วัดราชบูรณะ (2)

วัดราชบูรณะ
วังบูรพาภิรมย

พระนคร
พระนคร

13 วัดปรินายก

บานพานถม

พระนคร

14 วัดสระเกศ

สําราญราษฎร

พระนคร
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
UTM1521370N,662490E,LAT
13-45-29N,LONG100-30-11E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520891N,663105E,LAT
13-45-14N,LONG100-30-32E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
UTM1520816N,663029E,LAT
13-45-11N,LONG100-30-29E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520351N,662629E,LAT
13-44-56N,LONG100-29-54E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520478N,662656E,LAT
13-45-00N,LONG100-30-17E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520525N,662596E,LAT
13-45-02N,LONG100-30-15E
เลม122ตอนพิเศษ126ง
7 พฤศจิกายน 2548
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
UTM1519401N,662415E,LAT
13-44-25N,LONG100-30-08E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1521167N,663138E,LAT
13-45-23N,LONG100-30-33E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520703N,663240E,LAT13-4508N,LONG100-30-36E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
UTM1520787N,662419E,LAT13-4511N,LONG100-30-09E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520210N,661645E,LAT13-4452N,LONG100-29-55E

แขวง
ศาลเจาพอเสือ
ศาลเจาพอเสือ

เขต
พระนคร
พระนคร

16 วัดราชประดิษฐสถิตยมหา
สีมาราม

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

17 วัดราชบพิธ

วัดราชบพิธ

พระนคร

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520144N,662204E,LAT13-4450N,LONG100-30-02E

ปทุมวัน

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520493N,664675E,LAT13-4501N,LONG100-31-24E

15 วัดมหรรณพาราม (1)
วัดมหรรณพาราม (2)

18 วัดบรมนิวาศ

19 วัดประทุมวนาราม

ปทุมวัน

ปทุมวัน

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1519825N,666543E,LAT13-4438N,LONG100-32-26E

20 วัดราชาธิวาส

ดุสิต

ดุสิต

21 วัดเทวราชกุญชร

ดุสิต

ดุสิต

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1523062N,662903E,LAT13-4624N,LONG100-30-25E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1522768N,662713E,LAT13-4615N,LONG100-30-19E

22 วัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตร

ธนบุรี

23 วัดประยูรวงศาวาส

วัดประยูรวงศาวาส

ธนบุรี

24 วัดอินทาราม

บางยี่เรือ

ธนบุรี

เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1519172N,661596E,LAT13-4418N,LONG100-29-41E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1518821N,662071E,LAT13-4407N,LONG100-29-57E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1517376N,660735E,LAT13-4318N,LONG100-29-12E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

25 วัดพิชัยญาติการาม (1)
วัดพิชัยญาติการาม (2)

26 ปอมปองปจจามิตร (1)
ปอมปองปจจามิตร (2)

ที่ตั้ง
แขวง
ตลาดสมเด็จ

เขต
คลองสาน
คลองสาน

ปากคลองตลาด
คลองสาน

คลองสาน
คลองสาน

27 วัดราชโอรส

จอมทอง

28 วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณ

บางกอกใหญ

29 พระราชวังเดิม
30 ปอมวิชัยประสิทธิ์
31 วัดโมลีโลกยาราม (1)
วัดโมลีโลกยาราม (2)

วัดอรุณ
วัดอรุณ
วัดอรุณ
วัดอรุณ

บางกอกใหญ
บางกอกใหญ
บางกอกใหญ
บางกอกใหญ

32 วัดหงสรัตนาราม

วัดหงส

บางกอกใหญ

33 วัดราชสิทธาราม

เจริญพาสน

บางกอกใหญ

34 วัดระฆังโฆสิตาราม

โฆสิตาราม

บางกอกนอย

35 วัดสุวรรณาราม

บางขุนนนท

บางกอกนอย

36 วัดคฤหบดี

บานปูน

บางกอกนอย
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518365N,662180E,LAT13-4352N,LONG100-30-00E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม102ตอน31 12สิงหาคม2528
UTM1518161N,663560E,LAT13-4345N,LONG100-30-46E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1515024N,658745E,LAT13-4204N,LONG100-28-25E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1519586N,661331E,LAT13-4432N,LONG100-29-32E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1519325N,661410E,LAT13-4424N,LONG100-29-35E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1519069N,661250E,LAT13-4415N,LONG100-29-30E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1518820N,660848E,LAT13-4407N,LONG100-29-16E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1520550N,660971E,LAT13-4503N,LONG100-29-21E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1521741N,660014E,LAT13-4542N,LONG100-28-49E
เลม64ตอน66 22พฤศจิกายน2492
UTM1522703N,662075E,LAT13-4613N,LONG100-29-58E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง

37 วัดรัชฎาธิษฐาน

แขวง
บางพรหม

เขต
ตลิ่งชัน

38 วัดกาญจนสิงหาสน (1)
วัดกาญจนสิงหาสน (2)

บางพรหม
คลองชักพระ

ตลิ่งชัน
ตลิ่งชัน

39 วัดแกวไพฑูรย

บางประทุน

บางขุนเทียน

40 วัดไตรมิตรวิทยาราม (ขึ้นพระประธาน) สัมพันธวงศ

สัมพันธวงศ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม60ตอน69 30กันยายน2495
UTM1521209N,657529E,LAT13-4525N,LONG100-27-26E
เลม60ตอน69 30กันยายน2495
เลม102ตอน31 12สิงหาคม2528
UTM1521339N,657509E,LAT13-4529,LONG100-27-25E
เลม71ตอน3 5มกราคม2497
UTM1514343N,657944E,LAT13-4142N,LONG100-27-39E
เลม 73 ตอนที่ 21 วันที่ 13 มี.ค. 2499

41 วัดดุสิดาราม (วัดเสาประโคน) (1)

บางยี่ขัน

บางกอกนอย

เลม76ตอน3 6มกราคม2502

วัดดุสิดาราม (วัดเสาประโคน) (2)

บางยี่ขัน

บางกอกนอย

บางยี่ขัน

บางกอกนอย
บางขุนเทียน

เลม91ตอน82 14พฤษภาคม2517
UTM1521845N,661205E,LAT13-4545N,LONG100-29-29E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
เลม79ตอน84 11กันยายน2505
UTM1513616N,657957E,LAT13-4118N,LONG100-27-39E
เลม79ตอน84 11กันยายน2505
UTM1513616N,657957E,LAT13-4118N,LONG100-27-39E
เลม122ตอนพิเศษ98ง
22 กันยายน 2548
เลม91ตอน82 14พฤษภาคม2517
UTM1522881N,664048E,LAT13-4618N,LONG100-31-04E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1518260N,664173,LAT13-4348N,LONG100-31-07E
เลม122ตอนพิเศษ126ง
7 พฤศจิกายน 2548

ที่

รายชื่อ

เจดียวัดดุสิตาราม (3)
42 หอระฆังวัดไทร (1)

ตําหนักทองวัดไทร (2)

วัดไทร (3)

บางขุนเทียน

บางขุนเทียน

43 โรงชาง

44 สะพานพิทยเสถียร (1)

สะพานพิทยเสถียร (2)

จอมทอง
ดุสิต

ตลาดนอย

สัมพันธวงศ

ตลาดนอย,
มหาพฤฒาราม

สัมพันธวงศ,
บางรัก
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205

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

45 สะพานดํารงสถิต (1)
สะพานดํารงสถิต (2)

แขวง
สําราญราษฎร
ดุสิต

เขต
พระนคร
ดุสิต

46 สะพานชมัยมรุเชฐ (1)

ดุสิต

ดุสิต

สะพานชมัยมรุเชฐ (2)
47 สะพานวรเสรษฐ (1)
สะพานวรเสรษฐ (2)

ดุสิต,สวนจิตรลดา
ดุสิต
ดุสิต

ดุสิต
ดุสิต
ดุสิต

48 สะพานมัฆวาฬรังสรรค

โสมนัส

พระนคร

49 สะพานผานฟาลีลาศ (1)
สะพานผานฟาลีลาศ (2)

วัดบวรนิเวศ

พระนคร
พระนคร

50 สะพานเฉลิมพันธุ 53 (1)

บางรัก

บางรัก

สะพานเฉลิมพันธุ 53 (2)
51 สะพานเฉลิมหลา 56

ยานนาวา, บางรัก, สีลม สาทร, บางรัก
พญาไท
พญาไท

52 สะพานเสาวนี (1)

สวนจิตรลดา

ดุสิต

สะพานเสาวนี (2)
53 สะพานเจริญรัช (1)
สะพานเจริญรัช 31 (2)

สวนจิตรลดา
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง

ดุสิต
พระนคร
พระนคร
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519922N,662937E,LAT13-4442N,LONG100-30-26E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1521775N,663953E,LAT13-4542N,LONG100-31-00E
เลม122 ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน2548
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
เลม117ตอน104ง. 9มกราคม2543
UTM1522055N,564075E,LAT13-4542N,LONG100-31-04E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1521782N,663533E,LAT13-4543N,LONG100-30-46E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520930N,663138E,LAT13-4515N,LONG100-30-33E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1516792N,664176E,LAT13-4300N,LONG100-31-07E
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1520213N,665880E,LAT13-4451N,LONG100-32-04E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1521735N,665019E,LAT13-4541N,LONG100-31-36E
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519484N,661986E,LAT13-4428N,LONG100-29-54E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

54 สะพานเจริญราษฎร 34

แขวง
คลองมหานาค

เขต
ปอมปราบฯ

55 สะพานปกุน

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1520624N,664373E,LAT13-4505N,LONG100-31-14E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518

56 สะพานมหาดไทยอุทิศ (1)

บานบาตร

ปอมปราบฯ

สะพานมหาดไทยอุทิศ (2)

บานบาตร

ปอมปราบฯ

UTM1520234N,662127E,LAT13-4453N,LONG100-29-59E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1520886N,663180E,LAT13-4514N,LONG100-30-34E
เลม122 ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน2548

ศาลเจาพอเสือ

พระนคร

เลม92ตอน61 18มีนาคม2518

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520791N,662037E,LAT13-4511N,LONG100-29-56E
เลม52ตอน112 17มิถุนายน2518
UTM1520556N,661867E,LAT13-4503N,LONG100-29-50E
เลม93ตอน68 29เมษายน 2519
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520832N,661749E,LAT13-4512N,LONG100-29-47E

57 สะพานเจริญศรี 34 (1)
สะพานเจริญศรี (2)

58 ศาลหลักเมือง

59 คลองหลอด ตลอดแนวคลอง (1)
คลองคูเมืองเดิม (2)

พระนคร
พระนคร

60 อาคารที่ทําการกรมศิลปากร (1)

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520

อาคารที่ทําการกรมศิลปากร (2)

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520594N,661565E,LAT13-4504N,LONG100-29-40E

61 อาคารหอสมุดวชิราวุธ

พระนคร

เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1520792N,661603E,LAT13-4511N,LONG100-29-42E

62 วัดบุปผาราม

ธนบุรี

เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518689N,661693E,LAT13-4402N,LONG100-29-44E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
แขวง

เขต

63 วัดราชคฤห

ธนบุรี

64 วัดกก

บางขุนเทียน

65 วัดหนัง

บางขุนเทียน

66 วัดนางนอง

บางขุนเทียน

67 วัดเศวตฉัตร

คลองสาน

68 วัดทองธรรมชาติ

คลองสาน

69 วัดทองนพคุณ

คลองสาน

70 วัดอนงคาราม

คลองสาน

คลองสาน

71 วัดอัปสรสวรรค

ภาษีเจริญ

72 วัดอางแกว

ภาษีเจริญ

73 วัดเปาโรหิต

บางกอกนอย
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1517175N,660342E,LAT13-4313N,LONG100-28-59E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1511898N,657110E,LAT13-4022N,LONG100-27-10E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1515294N,658781E,LAT13-4213N,LONG100-28-07E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1515139N,658947E,LAT13-4207N,LONG100-28-12
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1516263N,663138ELAT13-4243N,LONG100-30-32E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518422N,663075E,LAT13-4353N,LONG100-30-30E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518333N,663403E,LAT13-4351N,LONG100-30-41E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518552N,662270E,LAT13-4358N,LONG100-30-04E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1516929N,659299E,LAT13-4306N,LONG100-28-24E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1516531N,657634E,LAT13-4253N,LONG100-17-29E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1523629N,661992E,LAT13-4643N,LONG100-29-55E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

74 วัดทอง

เขต
บางกอกนอย

75 วัดศรีสุดาราม

บางกอกนอย

76 วัดใหมเทพนิมิตร

บางกอกนอย

77 วัดสังขกระจาย

แขวง

บางกอกใหญ

บางกอกใหญ

78 วัดทาพระ

บางกอกใหญ

79 สถานีตํารวจพระราชวัง

พระนคร

80 วัดชองนนทรีย

ชองนนทรีย

ยานนาวา

81 วัดนายโรง

บางพลัด

บางกอกนอย

82 วัดไชยทิศ

บางขุนนนท

บางกอกนอย

83 วัดบางขุนนนท

บางขุนนนท

บางกอกนอย

84 วัดเวฬุราชิณ

บางยี่เรือ

ธนบุรี

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1523467N,661790E,LAT13-4628N,LONG100-29-48E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1522180N,659603E,LAT13-4556N,LONG100-28-35E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1523433N,662183E,LAT13-4637N,LONG100-30-02E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518417N,660848E,LAT13-4354N,LONG100-29-16E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1518372N,659668E,LAT13-4353N,LONG100-28-37E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1519483N,661966E,LAT13-4488N,LONG100-29-42E
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
UTM1514003N,667531E,LAT13-4129N,LONG100-32-58E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1555940N,659455E,LAT13-4621N,LONG100-28-31E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1522195N,658735E,LAT13-4557N,LONG100-28-07E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1522157N,659133E,LAT13-4556N,LONG100-28-20E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1517572N,660999E,LAT13-4326N,LONG100-29-21E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

85 วัดนาคปรก

แขวง
คลองภาษีเจริญ

เขต
ธนบุรี

86 วัดบูรณศิริมาตยาราม

ศาลเจาพอเสือ

พระนคร

87 วัดเทพธิดาราม

สําราญราษฎร

พระนคร

88 ทุงพระเมรุ (สนามหลวง)

พระนคร

89 วัดโพธินิมิตร

ธนบุรี

90 โรงกษาปณ (หอศิลปเจาฟา)

พระนคร

91 ทองพระโรงตําหนักกลางวังทาพระ พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

ตําหนักพรรณราย
พระบรมมหาราชวัง
92 ตึก (ที่ทําการ)กรมสารวัตรทหารบก วชิระ
(1)

พระนคร
ดุสิต

สํานักงานตรวจบัญชีกองทัพบก (2) วชิรพยาบาล
93 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา (วังพญา
ไท) (ขาดตําหนักเมขลารูจี)

ดุสิต
พญาไท

94 กําแพงเมืองหนาโรงเรียน
วัดบวรนิเวศ

พระนคร
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM151663N,658957E,LAT13-4256N,LONG100-28-13E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1520877N,662083E,LAT13-4514,LONG100-29-58E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1520643N,662994E,LAT13-4506N,LONG100-30-28E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1520832N,661749E,LAT13-4512N,LONG100-29-47E
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
UTM1516990N,660789E,LAT13-4307N,LONG100-29-14E
เลม95ตอน98 19กันยายน2521
UTM1521252N,661869E,LAT13-4526N,LONG100-29-51E
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521
UTM1520570N,661524E,LAT13-4504N,LONG100-29-39E
เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521
UTM1523528N,663164E,LAT13-4640N,LONG100-30-34E
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พฤษภาคม 2547
เลม96ตอน15 6กุมภาพันธ2522
UTM1522318N,666078E,LAT13-4600N,LONG100-32-11E
เลม97ตอน25 19กุมภาพันธ2523
UTM1521388N,662686E,LAT13-4530N,LONG100-30-18E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

แขวง

เขต

95 วัดมหาพฤฒาราม

บางรัก

96 ซุมประตูแพรงสรรพศาสตร

พระนคร

97 วัดยานนาวา

ยานนาวา

98 พระอุโบสถ วัดโบสถสามเสน

ดุสิต

99 สถานีวิทยุศาลาแดง
100 พระอุโบสถวัดบางยี่ขัน

ลุมพินี

101 วังวรดิศ (1)
วังวรดิศ (2)

*** เรือนทรงไทยเลขที2่ 69 (ยกเลิก)
102 บานมนังคศิลา

ปทุมวัน
บางกอกนอย

ปอมปราบฯ
ปอมปราบฯ

สี่พระยา

บางรัก

103 โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา

คลองสาน

104 วังเทวะเวสม

พระนคร

105 เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร (1)
เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร (2)

พระนคร
พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม99ตอน130 14กันยายน2525
UTM1518340N,664323E,LAT13-4351N,LONG100-31-12E
เลม100ตอน36 25มีนาคม2526
UTM1520634N,662344E,LAT13-4506N,LONG100-30-06E
เลม100ตอน36 25มีนาคม2526
UTM1516668N,663998E,LAT13-4256N,LONG100-31-01E
เลม100ตอน36 25มีนาคม2526
UTM1523818N,663688E,LAT13-4649N,LONG100-30-52E
เลม100ตอน88 31พฤษภาคม2526
เลม100ตอน88 31พฤษภาคม2526
UTM1522540N,661365ELAT13-4608NLONG100-29-34E
เลม101ตอน55 27เมษายน2527
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1520926N,663884E,LAT13-4515N,LONG100-30-58E
เลม112ตอน128 17กันยายน2528
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
UTM1520980N,664591E,LAT13-4516N,LONG100-31-36E
เลม102ตอน31 12มีนาคม2528
UTM1518192N,662959E,LAT13-4346N,LONG100-30-26E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1522418N,662605E,LAT13-4604N,LONG100-30-15E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
เลม110ตอน186 12พฤศจิกายน2536
UTM1520114N,662883E,LAT13-4449N,LONG100-30-24E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง

108 ตึก S.A.B, (อยูในประกาศเดียวกับ
ตึก S.E.C)

ปอมปราบฯ

109 ตึก S.E.C

ปอมปราบฯ

110 คลองโองอาง ตลอดแนวคลอง

พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1519509N,662356ELAT13-4429N,LONG100-30-07E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1519431N,662980E,LAT13-4426N,LONG100-30-27E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1519796N,663154ELAT13-4438N,LONG100-30-33E
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
UTM1519810N,663140E,LAT13-4439N,LONG100-30-33E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531

111 คลองผดุงกรุงเกษม ตลอดแนวคลอง

พระนคร

เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531

112 อนุสาวรียหมู

พระนคร

113 สนามไชย

พระนคร

114 ศาลเจาแมทับทิม

พระนคร

115 อนุสาวรียรัชกาลที่ 1

พระนคร

116 ศาลเจาพอเสือ

พระนคร

117 สะพานชางโรงสี

พระนคร

เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520254N,662101E,LAT13-4453N,LONG100-29-58E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520242N,661877E,LAT13-4453N,LONG100-29-51E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519528N,662656E,LAT13-4429N,LONG100-30-17E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519236N,662313E,LAT13-4420N,LONG100-30-05E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520694N,662351E,LAT13-4508N,LONG100-30-07E
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1520396N,662111E,LAT3-4458N,LONG100-29-59E

ที่

รายชื่อ

แขวง

106 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

107 วัดจักรวรรดิราชาวาส (สามปลื้ม)
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จักรวรรดิ

เขต
พระนคร

สัมพันธวงศ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

118 สะพานอุบลรัตน
119 สํานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
(บานเจาพระยารัตนาธิเบศร,
ศาลรัฐธรรมนูญ)
120 วังบานหมอ

แขวง
วังบูรพาภิรมย

เขต
พระนคร
พระนคร

วังบูรพาภิรมย

พระนคร

121 พระตําหนักสวนจิตรลดา –
วังปารุสกวัน (ดานเหนือ) (1)

ดุสิต

วังปารุสกวัน (2)
122 อาคารเลขที่ 102/1 (1)
(บานพระอาทิตย)
อาคารเลขที่ 102/1 (2)

ดุสิต
พระนคร

123 วัดกันมาตุยาราม

สัมพันธวงศ

พระนคร

124 โรงเรียนฤทธิณรงครอน

ทาพระ

บางกอกใหญ

125 บานอับดุลราฮิม

สีลม

บางรัก

126 วัดสิตาราม

คลองมหานาค

ปอมปราบฯ

127 วัดประเสริฐสุทธาวาส

ราษฎรบูรณะ

ราษฎรบูรณะ

128 กรมโยธาธิการ (อาคารหลังเกา)

สําราญราษฎร

ปอมปราบฯ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
เลม105ตอน188 16พฤศจิกายน2531
UTM1519421N,662615E,LAT13-4426N,LONG100-30-15E
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
UTM1519813N,662137E,LAT13-4439N,LONG100-29-59E
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
UTM1522266N,663681E,LAT13-4558N,LONG100-30-51E
เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543
เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532
เลม110ตอน14 11กุมภาพันธ2536
UTM1521684N,661962E,LAT13-4540N,LONG100-29-54E
เลม107ตอน16 25มกราคม2533
UTM1519446N,663422E,LAT13-4427N,LONG100-30-42E
เลม107ตอน70 1พฤษภาคม2533
UTM1518091N,660940E,LAT13-4343N,LONG100-29-19E
เลม111ตอน71ง. 6กันยายน2537
UTM1517867N,666842ELAT13-4335N,LONG100-32-36E
เลม112ตอน59ง. 25กรกฎาคม2538
UTM1520841N,663644E,LAT13-4512N,LONG100-30-50E
เลม112ตอน59ง. 25กรกฎาคม2538
UTM1512509N,663013E,LAT13-4041N,LONG100-30-27E
เลม112ตอน59ง. 25กรกฎาคม2538
UTM1520952N,663184E,LAT13-4516N,LONG100-30-34E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

แขวง

เขต

129 คลังเก็บฝน

ดุสิต

130 วัดบุคคโล

ธนบุรี

131 วัดใหมทองเสน

ถนนนครไชยศรี

132 วัดจอมสุดาราม (วัดไพรงาม)

ถนนนครไชยศรี

133 วังกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ
(วังใหม)

ชนะสงคราม

พระนคร

134 วัดมัชฌันติการาม

บางซื่อ

บางซื่อ

135 วัดทองสุทธาราม

บางซื่อ

บางซื่อ

136 วัดธรรมาภิตาราม

ถนนนครไชยศรี

ดุสิต

137 กรมสรรพาวุธทหารบก

บางซื่อ

ดุสิต

138 วัดตรีทศเทพวรวิหาร

บานพานถม

พระนคร

139 ตึกแถวสองฟากถนนแพรงนรา – ศาลเจาพอเสือ
ตึกแถวบางสวนของถนนอัษฎางค –
ตึกแถวบางสวนของถนนตะนาว –
อาคารตะละภัฎศึกษา
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ดุสิต

พระนคร
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม112ตอน39ง. 6ตุลาคม2538
UTM1523232N,665183E,LAT13-4630N,LONG100-31-41E
เลม113ตอน3ง. 9กุมภาพันธ2539
UTM1514723N,661370E,LAT13-4153N,LONG100-29-33E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1525173N,664866E,LAT13-4733N,LONG100-31-31E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1523123N, 665426E,LAT13-4626N,LONG100-31-50E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1521502N,661690E,LAT13-4534N,LONG100-29-45E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1528306N,664412E,LAT13-4915N ,LONG100-31-17E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1529602N,665646E,LAT13-4957N,LONG100-31-58E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1525663N,666111ELAT,13-4749N,LONG100-32-13E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1525548N,665939E,LAT13-4745N,LONG100-32-07E
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
UTM1521602N,662827E,LAT13-4537N,LONG100-30-23E
เลม114ตอน80ง. 12กันยายน2540
UTM1520542N,662344E,LAT13-4503N,LONG100-30-06E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

140 อาคารกระทรวงกลาโหม

แขวง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร

141 อาคารเลขที่ 208 (บานทัดทรง)

ตลาดยอด

พระนคร

142 ซุมประตูวังถนนพระสุเมรุ

ชนะสงคราม

พระนคร

143 ตึกแถวสองฟากถนนแพรงภูธร

ศาลเจาพอเสือ

พระนคร

144 สะพานสมมตอมรมารค

สําราญราษฎร

พระนคร

145 สะพานหก

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

146 พระตําหนักเพชรรัตน

ดุสิต

ดุสิต

147 โรงเรียนวัดปทุมคงคา

ตลาดนอย

สัมพันธวงศ

148 อาคารบํารุงนุกูลกิจ

เสาชิงชา

พระนคร

149 สะพานภาณุพันธุ

วังบูรพาภิรมย

พระนคร

150 สะพานมอญ

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน3ง. 13มกราคม2541
UTM1520531N,661991E,LAT13-4502N,LONG100-29-55E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
UTM1521180N,662321E,LAT13-1520N,LONG100-15-30E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
UTM1521738N,662128E,LAT13-4542N,LONG100-29-59E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
UTM1520485N,662255E,LAT13-4501N,LONG100-30-06E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
UTM1520528N,663073E,LAT13-4501N,LONG100-30-31E
เลม115ตอน3ง. 13มกราคม2541
UTM1520524N,662099E,LAT13-4502N,LONG100-29-58E
เลม115ตอน3ง. 13มกราคม2541
UTM1523604N,663833E,LAT13-4642N,LONG100-30-57E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1518828N,663716E,LAT13-4407N,LONG100-30-52E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1520466N,662365E,LAT13-4500N,LONG100-30-07E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1519701N,662865E,LAT13-4435N,LONG100-30-24E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1519701N,662118E,LAT13-4444N,LONG100-29-59E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง

151 สะพานผานพิภพลีลา

แขวง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร

152 วังสวนสุนันทา (2)

ดุสิต

ดุสิต

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1521044N,661976E,LAT13-4519N,LONG100-29-54E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
UTM1523184N,663439E,LAT13-4628N,LONG100-30-43E
เลม96ตอน167 25กันยายน2522
UTM1522914N,663429E,LAT13-4620N,LONG100-30-43E

153 ตึกแถวริมถนนตะนาว (ชวงที่1)

บวรนิเวศ

พระนคร

เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543

154 บานพลตรีม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ทุงมหาเมฆ

สาทร

เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543
UTM1517011N,666130E,LAT13-4308N,LONG100-32-115E

155 ตึกแถวริมถนนหนาพระลาน

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1520558N,661511E,LAT13-4503N,LONG100-29-39E

156 อาคารสถานฑูตรัสเซีย (เดิม)

สีลม

บางรัก

157 วัดภัคินีนาท

บางยี่ขัน

บางพลัด

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1517196N,665693E,LAT13-4315N,LONG100-31-57E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544

158 ตึกแถวบางสวนริมถนนอัษฎางค – วังบูรพาภิรมย
ตึกแถวบางสวนริมถนนพระพิทักษ
และตึกแถวบางสวนริมถนนบานหมอ
159 กระทรวงศึกษาธิการ
(วังจันทรเกษม)

พระนคร

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544

ดุสิต

160 อาคารโรงพิมพคุรุสภา
(ร.ร. ชางพิมพวัดสังเวช)
161 ศาลากลางจังหวัดมีนบุรี

ชนะสงคราม

พระนคร

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
UTM1522000N,630460E,LAT13-4556N,LONG100-12-25E
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544

มีนบุรี

มีนบุรี

ที่

รายชื่อ

อาคารพระที่นั่งนงคราญสโมสร (1)
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เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
UTM1527481N,687518E,LAT13-4843N,LONG100-44-06E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง

162 ตึกแถวบริเวณทาเตียน

แขวง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

163 โรงสุราบางยี่ขัน

บางยี่ขัน

บางพลัด

เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

164 สถานีรถไฟธนบุรี (รวมวัดอมรินทราราม) ศิริราช

บางกอกนอย

เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

165 วัดมกุฏกษัตริยาราม

บางขุนพรหม

พระนคร

เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

166 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (4)

ดุสิต

ดุสิต

เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

สะพานพระรูปในวัดเบญจมบพิตร ดุสิต
(3)

ดุสิต

สะพานถวยในวัดเบญจมบพิตร (2) ดุสิต

ดุสิต

สะพานงาในวัดเบญจมบพิตร (1)

ดุสิต

ที่

รายชื่อ

167 วัดบพิตรพิมุข
จักรวรรดิ์
168 วังบางขุนพรหม
บางขุนพรหม
(ธนาคารแหงประเทศไทย)
169 ตึกแถวริมถนนมหาราช ทาชางวังหลวง พระบรมมหาราชวัง

สัมพันธวงศ
พระนคร

เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1522065N,664048E,LAT13-4552N,LONG100-31-03E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1522094N,663982E,LAT13-4553N,LONG100-31-01E
เลม92ตอน61 18มีนาคม2518
UTM1522112N,663943E,LAT13-4553N,LONG100-31-00E
เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544
เลม118ตอน113ง. 14พฤศจิกายน2544

พระนคร

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

170 โรงเรียนวัดเปาโรหิตย

บางยี่ขัน

บางพลัด

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

171 สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี

มีนบุรี

มีนบุรี

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

172 หอการคาไทย-จีน (เดิม)

ยานนาวา

สาทร

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

173 หองสมุดเนียลสัน เฮล

สุรวงศ

บางรัก

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

174 ศาลเจากวางตุง

ปอมปราบฯ

ปอมปราบฯ

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544

175 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสําเพ็ง

จักรวรรดิ

สัมพันธวงศ

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

176 หางทองตั้งโตะกัง

จักรวรรดิ

สัมพันธวงศ

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

177 กรมอูทหารเรือ (ปลองควันหมอน้ํา) อรุณอัมรินทร

บางกอกนอย

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

178 อาคารศุลกสถาน
บางรัก
(สถานีตํารวจดับเพลงบางรัก)
179 ที่หลบภัยสาธารณะในสวนสัตวดุสิต ดุสิต

บางรัก

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

ดุสิต

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

180 สํานักงานประปาสาขาแมนศรี

ปอมปราบฯ

เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

ดุสิต

บานบาตร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

181 พระราชวังสราญรมย
(กระทรวงการตางประเทศเดิม)
182 กรมแผนที่ทหาร
183 โรงเรียนราชินี
184 หนวยบัญชาการกําลังสํารอง
185 กระทรวงพาณิชย
186 คลังราชการ

ที่ตั้ง
แขวง
พระบรมมหาราชวัง

เขต
พระนคร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม119ตอนพิเศษ131ง 28ธันวาคม2545

พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง
พระบรมมหาราชวัง

พระนคร
พระนคร
พระนคร
พระนคร

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

พระบรมมหาราชวัง

พระนคร

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

พระนคร

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

ปอมปราบฯ

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

พระนคร

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พฤศจิกายน 2548

187 ตึกแถวบริเวณลานเสาชิงชาโคง
เสาชิงชา
ถนนบํารุงเมือง
188 วังบานดอกไม
บานบาตร
(วังกรมพระกําแพงเพ็ชรอัครโยธิน)
189 กระทรวงมหาดไทย
วัดราชบพิธ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี
ที่

รายชื่อ

จังหวัดเพชรบุรี
1 วัดมหาธาตุ
2 วัดกําแพงแลง (1)
วัดกําแพงแลง (2)
3 วัดสุวรรณาราม (วัดใหญ) (1)
วัดใหญสุวรรณาราม (2)
หมูกุฏิสงฆ วัดใหญสุวรรณาราม (3)
4 วัดพระนอน (1)
วัดพระนอน (2)
5 วัดถ้ําแกลบ
6 วัดโคก
7 เขาวัง (1)
พระนครคีรี (เขาวัง) (2)
8 ถ้ําเขาหลวง
9 หลักเมือง (1)
ศาลเจาพอหลักเมือง (2)
10 เจดียแดง (1)
เจดียแดง (2)
11 วัดเกาะแกวสุทธาราม (1)
วัดเกาะแกวสุทธาราม (2)
12 วัดสระบัว (1)
วัดสระบัว (2)
13 วัดมหาสมณาราม (1)
วัดมหาสมณาราม (2)
14 เสาชิงชา (1)
เสาชิงชา (2)
15 พระบาทเขาลูกชาง
16 วัดไผลอม (1)
วัดไผลอม (ราง) (2)
17 พระอุโบสถวัดกุฏิ

ที่ตั้ง
ตําบล
บานหมอ
หนาพระลาน
ทาราบ
หนาพระลาน
ทาราบ

อําเภอ

คลองกระแซง
คลองกระแชง
คลองกระแซง
คลองกระแซง
คลองกระแซง
คลองกระแชง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ธงไชย
ทาราบ
ทาราบ
บานหมอ
บานหมอ
ทาราบ
ทาราบ
คลองกระแซง
คลองกระแชง
คลองกระแซง
คลองกระแชง
ทาราบ
ทาราบ
ทาไมรวก
ทาราบ
ทาราบ
บางเค็ม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทายาง
เมือง
เมือง
เขายอย

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52หนา3692 8 มีนาคม. 2478
เลม 52หนา3692 8 มีนาคม. 2478
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 52หนา3692 8 มีนาคม. 2478
เลม101ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม104ตอน246 1ธันวาคม 2530
เลม52หนา3692 8 มีนาคม 2478
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 109 ตอน94 28กรกฎาคม2535
47PPQ021489
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 101 ตอน 27 1 มีนาคม 2527
เลม 55 หนา 4005 27กุมภาพันธ2481
เลม 101 ตอน 27 1 มีนาคม 2527
เลม 71 ตอน3 5มกราคม2497
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 71 ตอน3 5มกราคม2497
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 71 ตอน3 5มกราคม 2497
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 72 ตอน2 4 มกราคม2498
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 72 ตอน2 4 มกราคม2498
เลม 76 ตอน90 22กันยายน2502
เลม 101 ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม 92 ตอน136 21กรกฎาคม2518

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

18
19
20
21
22
23
24

ถ้ําพระเขานาขวาง
วัดธอเจริญธรรม
วัดเพชรพลี
ตําหนักศรเพชรปราสาท
พระราชวังมฤคทายวัน
วัดทาคอย
สํานักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
(หลังเกา)
25 วัดทาไชยศิริ

ที่ตั้ง
ตําบล
นายาง
ทาราบ

ทาคอย

อําเภอ
ชะอํา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทายาง
เมือง

สมอพลือ

เมือง

26 วัดหวยหลวง

เขายอย

เขายอย

27 วัดหวยโรง

เขายอย

เขายอย

28
29
30
31
32

บานทาน
ไรสม
ตนมะพราว
ทาแรง
สมอพลือ

บานลาด
เมือง
เมือง
บานแหลม
บานลาด

33 วัดลาด

ทาราบ

เมือง

34 วัดเขานอย

บานลาด

บานลาด

35 วัดในกลาง

บานแหลม

บานแหลม

36 เนินดินแดง
37 วัดสนามพราหม
38 เจดียทุงเศรษฐี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1 พระที่นั่งคูหาคฤหาสน
2 หวากอ
3 วัดตรีสตกูฎ

บานลาด
ทาราบ
ชะอํา

ทายตลาด
เมือง
ชะอํา
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วัดโพธิ์เรียง
วัดโรงเข
วัดหนองควง
วัดกุฎิ
วัดกลาง (ราง)

เขาสามรอยยอด ปราณบุรี
คลองวาฬ
เมือง
ไรเกา
สามรอยยอด

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 92 ตอน136 21กรกฎาคม2518
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม98 ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม98 ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม100ตอน167 18ตุลาคม2526
เลม112 ตอน39 ง 6ตุลาคม2538
47PPQ028488
เลม113 ตอน50ง 18ธันวาคม2539
47PPQ015438
เลม113 ตอน50ง 18ธันวาคม2539
47PNQ916625
เลม113 ตอน50ง 18ธันวาคม2539
47PNQ896624
เลม 115 ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม 115 ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม 115 ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม 115 ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม116 ตอน17ง 17มีนาคม2542
LAT 13-03-50 NLONG99-56-40 E
เลม116 ตอน17ง 17มีนาคม2542
LAT 13-06-54 NLONG99-57-14 E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
LAT13-04-05 N,LONG99-54-10E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
LAT13-12-09 N,LONG99-58-50E
เลม 119 ตอนพิศษ 117ง 29 พฤศจิกายน 2545
เลม 119 ตอนพิศษ 117ง 29 พฤศจิกายน 2545
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม 60 ตอน69 30กันยายน2495
เลม 97ตอน163 21ตุลาคม 2523
เลม115ตอน38ง.20พฤษภาคม2541

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง
ตําบล
เขาแดง

อําเภอ
กุยบุรี

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541

หนาเมือง
หนาเมือง
เกาะพลับพลา
เกาะพลับพลา
พงตึก
ดอนทราย
คูบัว
เกาะพลับพลา
คลองตาคต
หนาเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทามะกา
ปากทอ
เมือง
เมือง
โพธาราม
เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3696 8 มีนาคม 2478
เลม100ตอน88 31พฤษภาคม2526
เลม 52 หนา 3696 8 มีนาคม 2478
เลม91 ตอน174 15ตุลาคม 2517
เลม 52 หนา 3696 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3696 8 มีนาคม 2478
เลม 79 ตอน97 30 ตุลาคม 2505
เลม87ตอน116 15ธันวาคม 2513
เลม92ตอน136 21กรกฎาคม2518
เลม94ตอน39 10พฤษภาคม2520
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

ทาผา
หนาเมือง

เมือง
เมือง
บานโปง
เมือง

11 วัดเกาะศาลพระ

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

12 วัดคุงกระถิน

คุงกระถิน

เมือง

13 วัดเขาเหลือ

หนาเมือง

เมือง

14 วัดทาสุวรรณ

คุงกระถิน

เมือง

15 เจดียหัก
16 วัดอรัญญิกาวาส
17 วัดขนอน

เจดียหัก
เจดียหัก
สรอยฟา

เมือง
เมือง
โพธาราม

18 วัดใหญโพหัก

โพหัก

บางแพ

เลม94ตอน39 10พฤษภาคม2520
เลม106ตอน 26 14 กุมภาพันธ2532
เลม96ตอน167 25กันยายน 2522
เลม112ตอน39ง 6 ตุลาคม2538
47PPQ957956
เลม113ตอน50 ง 18ธันวาคม 2539
47PPQ015438
เลม113ตอน50 ง 18ธันวาคม 2539
47PPQ957956
เลม113ตอน50 ง 18ธันวาคม 2539
47PPQ957956
เลม113ตอน50 ง 18ธันวาคม 2539
47PPQ957956
เลม115ตอน38ง 20พฤษภาคม 2541
เลม115ตอน38ง 20พฤษภาคม 2541
เลม116ตอน17ง 17มีนาคม 2542
LAT13-43-31N,LONG99-50-08E
เลม117ตอน103ง 6ตุลาคม2543
LAT13-37-25N,LONG100-01-43E

ที่

รายชื่อ

4 วัดเขาแดง
จังหวัดราชบุรี
1 วัดพระมหาธาตุ (1)
วัดมหาธาตุวรวิหาร (2)
2 ถ้ําฤาษีเขางู (1)
เทือกเขางู (2)
* พงตึก (ยายไปกาญจนบุรี)
3 เขาถ้ําพระ
4 วัดโขลง
5 ถ้ําระฆัง มี พระปรมาภิไธย ยอ จ.ป.ร.
6 วัดคงคาราม
7 อาคารศาลากลางจังหวัด (1)
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี (2)
(ศาลากลางจังหวัดราชบุรีเดิม)
8 อาคารศาลจังหวัด (1)
อาคารศาลแขวงราชบุรี (2)
9 สระโกสินารายณและแนวกําแพงเมือง
10 วัดเพลง (ราง)

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล
หนาเมือง

เมือง

หนาเมือง

เมือง

21 วัดศรีสุริยวงศาราม

หนาเมือง

เมือง

22 โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองคูบัว

คูบัว

เมือง

23 โบราณสถานหมายเลข 8 เมืองคูบัว

คูบัว

เมือง

24 โบราณสถานหมายเลข 31 เมืองคูบัว

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

25 โบราณสถานหมายเลข 33 เมืองคูบัว

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

26 โบราณสถานหมายเลข 44 เมืองคูบัว

เกาะศาลพระ

วัดเพลง

27 โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25
เมืองคูบัว

คูบัว

เมือง

19 อาคารสโมสรเสือปา
(ศูนยสุขภาพสาธารณสุข)
20 วัดเทพอาวาส

จังหวัดสมุทรปราการ
1 พระสมุทรเจดียกลางน้ํา (1)
พระสมุทรเจดียกลางน้ํา (2)

อําเภอ

ปากคลองปลากด เมือง
ปากคลองปลากด เมือง

2 ศาลเจาพอหลักเมือง (โบราณวัตถุ)
3 พระอุโบสถและพระเจดียวัดปาเกด

ตลาด
ทรงคนอง

พระประแดง
พระประแดง

4 ปอมปูเจาสมิงพราย

บางหญา

พระประแดง

5 ปอมแผลงไฟฟา

ตลาด

เมือง

6 วัดกลางวรวิหาร

ปากน้ํา

เมือง

7 วัดกิ่งแกว

ราชาเทวะ

บางพลี
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ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม117ตอน103ง 6ตุลาคม2543
47RNQ891966
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ913965
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ886967
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ899918
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ903913
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ918906
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ921904
เลม118ตอน87ง. 10กันยายน2544
47PNQ911894
เลม122ตอนพิเศษ126ง7พ.ย.2548

เลม52หนา3699 8มีนาคม2478
เลม110ตอน186 12พฤศจิกายน2536
47PPR720038
เลม66ตอน64 22พ.ย.2492
เลม84ตอน80 29สิงหาคม2510
685113
เลม96 ตอน97 16มิถุนายน2522
667086
เลม97ตอน59 15เมษายน2523
660101
เลม98 ตอน63 28เมษายน2524
740030
เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง29 พฤศจิกายน 2545

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

จังหวัดสมุทรสงคราม
1 เขายี่สาร
2 วัดบานแหลม

ยี่สาร
แมกลอง

อัมพวา
เมือง

เลม52หนา3699 8มีนาคม2478
เลม 72 ตอน2 4มกราคม2498

3 วัดอัมพวันเจติยาราม

อัมพวา

อัมพวา

เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500

4 วัดเกตการาม

โรงหีบ

บางคนที

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ017891

5 วัดบางกุง

บางกุง

บางคนที

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ024861

6 วัดพวงมาลัย

แมกลอง

เมือง

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539

อัมพวา

47PPQ073788
เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539

เมือง

47PPQ025857
เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539

7 วัดปากน้ํา
8 วิหารวัดแมน้ํา

แควนอย
บางขันแตก

47PPQ383975
9 วัดบางพลับ

บางพรม

บางคนที

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ035867

10 วัดตรีจินดาวัฒนาราม

บางกุง

บางคนที

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ023871

11 วัดบางกระพอม

อัมพวา

อัมพวา

เลม 113 ตอน50 ง 18ธันวาคม2539
47PPQ038837

12 วัดอินทราราม

เหมืองใหม

อัมพวา

เลม115ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
LAT13-26-33N,LONG99-55-11E

13 วัดบางแคใหญ
14 วัดนางตะเคียน

แควออม
คลองเขิน

อัมพวา
เมือง

เลม115ตอน38ง 20พฤษภาคม2541
เลม117ตอน103ง 6ตุลาคม2543
LAT13-26-00N,LONG100-00-33E

จังหวัดสมุทรสาคร
1 วัดใหญจอมปราสาท (1)
วัดใหญจอมปราสาท (2)

ทาจีน
ทาจีน

เมือง
เมือง

วัดใหญจอมปราสาท (3)

ทาจีน

เมือง

เลม53หนา1533 27 กันยายน 2479
เลม 72 ตอน2 4มกราคม2498
354971
เลม106ตอน220 14ธันวาคม 2532

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล
โคกขาม

เมือง

ศาลพันทายนรสิงห (2)
(ศาลเดิมในคลองโคกขาม)
ศาลพันทายนรสิงห (3)
ศาลพันทายนรสิงห (4)
(ศาลจําลองในคลองโคกขาม)
3 ปอมวิเชียรโชฏก

บานไร

เมือง

มหาชัย

เมือง

* วัดอัมพวันเจติยาราม (สมุทรสงคราม)
4 วัดบางปลา

ทาจีน
บานเกาะ

เมือง
เมือง

5 วัดเกาะ

บานเกาะ

เมือง

เลม107ตอน113 28มิถุนายน2533
เลม72ตอน 2 4 มกราคม 2498
459007
เลม106 ตอน220 14 ธันวาคม2532
382976
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม118ตอน87ง 10กันยายน2544
LAT13-35-00 N,LONG100-14-05 E
เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พฤศจิกายน2545

6 วัดใหญบานบอ

บานบอ

เมือง

เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พฤศจิกายน 2545

7 วัดราษฏรบํารุง (หงอนไก)

คลองมะเดือ่

กระทุมแบน

เลม119 ตอนพิเศษ117ง 29 พฤศจิกายน 2545

2 ศาลพันทายนรสิงห (1)
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อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
496962
เลม72ตอน2 4มกราคม2498

พันทายนรสิงห เมือง
บานไร
เมือง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

จังหวัดกาญจนบุรี
1 พงตึก
2 วัดขุนแผน
3 วัดปาเลไลยก
4 วัดนางพิม (วัดทาเสา)
5 เมืองสิงห (1)
เมืองสิงห (2)
6 กําแพงเมือง
7 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
8 พระแทนดงรัง
9 พระเจดียสามองค
10 พระปรางคในวัดโน (ราง)
พระพุทธไสยาสนในวัดโน (ราง)
11 เมืองกลอนโด
12 เจดียยุทธหัตถี

พงตึก
ลาดหญา
ลาดหญา
ลาดหญา
แมกระบาล
เมืองสิงห
บานเหนือ
บานใต
พระแทน
หนองลู
มวงชุม
มวงชุม
กลอนโด
ดอนเจดีย

ทามะกา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ไทรโยค
เมือง
เมือง
ทามะกา
ทองผาภูมิ
ทามวง
ทามวง
เมือง
พนมทวน

13 วัดนอย (ราง)

ดอนแสลบ

พนมทวน

14 วัดทุงสมอ

ทุงสมอ

พนมทวน

15 โบสถเกาสระจิตดาน (ราง)

เลาขวัญ

เลาขวัญ

16 วัดบานทวน

พนมทวน

พนมทวน

17 เจดียสามสบ

หนองลู

สังขละบุรี

18 วัดหินแหลม

ทาขนุน

ทองผาภูมิ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3696 8 มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม 77 ตอน60 วันที่19 ก.ค.2503
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม52 หนา3679 วันที่8 มี.ค. 2478
เลม 72 ตอน2 วันที4่ ม.ค. 2498
เลม 72 ตอน2 วันที่4 ม.ค.2498
เลม 74 ตอน96 12 พ.ย. 2500
เลม 74 ตอน96 12 พ.ย. 2500
เลม 78 ตอน52 วันที่27 มิ.ย.2504
เลม113 ตอนพิเศษ3ง วันที่9 ก.พ. 2539
47PNR771615
เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22 มกราคม 2542
47PNR785673
เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22 มกราคม 2542
47PNR712558
เลม116ตอนพิเศษ17งวันที่17มีนาคม 2542
LAT14-35-02N,LONG99-47-05E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47576306E,1561793NLAT14-0737N,LONG100-25-43E
เลม118ตอน127ง.21ธ.ค.2544
UTM47442336E,1670935NLAT15-0652N,LONG98-28-48E
เลม118ตอน127ง.21ธ.ค.2544
UTM47 466411E,1617573NLAT14-3757N,LONG98-41-17E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

ตําบล

อําเภอ
พนมทวน
พนมทวน
พนมทวน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม121ตอนพิเศษ52ง10พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ52ง10พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ52ง10พ.ค.2547

19 วัดพังตรุ (เหนือ) (ราง)
20 วัดพังตรุ (ใต)
21 วัดเหนือ (ราง) (โรงเรียนเบญพาด)
จังหวัดนครปฐม

พังตรุ
พังตรุ
พังตรุ

1 พระปฐมเจดีย (1)
พระปฐมเจดีย (2)
2 วัดพระงาม
3 วัดพระประโทน
4 สระน้ําจันทร (1)
สระน้ําจันทร (2)
5 วัดพระเมรุ
6 วัดใหญ
7 วัดธรรมศาลา
8 เมืองกําแพงแสน
9 เนินพระ (1)
วัดเนินพระ (ราง) (2)
10 ฐานเจดีย (เจดียจุลประโทน)
11 ฐานเจดีย
12 พระราชวังสนามจันทร
13 วัดประชานารถ
14 สะพานเจริญศรัทธา
15 วัดบางพระ
16 วัดศรีมหาโพธิ์
17 ศาลาตึก
18 โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนนทบุรี
1 วัดเขมาภิรตาราม

นครปฐม

เมือง
เมือง
นครปฐม
เมือง
พระประโทน เมือง
สนามจันทร
เมือง
สนามจันทร
เมือง
สวนนันทอุทยาน เมือง
นครปฐม
เมือง
ธรรมศาลา
เมือง
ทุงขวาง
กําแพงแสน
ดอนยายหอม เมือง
ดอนยายหอม เมือง
พระประโทน เมือง
ธรรมศาลา
เมือง
สนามจันทร
เมือง
ขุนแกว
นครชัยศรี
พระปฐมเจดีย เมือง
บางแกวฟา
นครชัยศรี
ศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
ทุงลูกนก
กําแพงแสน
พระปฐมเจดีย เมือง
บางตะนาวศรี

เมือง

เลม52หนา3688 8มี.ค.2478
629282

2 วัดปรมัยยิกาวาส

เกาะเกร็ด

เมือง

3 พระอุโบสถวัดปราสาท

บางกราง

เมือง

เลม52หนา3688 8มี.ค.2478
613382
เลม79 ตอน100 วันที่13 พ.ย.2505
572321
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พระปฐมเจดีย
พระปฐมเจดีย

พระปฐมเจดีย
พระปฐมเจดีย

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง

4 พระอุโบสถและพระวิหารวัดชมภูเวก

ตําบล
ทาทราย

เมือง

5 วัดชลอ

วัดชลอ

บางกรวย

6 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

อําเภอ

เมือง

7 วัดปรางคหลวง

บางมวง

บางใหญ

8 วัดสิงห

บางคูเวียง

บางกรวย

9 วัดคางคาว

บางไผ

เมือง

10
11
12
13
14
15
16
17

บางมวง
บางมวง
คูเวียง
บางพูด
บางพูด
บางขนุน
บางไผ
ทาทราย

บางใหญ
บางใหญ
บางกรวย
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
บางกรวย
เมือง
เมือง

18 วัดสมรโกฎิ

บางกระสอ

เมือง

19 วัดโพธิ์บางโอ

วัดชลอ

บางกรวย

20 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

บางศรีเมือง

เมือง

21 วัดโบสถบน

บางคูเวียง

บางกรวย

วัดอัมพวัน
วัดพระเงิน
วัดละมุดใน
วัดกู
วัดเกาะพญาเจง
วัดบางขนุน
วัดโชติการาม
วัดเชิงทา (ราง)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 91 ตอน82 วันที่14 พ.ค.2517
619356
เลม96ตอน97 16มิ.ย.2522
581295
เลม98ตอน63 28เม.ษ.2524
616302
เลม 110 ตอน174 วันที่28 ต.ค 2536
47PPR541302
เลม110 ตอน217 วันที่22 ธ.ค. 2536
47PPR529288
เลม 110 ตอน 217 วันที่22 ธ.ค. 2536
47PPR623281
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม115 ตอนพิเศษ3ง วันที่13 มกราคม 2541
เลม116 ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPR615365
เลม116 ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPR635323
เลม116 ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPR594267
เลม115ตอน3ง. 13ม.ค.2541
UTM47654386E,1529479NLAT13-4955N,LONG100-25-43E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47 655832E,1527859NLAT13-4902N,LONG100-26-31E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล
บางขุนกอง

อําเภอ
บางกรวย

23 วัดสักนอย (ราง)
จังหวัดปทุมธานี
1 วัดเจตวงศ (ราง)

วัดชลอ

บางกรวย

บานตลาด

เมือง

2 โบสถและเจดียวัดลุม (ราง)
(วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี)
3 วัดบางหลวง

บานกลาง

เมือง

บางหลวง

เมือง

22 วัดบางไกรใน

4 วัดสิงห
สามโคก
5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม), บางปลอก
ศาลจังหวัดปทุมธานี (หลังเดิม) และ
อาคารที่วาการอําเภอ (หลังเดิม)
6 วัดมะขาม
บานกลาง

เมือง

7 พลับพลาแรกนาขวัญ (วัดบัวขวัญ)

เลาขวัญ

เลาขวัญ

8 เตาโองอาง (เตาสามโคก)

สามโคก

สามโคก

9 วัดสะแก

สามโคก

สามโคก

10 วัดสองพี่นอง

บานงิ้ว

สามโคก
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สามโคก
เมือง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน127ง.21ธ.ค.2544
UTM47 659297E,1527064NLAT13-4835N,LONG100-28-26E
เลม118ตอน127ง.21ธ.ค.2544
เลม104 ตอน246 วันที่1 ธ.ค. 2530
655445
เลม106 ตอน27 วันที่16ก.พ.2532
665502
เลม106 ตอน26 วันที่14 ก.พ.2532
653473
เลม109 ตอน109 วันที่1 ก.ย. 2535
เลม113 ตอนพิเศษ50 ง วันที่18 ธ.ค.2539
47PPR660501
เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22 มกราคม 2542
47PPR669485
เลม116ตอนพิเศษ17งวันที่17 มีนาคม 2542
LAT14-38-00N,LONG100-25-25E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47666291E,1154289N
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47665595E,1555176N
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47666848E,1558121N

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดสุพรรณบุรี
1 วัดกงจักร

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

3 วัดจําปา

ทาพี่เลี้ยง
รั้วใหญ
ทาพี่เลี้ยง
รั้วใหญ
ทาพี่เลี้ยง

4 วัดเจดียยอดเหล็ก

ทาพี่เลี้ยง

5 วัดหลวง

ทาพี่เลี้ยง

6 วัดโพธิ

ทาพี่เลี้ยง
สระแกว
รั้วใหญ

2 วัดกุฏีทอง

7 ศาลเจาหลักเมือง

8 วัดพระมหาธาตุ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ) รั้วใหญ
9 วัดปาเลไลยก (1)

รั้วใหญ

วัดปาเลไลยวรวิหาร (2)
10 คูและกําแพงเมือง

รั้วใหญ
รั้วใหญ

11 วัดพระรูป

รั้วใหญ

12 วัดพึ่ง

รั้วใหญ

13 วัดโหนงเหนง (เจดียวัดโหนงเหนง)

รั้วใหญ

14 วัดโหนงเหนง

บางกุง

15 วัดชองลม

รั้วใหญ

อําเภอ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม 52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม101ตอน55วันที่27 เม.ย. 2527
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่
16
17

18
19
20
21
22
23

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
วัดชุมนุมสงฆ (1)
รั้วใหญ
วัดชุมนุมสงฆ (ราง) (2)
รั้วใหญ
สระแกว สระคา สระเกษ - สระยมนา(1) ทาหวา
สระแกว
สระแกว สระคา สระยมนา สระเกตุ (2) สระแกว
วัดเขาดิน
ทาหวา
สระแกว
วัดสมีรักษ
ทาหวา
สระแกว
วัดใหม
ทาหวา
สระแกว
วัดละเมาะ
ทาหวา
สระแกว
วัดปลายน้ํา
ทาหวา
สระแกว
วัดสนามไชย (1)
พิหารแดง

วัดสนามชัย (ราง) (2)
วัดสนามไชย (ราง) (3)
24 วัดหอยโขง
25 วัดปูบัว
26 วัดพระธาตุ (1)
วัดพระธาตุ (2)

สนามไชย
สนามไชย
พิหารแดง
ทาพี่เลี้ยง
พิหารแดง
สนามชัย
ศาลาขาว
ศาลาขาว

27 วัดโรงชาง

บางกุง

28 วัดจําปา

ตลิ่งชัน
ทาพี่เลี้ยง
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อําเภอ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
เมืองฯ
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3710 วันที่8มี.ค. 2478
เลม101ตอน55วันที่27 เม.ย. 2527
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม52หนา3711วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม98 ตอนที่ 177วันที่ 27ตุลาคม2524
เลม106ตอน140วันที่29 ส.ค. 2532
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม118ตอน33ง. วันที่9เม.ษ.2544
UTM47 606939E,1595233NLAT14-2543,LONG99-59-32E
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

29 วัดเสมอลม
30 วัดบานควาย
31 เขานางบวช
32 ดอนเจดีย (1)
ดอนเจดีย (2)
(พระบรมราชานุสรณดอนเจดีย)
33 วัดเสาธงทอง
34 สระกระโจม
35 เมืองอูทอง (อ.อูทอง)
36 เขาพระ (1)
เขาพระ (2)
37 วัดปราสาท
38 วัดกุฏีสงฆ (ราง)
39
40
41
42

วัดแค
วัดเถลไถล
วัดวรจัทร
วัดการอง (ราง)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ตลิ่งชัน

อําเภอ
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
ทับตีเหล็ก
ทาพี่เลี้ยง*
เมืองฯ
หนองหญาไทรย นางบวช
นางบวช
เดิมบางนางบวช
บางงาม
ศรีประจันต
บางงาม
ศรีประจันต
ดอนเจดีย
ดอนเจดีย
วังยาง
ศรีประจันต
มดแดง
บานคอย
ศรีประจันต
สระกระโจม
ดอนเจดีย
กระจัน
จรเขสามพัน
อูทอง
อูทอง
กระจัน
จรเขสามพัน
อูทอง
อูทอง
กระจันต
อูทอง
อูทอง
อูทอง
ทาพี่เลี้ยง
เมืองฯ
รั้วใหญ
รั้วใหญ
เมืองฯ
รั้วใหญ
เมือง
โพธิ์พระยา
เมือง
สนามชัย
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
ตอน60เลม69 วันที่30 ก.ย. 2495
เลม52หนา3711 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3712 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3712 วันที่8มี.ค. 2478
เลม52หนา3712 วันที่8มี.ค. 2478
เลม74ตอน96 วันที่12 พ.ย. 2500
เลม85ตอน41 วันที7่ พ.ค. 2511****
เลม101 ตอน125 วันที่18ก.ย.2527
เลม104ตอน18 วันที่1 ก.พ.2530
เลม115ตอนพิเศษ3งวันที่13มกราคม 2541
เลม115ตอนพิเศษ3งวันที่13มกราคม 2541
เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPS223015

43 วัดนอย

โคกคราม

บางปลามา

44 วัดมรกต (ราง)

รั้วใหญ

เมือง

45 วัดมวง

สวนแตง

เมือง

เลม116ตอนพิเศษ7งวันที่22มกราคม 2542
47PPR228939
เลม116ตอนพิเศษ17งวันที่ 17มีนาคม 2542
LAT14-27-14N,LONG100-06-43E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47 604332E,1588708NLAT14-2211N,LONG99-58-04E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

46 วัดสระปทุม (ราง)

ตําบล
หนองหญาไซ

47 วัดอูตะเภา

หัวนา

48 วัดบานทึง

สามชุก

49 เขื่อนโบราณเมืองอูท อง

หนองโอง

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
หนองหญาไซ เลม118ตอน33ง. 9เม.ษ.2544
UTM47 597237E,1633167NLAT14-4619N,LONG99-54-13E
เดิมบางนางบวช เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
47PPS072430
สามชุก
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47617376E,1634274NLAT14-4652N,LONG100-05-27E
อูทอง
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

50 วัดไกเตี้ย

วังยาง

ศรีประจันต

51 วัดไทรย

ทาระหัด

เมืองสุพรรณบุรี เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

52 วัดพราว

โพธิ์พระยา

เมืองสุพรรณบุรี เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

53 วัดหนองผักนาก

หนองผักนาค

สามชุก

ที่

232

รายชื่อ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

จังหวัดนครนายก
1 ดงละคร (เมืองโบราณดงละคร)

ดงละคร

2

วัดใหญทักขิณาราม

บานใหญ

3

วัดอัมพวัน

บานนา

4

วัดทาชาง

บางออ
บานออ
ทาชาง

5

วัดทองยอย

บานนา

บานนา

ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี
หัวรอ
หัวรอ
หัวรอ
หัวรอ
หอรัตนไชย
สําเภาลม
บานปอม
ภูเขาทอง
กะมัง

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 พระราชวังโบราณ
2 วัดพระศรีสรรเพ็ชญ
3 วิหารพระมงคลบพิตร
4 วัดพระราม
5 วัดสวนหลวงสบสวรรค
6 วัดหนาพระเมรุ
7 วัดธรรมิกราช
8 พระราชวังจันทรเกษม
9 วัดมหาธาตุ
10 วัดราชบูรณะ
11 วัดเสนาสน
12 วัดสุวรรณดาราราม
13 วัดพุทไธสวรรย
14 วัดไชยวัฒนาราม
15 วัดภูเขาทอง
16 วัดกุฎีดาว (1)
วัดกุฎิดาว (2)

หันตรา

วังกระโจม
เมือง
เมือง

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3686 8มีนาคม2478
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT14-12-38N,LONG101-13-46E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT14-10-18N,LONG101-03-38E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
47PQR344692
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47723597E,1577567NLAT14-1543N,LONG101-04-22E

เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
เลม52หนา3691 8มีนาคม2478
LAT14-21-42 N, LONG100-35-33 E
พระนครศรีอยุธยา เลม115 ตอน4ง 14มกราคม 2541

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

17 วัดสมณะโกฏิ
18 วัดพระเจาพนัญเชิง

กะมัง
สวนพลู

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478
พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478

19 วัดเจาพญาไท
20 วัดตูม

สวนพลู
วัดตูม

พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478
พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478

21 วัดศาลาปูน
22 พระนครหลวง

ทาวาสุกรี
นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา เลม52หนา3692 8มีนาคม2478
พระนครหลวง
เลม52หนา3692 8มีนาคม2478

23 วัดนิเวศนธรรมประวัติ (1)
วัดนิเวศธรรมประวัติ (2)

บานเลน
บานเลน

บางปะอิน
บางปะอิน

เลม52หนา3692 8มีนาคม2478
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547

24 วัดชุมพลนิกายาราม (1)

บานเลน

บางปะอิน

เลม52หนา3692 8มีนาคม2478

วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร และ บานเลน
สะพานขามคลองบานเลน (2)
25 บานฮอลันดา
สวนพลู
26 บานโปตุเกศ
สําเภาลม

บางปะอิน

เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547

27 สะพานประตูจีน
28 วัดลงกา (1)

พระนครศรีอยุธยา เลม55หนา4005 27กุมภาพันธ2481
พระนครศรีอยุธยา เลม58หนา583 18 มีนาคม 2484

ที่

รายชื่อ

ตําบล

ประตูจีน
หอรัตนชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม55หนา4005 27กุมภาพันธ2481
พระนครศรีอยุธยา เลม55หนา4005 27กุมภาพันธ2481

47PPR703876
วัดลังกา (ลงกา) (2)
29 ปอมเพ็ชร (1)

หอรัตนไชย
หอรัตนชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม113ตอน3ง 9กุมภาพันธ 2539
พระนครศรีอยุธยา เลม 58หนา583 18 มีนาคม 2484
47PPR703863

ปอมเพชร (ปอมเพ็ชร) (2)
30 ประตูชองกุฏิ
31 วัดสะพานถาน

หอรัตนไชย
หอรัตนชัย
ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน22ง 23 มิถุนายน 2538
พระนครศรีอยุธยา เลม 58หนา583 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

32 วัดเปด

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

33 วัดขุนเมืองใจ (1)

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

ประตูชัย

47PPR698868
พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน 22ง 23 มิถุนายน 2538

34 วัดถนนจีน

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

35 วัดปาสัก (1)
วัดปาสัก (ราง) (2)

ประตูชัย
ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม113ตอน3ง 9กุมภาพันธ 2539

วัดขุนเมืองใจ (2)

47PPR693868
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม113ตอน3ง 9กุมภาพันธ 2539

ตําบล
36 วัดตะพานนาค (1)
ประตูชัย
วัดสะพานนาค (ตะพานนาค) (ราง) (2) ประตูชัย

47PPR690869
37 วัดบรมพุทธาราม (1)

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

วัดสิงหาราม (1)

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

วัดบรมพุทธารามและวัดสิงหาราม (2) ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม112 ตอน22ง 23 มิถุนายน 2538
47PPR688865

38 วัดโคกมวง

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

39 วัดสวนหลวงคางคาว (1)
วัดสวนหลวงคางคาว (2)

ประตูชัย
ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน22ง 23มิถุนายน 2538
47PPR689865
พระนครศรีอยุธยา เลม93ตอน102 17สิงหาคม 2519

40 อุทยานประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา
41 วัดปราสาท
42 วัดสม
43 เทวสถาน (1)
เทวสถาน (ราง) (2)

ประตูชัย
ประตูชัย
ประตูชัย
หอรัตนไชย

44 บานวิชาเยนทร (1)

ประตูชัย

เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
เลม113ตอน3 ง 9 กุมภาพันธ 2539
47PPR697871
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

บานวิชาเยนทร (2)

ประตูชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม69ตอน60 30กันยายน 2495

45 วัดสุวรรณวาส

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

46 วัดพลับพลาไชย

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

47 วัดขุนแสน

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

48 เจดียเจาอายพระยาเจายี่พระยา

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

49 สพานปาถาน

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

50 ปอมประตูเขาเปลือก

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

51 วัดสุวรรณเจดีย

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

52 วัดสัตบาป

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

53 วัดเกษ

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

54 วัดโลกยสุธา

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

55 วัดวรเชษฐาราม
56 วัดแสน

ตําบล
ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

57 วัดวรโพธิ
58 ศาลพระกาล

ทาวาสุกรี
ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

59 วิหารแกลบ

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

60 ถังน้ําประปา
61 วัดสามปลื้ม (1)

ทาวาสุกรี
ไผลิง

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

ไผลิง

พระนครศรีอยุธยา เลม113 ตอน3 ง 9 กุมภาพันธ 2539

ที่

รายชื่อ

วัดสามปลื้ม (2)

47PPR719871
62 วัดมเหยงค

บานกระมัง

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

63 วังเจาฟารัศมี

หันตรา
บานกระมัง
หันตรา

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

64 พะเนียดคลองชาง
65 วัดนางกุย (1)

บานสวนพริก
บานสวนพริก

พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484
พระนครศรีอยุธยา เลม 59 หนา 584 18 มีนาคม 2484

วัดนางกุย (2)
66 วัดสามวิหาร

สําเภาลม
หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

67 หลักศิลาระดับน้ํา ครั้งรัชกาลที่ 3
ทาวาสุกรี
68 บึงพระราม และสิ่งกอสรางภายในบึง ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

69 วัดชุมแสง

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

70 สะพานชีกุน
71 วัดราง (ขางคลองไนไก)

ทาวาสุกรี
หอรัตนชัย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

72 วัดเจาปราบ
73 วัดอุโบสถ

ประตูไชย
ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

74 วัดเจดียไหย

ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

75 วัดเจาพราหมน
76 วัดสังขทา

ประตูไชย
ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

77 วัดสังขแท
78 วัดวังไชย

ประตูไชย
ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

79 วัดมหาสมัน

ประตูไชย

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

80 วัดตะไกร (1)
วัดตะไกร (ราง) (2)

ตําบล
คลองสะบัว
คลองสระบัว

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523

81 วัดชะราม
82 วัดจงกรม (1)

คลองสะบัว
คลองสะบัว

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

คลองสระบัว

พระนครศรีอยุธยา เลม115 ตอน4ง 14มกราคม 2541

83 วัดพระยาแมน

คลองสะบัว

LAT14-22-16N,LONG 100-33-27E
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

84 วัดเจายา
85 วัดแค (วัดรางแค) (1)

คลองสะบัว
คลองสะบัว

พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

คลองสระบัว

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541

86 วัดอโยธยา (วัดเดิม) (1)

หันตรา

LAT14-22-26N,LONG 100-33-58E
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486
47PPR717888

วัดอโยธยา (2)
87 วัดชาง

หันตรา
กะมัง

พระนครศรีอยุธยา เลม13ตอน3ง 9 กุมภาพันธ 2539
พระนครศรีอยุธยา เลม 39ตอน60 20 กรกฎาคม 2486

88 วัดวรเชษฐ (1)
วัดวรเชต (2)

บานปอม
บานปอม

พระนครศรีอยุธยา ตอน 60 เลม69 30 กันยายน. 2495
พระนครศรีอยุธยา เลม99ตอน130 14กันยายน2525

89 วัดบรมวงศอิศวรารามวรวิหาร

สวนพริก

พระนครศรีอยุธยา เลม 77 ตอน18 8 มีนาคม 2503

90 วัดยานอางทอง
91 วัดรวก

บานใหญ
ทาเรือ

ผักไห
ทาเรือ

ที่

รายชื่อ

วัดจงกลม (2)

วัดแค (2)

เลม82ตอน14 9กุมภาพันธ2508
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521

92 วัดครุฑ (ราง) และวัดสุรินทราชา (ราง) ทาวาสุกรี
93 วัดไผลอม (ราง)
ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม97 ตอน163 21 ตุลาคม 2523
พระนครศรีอยุธยา เลม97 ตอน163 21 ตุลาคม 2523

94 วัดหัสดาวาส (ราง)

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม97 ตอน163 21 ตุลาคม 2523

95 วัดโคก (ราง)
96 สํานักงานที่ดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
97 พลับพลาที่ประทับที่สถานีรถไฟ
บางปะอิน
98 วัดโพธิ์ (ราง)
99 พระตําหนักเจาปลูกวัดหนาวัว (ราง)

ทาวาสุกรี
หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม97 ตอน163 21 ตุลาคม 2523
พระนครศรีอยุธยา เลม103ตอน65 22 เมษายน 2529

บานเลน

บางปะอิน

คลองสระน้ํา
เจาปลูก

พระนครศรีอยุธยา เลม107ตอน113 28 มิถุนายน 2533
มหาราช
เลม111ตอน81ง 11ตุลาคม 2537
47PPS652126

เลม 104 ตอน18 1 กุมภาพันธ 2530

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

237

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน59ง 25กรกฎาคม2538
47PPR688881

100 วัดกุฎีทอง

ตําบล
ทาวาสุกรี

101 วัดแมนางปลื้ม

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน59ง 25กรกฎาคม2538
47PPR700890

102 วัดดุสิดาราม

หันตรา

พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน59ง 25กรกฎาคม2538

ไผลิง

47PPR716889
พระนครศรีอยุธยา เลม112ตอน59ง 25กรกฎาคม2538

103 วัดมหาทลาย

47PPR723878
104 วัดตนุทรงธรรม

หันสังข

บางปะหัน

เลม114ตอน80ง 12 กันยายน 2540
47PPS633056

105 วัดมงกุฎและวัดพราว (ราง)

คลองสระบัว

106 วัดโคกสูงและวัดวิหารเขียน

สําเภาลม

107 วัดทาทราย

ไผลิง

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541

หัวรอ

LAT 14-21-10N,LONG100-35-22E
พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541

108 วัดกุฎีสูง (ราง)

109 วัดชุมพล วัดพระนอนและวัดกระโดก คลองสวนพลู

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-22-12N,LONG100-34-16E
พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-20-28N,LONG100-34-10E

LAT14-22-18N,LONG100-34-39E
พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-20-19N,LONG100-35-31E

110 วัดใหม (ราง)

ทาวาสุกรี

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-21-39N,LONG100-33-51E

111 วัดเตา (ราง)

บานปอม

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541
LAT14-20-23N,LONG100-32-11E

112 วัดเขียน (ราง)

หัวรอ

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน4ง 14มกราคม 2541

113 วัดพระงาม
114 วัดประดูทรงธรรม

LAT14-21-48N,LONG100-33-24E
เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541

บางเดื่อ

บางปะหัน

ไผลิง

LAT14-25-55N,LONG100-34-52E
พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-21-45N,LONG100-35-20E
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

115 ประภาคาร

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
บานเลน

อําเภอ
บางปะอิน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-14-35N,LONG100-35-00E

116 วัดมวง

โพธิ์สามตน

บางปะหัน

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-25-00N,LONG100-32-52E

117 วัดใหญ (เทพนิมิตร)

สามไถ

นครหลวง

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-29-50N,LONG100-40-40E

118 วัดกลาง

นครหลวง

นครหลวง

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-28-30N,LONG100-37-20E

119 วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

บานปอม

พระนครศรีอยุธยา เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม2541
LAT14-21-10N,LONG100-32-45E

120 วัดเกาะแกวเกษฎาราม

บอโพง

นครหลวง

เลม116ตอน25ง 9เมษายน 2542
LAT14-23-45N,LONG100-35-00E

121 วัดใหมประชุมพล

นครหลวง

นครหลวง

เลม116ตอน25ง 9เมษายน 2542
LAT14-28-10N,LONG100-36-55E

122 วัดปาเสาหรือทาเสา (ราง)

บานปอม

พระนครศรีอยุธยา เลม116ตอน25ง 9เมษายน 2542
LAT14-21-10N,LONG100-33-05E

123 วัดสะตือ

ทาหลวง

ทาเรือ

เลม117ตอน103 6ตุลาคม2543
LAT14-33-36N,LONG100-45-40E

124 คายสีกุก

น้ําเตา

บางบาล

เลม117ตอน104 9ตุลาคม2543
LAT14-19-21N,LONG100-27-08E

125 เจดียหนาวัดสนามไชย

สนามไชย

บางไทร

เลม117ตอน104 9ตุลาคม2543
LAT14-21-07N,LONG100-31-54E

126 วัดโพธิ์

โรงชาง

มหาราช

เลม117ตอน104 9ตุลาคม2543
LAT14-35-50N,LONG100-33-48E

127 ตําหนักเจาฟาสราง

ปานแปง

บางปะอิน

เลม 119 ตอนพิเศษ119ง 4 ธ.ค. 2545

128 วัดตลาด

หันสัง

บางปะหัน

เลม 119 ตอนพิเศษ119ง 4 ธ.ค. 2545

129 วัดทาซุงทักษิณาราม

ไมตรา

บางไทร

เลม 119 ตอนพิเศษ119ง 4 ธ.ค. 2545

130 วัดจุฬามณี

บานกุม

บางบาล

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

131 วัดชุมพล

วัดตูม

พระนครศรีอยุธยา เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

239

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

จังหวัดสระบุรี
1 พระพุทธบาท

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ขุนโขลน

2

พระราชวังโบราณ (ตําหนักทายพิกุล) ขุนโขลน

3

คันกั้นน้ํา (ทํานบศรีธนชัย)

ขุนโขลน

4

ธารทองแดง

ขุนโขลน

5

ตําหนักธารเกษม

ขุนโขลน

6

ตําหนักสระยอ

ขุนโขลน

7

ถ้ําคูหาสวรรค

ทาศาลา

8

ถ้ําวิมานจักรี

ขุนโขลน

9

ถ้ําพระบาทใหม

10 ถ้ําประทุน

พูกราง
พุกราง
ขุนโขลน

11 ถ้ําระฆัง

ขุนโขลน

12 ถ้ํามหาสนุก

ขุนโขลน

13 เจาพอเขาตก

ขุนโขลน

14 เมืองขีดขิน

บานหมอ

15 พระพุทธฉาย

หนองเอี่ยม
หนองปลาไหล
หนองเอี่ยม
หนองปลาไหล

16 ถ้ําลําดวน
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อําเภอ
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
กิ่งพระพุทธบาท
พระพุทธบาท
หนองโดน
บานหมอ
ปากเพรียว
เมือง
ปากเพรียว
เมือง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

ตําบล
หนองเอี่ยม

อําเภอ
ปากเพรียว

หนองปลาไหล

เมือง

หนองเอี่ยม

ปากเพรียว

หนองปลาไหล

เมือง

19 พระพุทธบาทนอย

สองคอน

แกงคอย

เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

20 ถ้ําพระ

สองคอน

แกงคอย

เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

21 ถ้ํามะขาม

สองคอน

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

22 วังสีทา (1)

สองคอน

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

วังสีทา (2)

สองคอน

แกงคอย

เลม118ตอน33ง 9เม.ย.2544

ทาคลอ

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

ทาคลอ

แกงคอย

เลม118ตอน29ง 26มี.ค.2544

24 ถนนเขาดาน

ทาคลอ

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

25 ถ้ําผาหลุบ

ทาคลอ

แกงคอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

26 ผาเสด็จพัก

บานลาว

ศาลเจาพอนอย

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

ตนตาล

เสาไส

เลม 52 หนา 3701 8มีนาคม2478

28 เกียรติมขุ หรือหนาสิงหศาลเจาพอนอย เสาไห

เสาไห

เลม 76 ตอน3 6มกราคม 2502

29 พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลาทราย

เสาไห

เสาไห

เลม76ตอน3 6ม.ค.2502

30 วัดสูง

เสาไห

เสาไห

เลม76ตอน3 6ม.ค.2502

31 ถ้ําเขาน้ําพุ (ถ้ําพระโพธิสัตว)

ทับกวาง

แกงคอย

เลม82 ตอน29 6 เม.ย.2508

32 อุโบสถวัดจันทบุรี

เมืองเกา

เสาไห

เลม100ตอน167 18ต.ค.2526

33 วัดหนองโนเหนือ

หนองโน

เมือง

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม 2541

34 วัดหนองยาวสูง

หนองยาว

เมือง

เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม 2541

17 เขาลม
18 ถ้ําฤาษี

23 เขาคอก (1)
พระตําหนักเขาคอกคชคีรี (2)

เลม 52 หนา 3700 8มีนาคม2478

ทับกวาง
27 วัดเขาแกว (วัดเขาแกววรวิหาร)

หนองยาวสูง
35 เจดียภูธาตุ

หนองยาว

เมือง

เลม118ตอน33ง 9เม.ย.2544

36 วัดตะเฆ

มวงงาม

เสาไห

เลม118ตอน33ง 9เม.ย.2544

37 วัดเขาวง (ถ้ํานารายณ)

เขาวง

พระพุทธบาท

เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

38 วัดสมุหประดิษฐาราม

สวนดอกไม

เสาไห

เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

39 วัดชุง

เมืองเกา

เสาไห

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย. 2548

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

จังหวัดสิงหบุรี
1

วัดพระปรางค (1)
เชิงกลัด
วัดพระปรางค (2)
เชิงกลัด
เตาเผาเครื่องปนดินเผาในวัดพระปรางค (3) เชิงกลัด

สิงห
บางระจัน
บางระจัน

เลม 52 หนา 3715 8 มี.ค.2478
เลม83 ตอน40 3พ.ค.2509
เลม84ตอน80 29ส.ค.2510

เชิงกลัด

บางระจัน

เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547

จักรสีห
จักรสีห

บางพุดทรา
เมือง
บางพุดทรา

เลม52หนา3716 8มี.ค.2478

3

วัดพระปรางคและเตาเผาภาชนะดิน
เผาแมน้ํานอย (4)
วัดพระนอนจักรสีห
(วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร)
พระปรางควัดหนาพระธาตุ

4

วัดโพธิ์เกาตน

บางระจัน

บางระจัน

เลม72ตอน2 4ม.ค. 2498

5

คูพมา (คูคายพมา)

บานแปง

พรหมบุรี

เลม92ตอน136 21ก.ค. 2518

6

หวยชัน

อินทรบุรี

เลม97ตอน59 15 เม.ย. 2523

บางพุทรา

เมือง

เลม10ตอน16 25ม.ค. 2533

8

เมืองโบราณ (บานคูเมือง)
(เมืองโบราณ ต.หวยชัน)
ศาลากลางจังหวัดสิงหบุรี และ
ศาลจังหวัดสิงหบุรี
วัดมวง

อินทรบุรี

อินทรบุรี

เลม115ตอน37ง 19พ.ค.2541
LAT15-00-05N,LONG100-20-25E

9

วัดพรหมสาคร

บางพุทรา

เมือง

10 วัดพรหมเทพาวาส

หัวปา

พรหมบุรี

11 วัดสี่เหลี่ยม

บางระจัน

คายบางระจัน

เลม117ตอน104ง. 9ต.ค.2543
LAT14-53-40N,LONG100-24-30E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM654610E,1639570NLAT14-4938N,LONG100-26-13E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM645507E,1635310NLAT14-4721,LONG100-21-08E

จังหวัดอางทอง
1 วัดไชโย (วัดไชโยวรวิหาร)
2 วัดขุนอินประมูล
3 พระที่นั่งคําหยาด (1)
พระตําหนักคําหยาด (2)

ไชโย
บางพลับ
คําหยาด
คําหยาด

ไชโย
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง
โพธิ์ทอง

4

ปาโมกข

ปาโมกข

2

7
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วัดปาโมกข (วัดปาโมก)

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

เลม52หนา3716 8มี.ค.2478

เลม 52 หนา3717 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา3717 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา3717 8 มีนาคม 2478
เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม 2541
LAT14-39-15N,LONG100-20-15E
เลม 52 หนา3717 8 มีนาคม 2478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

5
6

วัดออย
วัดบานปา

ตําบล
อําเภอ
ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ
ตรีณรงค
ไชโย

7

วัดเขียน

ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ

8

วัดจุฬามุนี (วัดจุฬามณี)

องครักษ

โพธิ์ทอง

9

วัดไทรยอย (ราง)

หวยไผ

แสวงหา

10 ศาลจังหวัดอางทอง (หลังเกา)
11 วัดหลวงสุนทราราม

บางแกว
เมือง
ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 106 ตอน26 14กุมภาพันธ 2532
เลม114 ตอน80 ง 12 กันยายน 2540
47PPS601224
เลม115ตอน37ง 19พฤษภาคม 2541
LAT14-36-03N,LONG100-21-10E
เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม 2543
47PPS517280
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน.2544
UTM644110E,1635160NLAT14-4718N,LONG100-20-20E
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม122ตอนพิเศษ126ง7พ.ย.2548

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

243

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
ที่

รายชื่อ

จังหวัดเพชรบูรณ
1 เมืองศรีเทพหรือไพศาลี (1)
เมืองศรีเทพ (2)
2 วัดมหาธาตุ
3 วัดโพธิ์
4 กําแพงเมืองและปอม
5 กําแพง (ดิน) เมืองเกา
6 ศิลาจารึกในศาลเจาหลักเมือง
7 วัดพระแกว
8 พระเจดียหลังโบสถในวัดสิงห
9 วัดไตรภูมิ (1)
วัดไตรภูมิ (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

นาตะตรุด
ศรีเทพ
ในเมือง
วังบาล
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง

วิเชียรบุรี
วิเชียรบุรี
วิเชียร
หลมเกา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

10 คลังนอกเมืองศรีเทพ บานหนองปรือ
11 ปรางคนอก บานศรีเทพ
12 พระธาตุตาเถร (ในโรงเรียนวังบาล)

วังบาล

เมือง
วิเชียรบุรี
หลมเกา

13 วัดคงสมโภชน

บานโภชน

หนองไผ

14 วัดซอกซาย

นาเฉลียง

หนองไผ

15 วัดโพนชัย

บานหวาย

หลมสัก

จังหวัดชัยนาท
1 วัดพระบรมธาตุ
2 เมืองชัยนาทเกา

ทายเมือง
ทายเมือง

บานกลวย
บานกลวย

เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478

3

วัดปาเขาเปลือก

ทายเมือง

บานกลวย

เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478

4
5

วัดสาสนา
วัดสองคบ

ทายเมือง
ทายเมือง

บานกลวย
บานกลวย

เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478

6

วัดธรรมามูล

หนาพระลาน

สรรคบุรี

เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
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เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม80ตอที่29 26มีนาคม2506
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3693 8 มีนาคม 2478
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม57 หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม 57หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม 57หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม 57หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม 57หนา807 18มิถุนายน 2483
เลม118ตอน29ง. 26มี.ค.2544
47QQU312166
เลม 80 ตอนที่29 26มีนาคม 2506
เลม 80 ตอนที่29 26มีนาคม 2506
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT16-54-00N,LONG101-12-00E
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT15-54-00N,LONG101-02-00E
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT16-04-00N,LONG101-07-00E
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT16-46-00N,LONG101-17-00E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

8
9
10
11
12
13
14
15

วัดมหาธาตุ (1)
วัดมหาธาตุ (2)
วัดสองพี่นอง
วัดนางคํา
วัดนางเครือ
วัดพระแกว
วัดพระยาแพรก
วัดพยอม
วัดจันทร
วัดปากคลองมะขามเฒา

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
หนาพระลาน
แพรกศรีราชา
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
หนาพระลาน
มะขามเฒา

อําเภอ
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
สรรคบุรี
วัดสิงห

16 วัดมะเหยงคณ

เที่ยงแท

สรรคบุรี

17 วัดทาเสา (ราง)

แพรกศรีราชา

สรรคบุรี

จังหวัดนครสวรรค
1 เขากบ
2 เมืองพระบาง
3 วัดบน
4 วัดชองลม
5 เขาบวชนาค
6 วัดกระดีทอง
7 โคกปราสาท
8 ตึกอีกา
9 โคกเศรษฐีหรือไรนาเดียว
10 เมืองประคํา
11 เมืองอไภยสาวี
12 โคกพระยาเผาขาว
13 วัดเขาหนอ
14 วัดเขาดินใต (วัดพระหนอธรณีนนท)

ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
มะเกลือดํา
มะเกลือดํา
นครสวรรค
นครสวรรค
ดอนคํา
โคกเดื่อ
โคกเดื่อ
โคกเดื่อ
สําโรงไชย
สําโรงไชย
บานแตน
เขาดิน

ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ปากน้ําโพ
ทาตะโก
ทาตะโก
ทาตะโก
ทาตะโก
ทาตะโก
ทาตะโก
บรรพตพิสัย
เกาเลี้ยว

7

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3684 8 มีนาคม 2478
เลม115 ตอน37ง 9พฤษภาคม 2541
LAT15-15-35N,LONG100-03-35E
เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543
LAT15-03-26N,LONG100-10-08E
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544
UTM625085E,1664514N LAT15-0315N,LONG100-09-50
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3687 8มีนาคม2478
เลม111ตอน20ง 20มีนาคม2537
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม2541
LAT15-48-00N,LONG100-04-58E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

15 วัดถ้ําเนินพระปรางค

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
พันลาน

อําเภอ
ชุมแสง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม2541
LAT15-50-00N,LONG100-16-00E

ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทะเลชุบศร
ทาหิน
ทาหิน

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม53หนา903 2 ส.ค.2479
เลม53หนา903 2ส.ค.2479
เลม53หนา904 2 ส.ค. 2479
เลม53หนา904 2 ส.ค. 2479
เลม115ตอน37ง 19พ.ค.2541
เลม53 หนา904 2 ส.ค.2479
เลม102 ตอน180 29 พ.ย. 2528
เลม53 หนา904 2 ส.ค.2479
เลม98 ตอน63 28เม.ย.2524
เลม53หนา904 2ส.ค. 2479
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม53หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53 หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53 หนา904 2ส.ค.2479
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม53หนา904 2 ส.ค. 2479
เลมที่97 ตอน123 12 ส.ค.2523

ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม101ตอน146 16 ต.ค.2527
เลม53หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53หนา904 2 ส.ค.2479
เลม97 ตอน159 14ต.ค.2523
เลม98 ตอน104 30มิ.ย.2524
เลม53หนา904 2ส.ค.2479
เลม53หนา904 2ส.ค.2479
เลม53 หนา904 2 ส.ค. 2479

จังหวัดลพบุรี
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16

246

พระนารายนราชนิเวสน
ปอมปราการเมืองลพบุรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วัดบรรไดหิน (1)
วัดบันไดหิน (2)
วัดเสาธงทอง (1)
วัดเสาธงทอง (2)
วัดนครโกษา (1)
วัดนครโกษา (ราง) (2)
ปรางคสามยอด (1)
ปรางคสามยอด (2)
เทวสถาน (ปรางคแขก)
บานหลวงรับราชฑูต หรือบานวิชาเยนทร
ศาลพระกาฬ (1)
ศาลพระกาฬ (2)
วัดราชา (1)
วัดราชา (ราง) สิ่งสําคัญ (2)
2.1 ชองระบายลม
2.2 ตึกสมเด็จพระสังฆราช
2.3 อุโบสถ และพระปรางค
วัดราชา (ราง) (3)
วัดอินทรา
วัดปน (1)
วัดปน (2)
วัดปน (3)
หลักเมือง
วัดสองคน
วัดมเหศวร

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

17 วัดสันเปาโล (1)
วัดสันเปาโล (ราง) (2)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ประตูทอ
ประตูชองกุฏิ
คลองทอ
สระมะโนรา
พะเนียดคลองชาง
พระตําหนักทะเลชุบศร
ศาลเทพารักษ
วัดพระยาออก
วัดไก
วัดทราก
เกยชาง
เกยมา
ปากทอ
สระแกว
วัดนิโครธ
ศาลเจา
วัดมณีชลขันธ
วัดไล
วัดบรรไดสามแสน
วัดถ้ําตะโก
วัดถ้ําชางเผือก
วัดพรหมทิน
วัดสมอคอน (1)
เทือกเขาสมอคอน (2)
41 พลับพลาสมเด็จพระนารายน
ที่หวยซับเหล็ก
42 วัดทาแค
43 พระอุโบสถ (เกา) และแนว
โบราณสถานวัดโบสถ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ทาหิน
ทะเลชุบศร

เมือง
เมือง

ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทาหิน
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
ทะเลชุบศร
พรหมมาศ
พรหมมาศ
พรหมมาศ
เขาสมอคอน
เขาสมอคอน
เขาสมอคอน
เขาสมอคอน
หลุมเขา
เขาสมอคอน
สมอคอน
ทาศาลา

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ทาวุง
ทาวุง
ทาวุง
ทาวุง
โคกสําโรง
ทาวุง
ทาวุง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา904 2 ส.ค. 2479
เลม115ตอน37ง19พ.ค.2541
LAT14-47-30N,LONG100-37-30E
เลม53หนา904 2ส.ค.2479
เลม53 หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53หนา904 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53 หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53 หนา905 2 ส.ค. 2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2ส.ค.2479
เลม53หนา905 2ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม53หนา905 2 ส.ค.2479
เลม54หนา2287 3ม.ค.2480
เลม109ตอน109 1 ก.ย.2535
เลม58หนา586 18 มี.ค. 2484

โกงธนู

เมือง
เมือง

เลม109ตอน90 16 ก.ค.2535
เลม109ตอน119 17 ก.ย.2535

อําเภอ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

44 วัดธรรมิการาม (คางคาว)

ตําบล
บางขาม

อําเภอ
บานหมี่

45 รอยพระพุทธบาท
46 วัดโคกโพธิกุญชร

เขาสามยอด
ตะลุง

เมือง
เมือง

47 วัดประดู (ราง)
48 วัดกลาง (ราง)
49 วัดกุฏิ (ราง)
จังหวัดอุทัยธานี
1 เมืองการุง (1)
เมืองการุง (2)
2 วัดอุโปสถาราม (อุโบสถาราม) (1)
วัดอุโปสถาราม (2)
3 เขาภูปลารา (เขาปลารา) (อ.ลานสัก)

บางคู
บางคู
บานเปก

ทาวุง
ทาวุง
ทาวุง

วังหิน
การุง
สะแกกรัง
สะแกกรัง
ลานสัก

4
5
6

สะแกกรัง
ทุงพึ่ง
หนองขาหยาง

บานไร
บานไร
เมือง
เมือง
หนองฉาง
ลานสัก
เมือง
หนองขาหยาง
หนองขาหยาง

248

วัดขวิด (ราง)
วัดสวนพลู
วัดหนองพลวง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน25ง 9เม.ย.2542
LAT14-58-02N,LONG100-28-24E
เลม96ตอน106 3ก.ค.2522
เลม117ตอน104ง. 9ต.ค.2543
LAT14-44-02N,LONG100-36-06E
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง ธ.ค. 2545

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
ที่

รายชื่อ

จังหวัดจันทบุรี
1 วัดพะเนียด
2 ปอมไพรีพินาศ (1)
ปอมไพรีพินาศ (2)
3 หอไตรในวัดตะปอนนอย (1)
วัดตะปอนนอย (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

คลองนารายณ
บางกะไชย
บางกะไชย
ตะปอน
ตะปอน

เมือง
แหลมสิงห
แหลมสิงห
ขลุง
ขลุง

บางกะจะ
ในเมือง
บางกะจะ
ปากน้ําแหลมสิงห
พลอยแหวน
พลอยแหวน
ปากน้ําแหลมสิงห

เมือง
เมือง
เมือง
แหลมสิงห
ทาใหม
ทาใหม
แหลมสิงห

11 วัดคลองน้ําเค็ม

พลิ้ว

แหลมสิงห

12 วัดเขานอย

คมบาง

เมือง

เกวียนหัก
ตะกาดเงา
คลองนารายณ

ขลุง
ทาใหม
เมือง

เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4ธ.ค. 2545
เลม52หนา3682 8มีนาคม2478
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-29-40N,LONG102-10-15E
เลม71ตอน3 4มกราคม2497
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม102ตอน31 12มีนาคม2528
เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530
เลม104ตอน143 28กรกฎาคม2530
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
48PSU817812
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-30-04N,LONG102-08-22E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-31-15N,LONG102-08-25E
เลม 119 ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค. 2545
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7พ.ย.2548

หนาเมือง
หนาเมือง

เมือง
เมือง

เลม71ตอน3 5มกราคม2497
เลม71ตอน3 5มกราคม2497

3 อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเกา) (1)
ศาลากลางหลังเกาจังหวัดฉะเชิงเทรา (2) หนาเมือง

เมือง
เมือง

เลม94ตอน39 10พฤษภาคม2520
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540

4 วัดสุคันธศิลาราม (หอมศิล)
5 วัดพยัคฆอินทาราม

บางเกลือ
บานใหม

บางปะกง
เมือง

เลม96ตอน184 30ตุลาคม2522
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายร2525

6 อาคารไปรษณียหลังเกา

หนาเมือง

เมือง

เลม106ตอน27 16กุมภาพันธ2532

4
5
6
7
8
9
10

คายเนินวง
อาคารศาลากลางและหอทะเบียน
วัดพลับ
โบราณสถานตึกแดง
วัดสระแกว
เจดียและมณฑปเขาพลอยแหวน
คุกขี้ไก

13 วัดเกวียนหัก
14 วัดตะกาดเงา
15 วัดเนินสูง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 กําแพงเมือง
2 วัดโสธร

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

7 วัดเมืองกาย

ตําบล
พนมสารคาม

อําเภอ
พนมสารคาม

8 วัดปตุลาธิชาชรังสฤษฏิ์ (วัดเมือง)

หนาเมือง

เมือง

9 อาคารพุทธสมาคม (หลังเกา)

หนาเมือง

เมือง

10 วัดสายชล ณ.รังษี

บานใหม

เมือง

11 วัดสวางอารมณ

ศาลาแดง

บางน้ําเปรี้ยว

12 วัดนครเนืองเขต (วัดตนตาล)

วังตะเคียน

เมือง

บางพระ
พนมสารคาม
ดอนทราย

เมือง
พนมสารคาม
บานโพธิ์

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม111ตอน85ง. 25ตุลาคม2537
47PQR521202
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
47PQR244145
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
47PQR243144
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT13-41-52N,LONG101-06-41
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47713243E,1525194NLAT13-4722N,LONG100-58-22E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47721802E,1518319NLAT13-4336N,LONG101-03-05E
เลม 119 ตอนพิเศษ 129ง 26ธ.ค. 2545
เลม121 ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค. 2547
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

หนาพระธาตุ
สระสี่เหลี่ยม
พนัสนิคม

พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม

เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม52หนา3684 8มีนาคม2478

บางปลาสรอย
บานบอทอง
ทาขาม
ไรหลักทอง
ทาเทววงษ
อางศิลา

บางปลาสรอย
พนัสนิคม
พนัสนิคม
พนัสนิคม
กิ่ง อ.เกาะสีชัง
เมือง

10 วัดบางเปง

แสนสุข

เมือง

11 วัดตาลลอม

เหมือง

เมือง

เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม75ตอน90 4พฤศจิกายน2501
เลม111ตอน125 18กันยายน2527
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
เลม107ตอน113 28มิถุนายน2533
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
47PQQ091753
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT13-20-31N,LONG101-56-21E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT13-16-12N,LONG101-56-37E

ที่

รายชื่อ

13 วัดบางปรง
14 วัดเตาเหล็ก
15 วัดดอนทราย
จังหวัดชลบุรี
1 เมืองพระรถ
2 สระน้ํา
3 พระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดี
(โบราณวัตถุ)
4 ศาลาการเปรียญ (ถูกทําลาย)
5 เมืองพญาแร
6 เนินดินโคกพนมดี
7 วัดใตตนลาน
8 พระจุฑาธุชราชฐาน
9 ตึกมหาราช ตึกราชินี
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

วัดโบสถ
บางปลาสรอย
บางปลาสรอย
บางพระ

พนัสนิคม
เมือง
เมือง
ศรีราชา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT13-19-50N,LONG100-55-28E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47711067E,1435124NLAT12-5832N,LONG100-56-46E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47712122E,1431198NLAT12-5624N,LONG100-57-20E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
47PQQ154776
เลม 119 ตอนพิเศษ119ง 4 ธันวาคม2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 26 ธันวาคม2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 26 ธันวาคม2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 26 ธันวาคม2545

ประณีต
บางพระ

เขาสมิง
เมือง

เลม93ตอน107 31ส.ค.2519
เลม105ตอน188 16พ.ย.2531

บางกระแจะ

เมือง

เลม113ตอน30ง.18ธ.ค.2539
48PTU279553
เลม113ตอน50ง.18ธ.ค.2539
48PTU301543
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT12-14-07N,LONG102-29-46E

12 วัดอางศิลา

ตําบล
อางศิลา

เมือง

13 วัดหนองเกตุใหญ

หนองปลาไหล

บางละมุง

14 วัดหนองปรือ

หนองปรือ

บางละมุง

15 ศาลจังหวัดชลบุรีหลังเกา (สสจ.ชลบุรี) บางปลาสรอย
16 วัดโบสถ
17 วัดตนสน
18 วัดใหญอินทาราม
19 วัดบางพระ วรวิหาร
จังหวัดตราด
1 เขาตะโปะ (มรดกทางธรรมชาติ)
2 อาคารเรือนไม 3 ชั้น
(จวนเรซิดัง กัมปอรต)
3 วัดบุปผาราม
4 ศาลากลางจังหวัดตราด (หลังเกา)
(ถูกไฟไหมไมเหลือรองรอย)
5 วัดลําดวน
จังหวัดปราจีนบุรี
1 สระแกว (1)
สระแกว (2)
2 สระมรกฏ (1) (สระมรกต)
สระมรกฏ (2) (สระมรกต)
3 วัดแสงสวาง (1)
วัดแสงสวาง (พระธาตุพุทธมงคล) (2)
4 เมืองพระรถ

อําเภอ

เมือง

เมือง
หนองเสม็ด

เมือง

โคกปบ
โคกปบ
โคกปบ
โคกปบ
โคกไทย
โคกปบ
โคกปบ
โคกปบ

ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์

เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม74ตอน96 12พ.ย.2500
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม74ตอน96 12พ.ย.2500

ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์

เลม71ตอน3 4ม.ค.2497
เลม107ตอน16 25ม.ค.2533
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

5
6
7
8

สระมะเขือ
ภูเขาทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
ลายพระหัตถ จ.ป.ร. (1)
ลายพระหัตถ จ.ป.ร. (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
โคกปบ
โคกปบ
โคกปบ
หนองโพรง
โคกไทร
หนองโพรง
โคกไทร
หาดนางแกว
ทางาม
บางบริบูณ
โคกปบ

อําเภอ
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์
ศรีมหาโพธิ์

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

17 อาคารหอทะเบียนที่ดิน (หลังเกา)

หนาเมือง

เมือง

18 ที่วาการมณฑลหรือตึกบัญชาการ
(หลังเกา)
19 โบราณสถานหมายเลข 4 (077)
บ.โคกวัด
20 โบราณสถานหมายเลข 11 (003)
บ.โคกวัด
21 โบราณสถานหมายเลข 16 (027)
บ.สระมะเขือ
22 โบราณสถานหมายเลข 17 (028)
บ.โคกวัด
23 โบราณสถานหมายเลข19, 20, 038, 039
บ.สระมะเขือ

ดงพระราม

เมือง

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

โคกปบ

ศรีมโหสถ

9
10
11
12
13

วัดสระมรกต
บานปราสาท หมู7
ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศร
วัดแกวพิจิตร
โบราณสถานหมายเลข 007,024
บ.โคกวัด
14 โบราณสถานหมายเลข 23 (131)
บ.โคกวัด
15 โบราณสถานหมายเลข 045
บ.สระมะเขือ
16 โบราณสถานหมายเลข 009 บ.โคกวัด
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ศรีมโหสถ
กบินทรบุรี
เมือง
เมือง
ศรีมโหสถ
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม52หนา3690 8มี.ค.2478
เลม98ตอน104 30ม.ย.2524
เลม114ตอน81ง. 15ก.ย.2540
RU716403
เลม104ตอน18 1ก.พ.2530
เลม104ตอน256 1ธ.ค.2530
เลม107ตอน16 25ม.ค.2533
เลม107ตอน49 27มี.ค.2533
เลม109ตอน93 23ก.ค.2535
47PQR612375
เลม109ตอน93 23ก.ค.2535
47PQR620369
เลม109ตอน93 23ก.ค.2535
47PQR623375
เลม109ตอน93 23ก.ค.2535
47PQR613305
เลม110ตอน174 28ต.ค.2536
47PQR559543
เลม110ตอน174 28ต.ค.2536
47PQR575578
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR608368
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR616377
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR616381
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR622374
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR624376

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

24 โบราณสถานหมายเลข 043, 044

ตําบล
โคกปบ

อําเภอ
ศรีมโหสถ

25 โบราณสถานหมายเลข 113 บ.โคกวัด

โคกปบ

ศรีมโหสถ

26 โบราณสถานหมายเลข115 บ.โคกวัด

โคกปบ

ศรีมโหสถ

27 โบราณสถานหมายเลข121 (สระขนุน) โคกปบ
บ.โคกปบ
28 บอน้ําโบราณบานหัวซา
หัวขวา

ศรีมโหสถ
ศรีมหาโพธิ์

29 พานหิน

หนองโพรง

ศรีมหาโพธิ์

เมืองเกา
บางเตย
หนองโพรง

กบินทรบุรี
บานสราง
ศรีมหาโพธิ์

30 วัดพรหมพะแนง (ราง)
31 วัดยายเมาเตี้ย
32 เนินโบราณสถานหนองโพรง 1
จังหวัดระยอง
1 เจดียเกาวัดเกงโรงพยาบาลระยอง
(วัดจันฑอุดม)
2 วัดโขดทิมธาราม

ระยอง
ทาประดู

เมือง

3 วัดสุมมหาชัยชุมพล

ทาประดู

เมือง

4 วัดราชบัลลังก

ทางเกวียน

แกลง

5 วัดนาตาขวัญ

นาตาขวัญ

เมือง

6 วัดบานคาย

บานคาย

บานคาย

7 วัดอุดมธัญญาวาส

ทุงควายกิน

แกลง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR623377
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR615364
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR617326
เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
47PQR614374
เลม113ตอน3ง. 9ก.พ.2539
47PQR677368
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
47PQR709437LAT13-57-27N,LONG
เลม 119 ตอนพิเศษ117ง 29 พ.ย. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธค. 2545
เลม121 ตอนพิเศษ 52ง 10 พ.ค. 2547
เลม112ตอน39ง. 6ตุลาคม2538
47PQR476028
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-40-40N,LONG101-16-36E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT12-39-55N,LONG101-16-50E
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
47PQQ913092
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47752934E,1405348NLAT12-4212N,LONG101-19-46E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47749470E,1411404NLAT12-4530N,LONG101-17-53E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47793166E,141133NLAT12-4414N,LONG101-42-01E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

8 วัดเขากะโดน

ตําบล
ซากโดน

แกลง

9 เจดียกลางน้ํา (บานปากน้ํา)

ปากน้ํา

เมือง

10 วัดตะพงใน

ตะพง

เมือง

โคกสูง
ตาพระยา
ตาพระยา
ทัพราช
โคกสูง

อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
ตาพระยา
ตาพระยา
กิ่งอ.โคกสูง
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ

เลม 52 ตอน 3690 8 มีนาคม 2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
วัฒนานคร
วัฒนานคร
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม92ตอน136 21กรกฎาคม2518
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

จังหวัดสระแกว
1 ปราสาทเขาโลน (1)
ปราสาทเขาโลน (2)
ปราสาทเขาโลน (3)
2 ปราสาทสล็อกก็อกธม (1)
ปราสาทสลอกกอกธม (2)
ปราสาทสลอกกอกธม (3)
ปราสาทสลอกกอกธม (4)
3 ปราสาททับเสียม (1)
ปราสาททับเสียม (2)
ปราสาททับเสียม (3) (ทัพเซียม)
4 เขานอย (1)
ปราสาทเขานอย (2)
ปราสาทเขานอย (3)
5 เขารัง
6 ปราสาทเมืองไผ (1)
ปราสาทเมืองไผ (2)
7 ปราสาทหินบานนอย (1)
ปราสาทบานนอย (2)
8 เนินโบราณสถานหนองตะเคียน
9 เนินโบราณสถานบานปาซอง
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โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
โคกสูง
หนองแวง
คลองน้ําใส
คลองน้ําใส
คลองน้ําใส
อรัญประเทศ
เมืองไผ
เมืองไผ
เมืองไผ
ผักขะ
ผักขะ
ตาพระยา
ตาพระยา

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM47786507E,1404285NLAT12-4127N,LONG101-38-18E
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
47PQQ438010
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
47PQQ553008
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เลม52หนา3690 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน220 14ธันวาคม2532
เลม114ตอน81ง. 15กันยนยน2540
เลม52ตอน3690 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม52ตอน3690 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

10 เนินโบราณสถานสลัดได1
11 เนินโบราณสถานสลัดได2
12 เนินโบราณสถานหนองตาเมอ
13 เนินโบราณสถานดานทิศเหนือ
บ.โคกไพล
14 เนินโบราณสถานดานทิศตะวันออก
บ.โคกไพล
15 เนินโบราณสถานดานทิศใต บ.โคกกรวด
16 เนินโบราณสถานโคกบัลลังก
17 เนินโบราณสถานหนองบัลลังก
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

เนินโบราณสถานหนองแทน
เนินโบราณสถานหนองไผลอม
หนองใหญบานระเบิดขาม
เนินโบราณสถานหนองพังทวย
(ปงโปย) (พังพวย)
เนินโบราณสถานหนองโบสถ
(หนองตาสด)
เนินโบราณดานทิศตะวันออก บ.โคก
แจง
เนินโบราณสถานสลัดได บ.ระเบิดขาม
เนินโบราณสถานดานทิศตะวันตก
บ.กุดเวียน
เนินโบราณสถานหนองกะปก
เนินโบราณสถาณบานตะโก
เนินโบราณสถานโคกตาราง
เนินโบราณสถานหนองโพธิสอง
เนินโบราณสถานเนินใหญ บ.ปราสาท
เนินโบราณสถานดานทิศตะวันตก
บ.โคกแจง
ปราสาทหินบานแชรออ
หนองสิม บานโนน

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ตาพระยา
พระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ทัพราช

อําเภอ
ตาพระยา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ทัพราช

ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ทัพราช
ทัพราช
ทัพราช
ตาพระยา
ทัพราช
ทัพราช
ทัพราช
ทัพราช

ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112

ทัพราช

ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ทัพราช

ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ทัพราช
ทัพราช
ตาพระยา
ทัพราช
ทัพราช
ทัพเสด็จ
ทัพเสด็จ
ทัพเสด็จ
ทัพเสด็จ

ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา
ตาพระยา

เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112
เลม106ตอน112

แชรออ
ทาเกวียน

วัฒนานคร
วัฒนานคร

เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532

16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532

16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532
16กรกฎาคม2532

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่
34
35
36
37
38
39

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
หนองบอน บานพราว
ทาเกวียน
อางศิลา บานนางาม
ทาเกวียน
ศิลาจารึก (ยายมาจาก บานเขานอยน้ําซับ) ทาขาม
บานหนองคู
ทาขาม
วัดชนะไชยศรี
ฝากหวย
ปราสาทตาใบ
โคกสูง

40 ปราสาทพูนผล

โคกสูง

41 ปราสาทหนองผักบุงใหญ

โคกสูง

42 เมืองไผ

เมืองไผ

256

อําเภอ
วัฒนานคร
วัฒนานคร
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
อรัญประเทศ
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ
กิ่งอ.โคกสูง
อรัญประเทศ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม106ตอน112 16กรกฎาคม2532
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
เลม113ตอน50ง. 18ธันวาคม2539
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดกําแพงเพชร
1 วัดอาวาสนอย
2 วัดอาวาสใหญ
3 วัดตึกพราหมณ (1)
วัดตึกพราหมณ (2)
4 วัดชางรอบ
5 วัดสิงห
6 วัดสี่อริยาบทหรือวัดมณฑปสี่หนา
7 พระเจดีย
8 ถ้ํานางทอง (1)
วัดเขานางทอง (ถ้ํานางทอง) (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

17 เจดียวัดบาง

ในเมือง

เมือง

18 เขาเตาพัน
19 วัดวังพระธาตุ
จังหวัดตาก
1 พระธาตุลอย
2 ผาสามเงา (1)
ผาสามเงา (2)
3 เมืองตากเกา

เขาคีริส
ไตรตรึงษ

พรานกระตาย
เมือง

เลม 52 หนา 3679 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3679 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3680 8มีนาคม 2478
เลม79 ตอน58 26มิถุนายน 2505
เลม 52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3680 8 มีนาคม 2478
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
47QNU639642E,342344N
เลม54หนา2285 3มกราคม 2480
เลม 75ตอน45 10 มิถุนายน 2501
เลม79ตอน58 26 มิถุนายน 2505
เลม79ตอน58 26มิถุนายน 2505
เลม85ตอน41 7 พฤษภาคม 2511
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน 2540
เลม 115ตอน3ง. 13มกราคม 2541
LAT16-27-00N,LONG99-33-00E
เลม 115ตอน3ง. 13มกราคม 2541
LAT39-00-02N,LONG37-00-04E
เลม 115ตอน 3ง. 13มกราคม 2541
LAT16-28-00N,LONG99-32-30E
เลม 119 ตอน132 ง 29 ธันวาคม 2545
เลม 119 ตอน132 ง 29 ธันวาคม 2545

บานนา
สามเงา
ยานรี
เกาะตะเภา

บานตาก
บานตาก
สามเงา
บานตาก

เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม2548
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478

9
10
11
12
13
14
15

กําแพงเมือง
เมืองไตรตรึงษ
วัดชาง
ปอมทุงเศรษฐี
เมืองกําแพงเพชร
วัดพระเจดียทอง
วัดรางในเขตเมืองเทพนคร

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
พรานกระตาย
พรานกระตาย
เขาคีริส

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
พรานกระตาย
พรานกระตาย
พรานกระตาย

ในเมือง
ไตรตรึงษ
ในเมือง
นครชุม

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

นครชุม
เทพนคร

เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

16 เมืองโบราณบานคลองเมือง

กิ่งอ.โกสัมพี

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

4 ดอยโลน
5 วัดเขาแกว
6 วัดบนเนินเขาแกวตอนขางใตที่สุด (1)
วัดดอนขอยเขาแกว (2)
7 วัดตอลงไปทางเชิงเทิน
8 รอยพระพุทธบาท
9 วัดพระนารายณ (ราง)
10 คอกชางเผือก
11 เจดียยุทธหัตถี
12 วัดพระบรมธาตุ
13 เจดียพญาหนอกวิ้น

ตําบล
ปามะมวง
แมธอ
แมธอ
แมทอ
แมธอ
หนองหลวง
แมทอ
แมดาว
เกาะตะเภา
เกาะตะเภา
แมปะ

อําเภอ
ระแหง
ระแหง
ระแหง
เมือง
ระแหง
ระแหง
เมือง
แมสอด
บานตาก
บานตาก
แมสอด

14 เนินธรรมศุทธิ

สมอโคน

บานตาก

15 วัดวิเศษวานิช

สมอโคน

บานตาก

16 วัดเกาะตาเถียร
17 วัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแกว)
จังหวัดพิจิตร
1 เมืองเกา
2 กําแพงเมืองเกา
3 วัดมหาธาตุ
4 เกาะศรีมาลา
5 เขารูปชาง (1)
เขารูปชาง (วัดเขารูปชาง) (2)
6 วัดโพธิประทับชาง (1)
วัดโพธิประทับชาง (2)
7 วัดนครชุม เมืองเกา (1)
วัดนครชุม (2)
8 พระพุทธรูปในโบสถวัดทาหลวง (1)
วัดทาหลวง (2)
9 วัดทับทิม
10 วัดพิกุล (ราง)

ไมงาม
ระแหง

เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม 119 พิเศษ 132ง 29 ธันวาคม 2545
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3686 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน128 17กันยายน 2528
เลม105ตอน188 16 พฤศจิกายน 2531
เลม114ตอน87ง.29กันยายน 2540
เลม114ตอน87ง.29กันยายน 2540
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
47PPR554515
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
47PPR116804
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
47PPR096809
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
หัวดง
ดงปาคํา
โพธิประทับชาง
โพธิประทับชาง
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
ในเมือง
ทาบัว
ทาบัว

ทาหลวง
ทาหลวง
ทาหลวง
ทาหลวง
ทาหลวง
เมือง
ทาหลวง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
โพทะเล
โพทะเล

เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3692 8 มีนาคม 2478
เลม106ตอน26 14ก.พ. 2532
เลม 52หนา3692 8 มีนาคม 2478
เลม91 ตอน174 15ตุลาคม 2517
เลม57หนา806 18มิถุนายน 2483
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
เลม 57 หนา 806 8 มิถุนายน 2483
เลม106ตอน26 14กุมภาพันธ2532
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533

ที่

258

รายชื่อ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

11 วัดสารภี (ราง)
12 วัดเนินพระ (ราง)
13 วัดโคกโบสถหลวงพอโต (ราง) (1)
วัดโคกโบสถหลวงพอโต (ราง) (2)
14 ที่ธรณีสงฆวัดทาชาง (ราง)
15 วัดใหมศรีวิชัย
16 วัดตําหนักใน (ราง)
17 วัดตําหนักนอก (สองพี่นอง) (ราง)
18 วัดสุวรรณรักษ (ราง) หรือสุวรรณรังษี
19 วัดทาขี้เหล็ก (ราง)
20 วัดบานใหม (ราง)
21 วัดบานตาทอง (ราง)
22 วัดโคกโบสถตาลอย (ราง)
23 วัดโคกมะเดื่อ (ราง)
24 ที่ธรณีสงฆ (วัดทาทังทวย) (ราง)
25 วัดบานยายหริ่ง (ราง)
26 วัดโคกโบสถสะเดา (ราง)
27 วัดโคกตาแกน (ราง)
28 วัดบานยายผิว (ราง)
29 วัดหวยเขน
30 วัดบึงโพธิ์
จังหวัดพิษณุโลก
1 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (1)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (2)
2 วัดราชบูรณะ (1)
วัดราชบูรณะ (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
ตําบล
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
ทาบัว
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
ทาบัว
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
ทาบัว
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
ทุงนอย
โพทะเล
เลม109ตอน 98 4 สิงหาคม 2535
วัดขวาง
โพทะเล
เลม107ตอน27 16ก.พ.2533
ทุงนอย
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
บางคลาน
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
บางคลาน
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
วัดขวาง
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
วัดขวาง
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
วัดขวาง
โพทะเล
เลม108ตอน27 16 กุมภาพันธ 2533
บางคลาน
โพทะเล
เลม118ตอน96 30 พฤษภาคม 2534
ทาบัว
โพทะเล
เลม118ตอน96 30 พฤษภาคม 2534
ทาบัว
โพทะเล
เลม118ตอน96 30 พฤษภาคม 2534
วัดขวาง
โพทะเล
เลม 119 ตอน90 4 สิงหาคม 2535
บางคลาน
โพทะเล
เลม110ตอน217 22 ธันวาคม 2536
ทาบัว
โพทะเล
เลม110ตอน217 22 ธันวาคม 2536
ทาบัว
โพทะเล
เลม110ตอน217 22 ธันวาคม 2536
ทาบัว
โพทะเล
เลม111 ตอน71ง 6 กันยายน 2537
หวยเขน
บางมูลนาก
เลม114ตอน87ง 22ก.ย. 2540
โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง เลม115ตอน37ง.19พ.ค. 2541
LAT16-18-00N,LONG100-21-00E
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

3 วัดนางพระยา (1)
วัดนางพระยา (2)

ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง

4 กําแพงเมืองพิษณุโลก

ในเมือง

เมือง

เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม 106 ตอน26 14 กุมภาพันธ 2532
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม116ตอน17ง 17มีนาคม 2542
LAT16-49-15N,LONG100-15-50E
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม 2544
47QPU345600
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

5 วัดยอดทอง (1)

ตําบล
ในเมือง

เมือง

วัดยอดทอง (2)
6 วัดนอย
7 วัดใหมอภัยยาราม (1)
วัดใหมอภัยยาราม (2)

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

8 วัดจุฬามณี (1)
วัดจุฬามณี (2)
9 วัดอรัญญิก (1)
วัดอรัญญิก (2)

ทาทอง
ทาทอง
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

10 พระราชวังเมืองพิษณุโลก (1)
วัดวิหารทอง (1)
พระราชวังเมืองพิษณุโลก (2) และ

บานคลอง
บานคลอง

เมือง
เมือง
เมือง

1 พระราชวังจันทน
2 สระสองหอง (พระที่นั่งเย็น)
3 วัดพระศรีสุคต (ราง)
4 วัดวิหารทอง
5 วัดโพธิทอง (ราง)
11 วัดยมราช
12 วัดตาปะขาวหาย

บานกราง
หัวรอ

เมือง
เมือง

เลม114ตอน87ง. 29กันยนยน 2540
เลม115ตอน37 ง.19พฤษภาคม 2541

13 วัดสระเกาหอง

หัวรอ

เมือง

เลม116ตอน17ง 17มีนาคม 2542

14
15
16
17

บานคลอง
ทอแท
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
วัดโบสถ
เมืองฯ
เมืองฯ

เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
เลม119 ตอนพิเศษ 132 ง 29 ธันวาคม 2545
เลม119 ตอนพิเศษ 132 ง 29 ธันวาคม 2545
เลม119 ตอนพิเศษ 132 ง 29 ธันวาคม 2545
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วัดไกเขี่ย
วัดทอแท (ราง)
วัดหลังศาล
วัดระฆังเงิน (ราง)

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
47QPU355602
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม 2544
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม 2544
47QPU348597
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม2548
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม115ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT17-49-00N,LONG100-16-00E
เลม53ตอนที่34 27กันยายน 2479
เลม53หนา1531 27กันยายน 2479
เลม111ตอน52ง 30 มิถุนายน 2537
47QPV348608

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดสุโขทัย
1 วัดพระบรมธาตุ
2 วัดชมชื่น
3 วัดเจาจันทร
4 วัดนอยจําป
5 วัดชางลอม (ในกําแพงเมืองเกา)
6 พระเจดียเจ็ดแถว (ในกําแพงเมืองเกา)
7 วัดสวนแกวอุทยานใหญ
8 วัดนางพระยา (ในกําแพงเมืองเกา)
9 หลักเมือง (ในกําแพงเมืองเกา)
10 วัดสวนแกวอุทยานนอย
11 เขาพนมเพลิง (ในกําแพงเมืองเกา)
12 เขาสุวรรณคีรี (ในกําแพงเมืองเกา)
13 พระราชวัง
14 วัดถวายเพลิง (พนมเพลิง)
15 วัดนางพระยา
16 วัดเฉียงเหนือแหงวัดเจ็ดยอด
17 วัดเจ็ดยอด
18 วัดเขาใหญ
19 วัดเชตุพน
20 วัดนิราสหรือวัดมารวิชัย
21 วัดสระไขน้ํา
22 วัดราหู
23 วัดกูป
24 วัดกุฎีราย
25 วัดปาแดงใต
26 วัดยอดเขาพระศรี
27 วัดสระประทุม (ทิศใตของกําแพงเมือง)
28 วัดเขารังแรง
29 วัดโคกสิงคาราม
30 วัดสวนสัก
31 วัดไตรภูมิปาแกว (วัดปาแกว)
32 วัดเขาอินทร

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ในกําแพงเมือง
ในกําแพงเมือง
ในกําแพงเมือง
ในกําแพงเมือง
ในกําแพงเมือง
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
นอกกําแพงเมือง
นอกกําแพงเมือง
นอกกําแพงเมือง
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ศรีสัชชนาลัย
ทาชัย
ทาชัย
ทาชัย

อําเภอ
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว
หาดเสี้ยว

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3701 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3702 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3703 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

33 เตาทุเรียงปายาง
34 เตาเรียงเกาะนอย
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

วัดสวะ
วัดหนองโวง
พิพิธภัณฑในศาลากลางจังหวัด
วัดราชธานี
วัดใหมประชุมพล
เนินปราสาท
วัดมหาธาตุ
วัดกระพังทอง
วัดกระพังเงิน
วัดศรีสวาย
วัดเขาสาร
ศาลพระเสื้อเมือง
วัดสระสี
วัดชะนะสงคราม
วัดใหม
วัดตะกวน
วัดมังกร

52 วัดกระพังชางเผือก
53 วัดสังกะวาศ (สังฆาวาศ)
54 เมืองลอง
55 วัดศรีชุม
56 วัดพระพายหลวง (1)
วัดพระพายหลวง (2)
57 เตาทุเรียง
58 วัดเชตุพน
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
หนองออฝง
ตะวันตก
หนองออฝง
ตะวันตก
ปากน้ํา
บางยม
ธานี
ธานี
ธานี
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
ในกําแพงเมืองเกา
นอกกําแพง
เมืองเกา
นอกกําแพง
เมืองเกา
นอกกําแพง
เมืองเกา
นอกกําแพง
เมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
เมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
ทิศใตเมืองเกา

อําเภอ
หาดเสี้ยว

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478

หาดเสี้ยว

เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478

วังไมขอน
วังไมขอน
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3704 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม79ตอน58 26มิถุนายน.2505
เลม 52 หนา 3705 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

59 วัดเจดียสี่หอง
60 กระพังโพยศรี
61 วัดชางลอม
62 วัดตระพังทองหลาง (1)
วัดตระพังทองหลาง (2)
63 วัดตึก (1)
วัดตึก (2)
64 วัดสีโทน
65 สพานหิน
66 วัดปามะมวง
67 พระบาทนอย
68 หอเทวาลัย (1)
หอเทวาลัยมหาเกษตรพิมาน (2)
69 วัดลาวพันลํา
70 วัดคุงหวาย
71 วัดเกาะ
72 วัดหญากลอน
73 วัดเจดียสูง
74 วัดเจดียงาม

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ทิศใตเมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
เมืองเกา
ทิศตะวันออก
เมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา

เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง

เลม79ตอน58 26มิ.ย.2505
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง

เลม79ตอน58 26มิ.ย.2505
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง

เลม79ตอน58 26มิ.ย. 2505
เลม 52 หนา 3706 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

อําเภอ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

75 วัดพระบาทใหญ
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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วัดตาเถรขึงหนัง
วัดเจดียสูง
วัดกระพุงผีเสื้อ
วัดวิวาท
เมืองศรีคีรีมาศ (1)
เมืองศรีคีรีมาศ (เมืองเพชร) (2)
วัดเขาเชิง
วัดหินตั้ง
วัดพุมสลัดใดหรือวัดตนจันทร
วัดมูนพลังกา
วัดทับตาสา
วัดมุมเมือง
วัดแมโจน
วัดตะพังสอ
วัดซอนเขา
วัดวังสีสุก
วัดอีฝาย
วัดยายชี
วัดหนองสะแก
วัดหนองปรือ
วัดคลองปาราน
วัดสีประทีป
วัดกะดีเลอ
วัดไผยายลิ้ม
วัดตะพังผักตบ
วัดตะพังนาค
วัดตะพังน้ําชวด
วัดออมลอก
วัดนครชุม
วัดโบสถ
วัดชายจุมพล

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ทิศตะวันตกเฉียง
เหนือเมืองเกา
ทิศใตเมืองเกา
ทิศใตเมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
ทิศเหนือเมืองเกา
ศรีคีรีมาศ
ศรีคีรีมาศ
ทุงหลวง
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
เมืองเกา
บานกลวย
บานกลวย

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม2548
เลม 52 หนา 3707 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3708 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478

อําเภอ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

129

รายชื่อ
วัดถ้ํามอง
วัดโบสถไผขอม
วัดเหมืองขี้เหล็ก
วัดตาคาว
วัดปาละเมาะ
วัดพิมอง
วัดดงมวง
วัดระวาศน
วัดอายแดง
วัดดงดีปรี (1)
วัดดงดีปลี (2)
วัดหวย
วัดดุ
วัดนุน
วัดกําแพงงาม
วัดจันทร
วัดระวาศน
วัดพระดํา
วัดดอนลาน
บอแกว
บอทอง
วัดสวางอารมณ
เมืองสุโขทัยเกา (1)
เมืองเกาสุโขทัย (เมืองสุโขทัยเกา) (2)
อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
วัดใหญชัยมงคล

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
บานกลวย
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
บานสวน
ศรีสัชนาลัย
หนองออ
ทาชัย
ทาชัย
วังไมขอบ
เมืองเกา
เมืองเกา

130 วัดคุ
131 วัดโบสถ
132 ปรางคเขาปูจา

บานใหม
ชัยมงคล
บานสวน
บางขลัง
นาเชิงคีรี

133 วัดชางลอม (ชางลอมไสยาสน)

วังทองแดง

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
สวรรคโลก
เมือง
เมือง
ศรีสัชนาลัย
ทุงเสลี่ยม
เมือง
สวรรคโลก
คีรีมาศ
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3709 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3710 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3710 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3709 8 มีนาคม 2478
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม74ตอน96 12พฤษจิกายน2500
เลม 76 ตอน98 27 ตุลาคม2502
เลม92ตอน112 17มิถุนายน2518
เลม 105 ตอน 57 12เมษายน2531
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม115ตอน37ง. 19พฤษภาคม2541
LAT16-54-00N,LONG99-44-00E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT17-06-35N,LONG99-40-40E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

134 วัดทามักกะสัน (วัดขุนตารด)

ตําบล
ราวตนจันทร

อําเภอ
ศรีสําโรง

135 วัดทุงเนินพยอม (วัดปาแผก)

ปาแผก

กงไกรลาศ

136 วัดไทรงาม (วัดนากลาง)

เมืองบางขลัง

สรรคโลก

137 วัดสุนทร (ราง)
138 เขื่อนกั้นน้ําโบราณ (สรีดภงส 2)
139 แหลงโบราณคดีบานบึงหญา
140 แหลงเตาเผาหินปูน
จังหวัดอุตรดิตถ
1 พระแทนศิลาอาสน
2 เวียงเจาเงาะ (1)
เวียงเจาเงาะ (2)
3 วัดมหาธาตุ
4 วัดพระยืน
5 เมืองพิชัยเกา
6 คูปราสาท
7 ปรางค
8 วัดเสมา
9 วัดพระฝาง (1)
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ (2)
10 ริมหวยน้ําปาด
11 วัดกลาง
12 วัดดอนสัก
13 วัดใหญทาเสา
14 วัดเจดียคีรีวิหาร

ดุมเดือย
เมืองเกา
หนองจิก
นาขุนไกร

กงไกรลาศ
เมือง
คีรีมาศ
ศรีสําโรง

ทุงยั้ง
ทุงยั้ง
ทุงยั้ง
ทุงยั้ง
ทุงยั้ง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ผาจุก
ผาจุก
แสนตอ
บานเกาะ
ฝายหลวง
ทาเสา
ฝายหลวง

ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
ลับแล
พิชัย
พิชัย
พิชัย
พิชัย
บางโพ
เมืองอุตรดิตถ
แสนตอ
เมืองฯ
ลับแล
เมือง
ลับแล

15 วัดทองเหลือ

บานเกาะ

เมือง
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
47QNV728021
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
47QPU049757
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
47QNV729039
เลม 119 ตอนพิเศษ 132ง 29 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 132ง 29 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 132ง 29 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 132ง 29 ธ.ค. 2545
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 77 ตอน81 4 ตุลาคม 2503
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3716 8 มีนาคม 2478
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
เลม 52 หนา 3717 8 มีนาคม 2478
เลม100 ตอน36 15มีนาคม 2526
เลม100 ตอน36 15มีนาคม 2526
เลม114 ตอน87ง. 29 กันยายน 2540
เลม115 ตอน37ง.19พฤษภาคม 2541
LAT17-40-00N,LONG100-21-00E
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 7 นาน
ที่

รายชื่อ

จังหวัดแพร
1 พระธาตุชอแฮ (1)
วัดพระธาตุชอแฮ (2)
2 วัดพระหลวง (1)
วัดพระหลวง (2)
3 พระธาตุปูแจ (1)
วัดพระธาตุปูแจ (2)
4 พระธาตุศรีดอนคํา (1)
วัดพระธาตุศรีดอนคํา (2)
5 พระธาตุแหลมลี
6 วัดจอมสวรรค
7 วัดศรีชุม
8 วัดหัวขวง
9 วัดหลวง
10 จวนผูวาราชการจังหวัดแพร
จังหวัดนาน
1 พระธาตุแชแหง (1)
วัดพระธาตุแชแหง (2)
2 พระธาตุเขานอย (1)
วัดพระธาตุดอยนอย (2)
3 พระธาตุวัดชางค้ํา (1)
วัดชางค้ําวรวิหาร (2)
4 พระธาตุวัดกูคํา (1)
วัดกูคํา (2)
5 พระปรางควัดพยาวัด (1)
วัดพญาวัด (2)
6 วัดสวนตาล (1)
วัดสวนตาล (2)
7 พระประธานในวิหารวัดพระยาพู

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

ปาแดง
ปาแดง
ดอนมูล
ดอนมูล
บานเวียง
บานเวียง
หวยออ
หวยออ
หวยออ
ทุงกวาว
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง

เมือง
เมือง
สูงเมน
สูงเมน
รองกวาง
รองกวาง
ลอง
ลอง
ลอง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ในเวียง

เมือง

ฝายแกว
ฝายแกว
ไนเวียง
ดูใต
ไนเวียง
ในเวียง
ไนเวียง
ในเวียง
ไนเวียง
ดูใต
ไนเวียง
ในเวียง
ไนเวียง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3693 8มีนาคม 2478
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม52หนา3693 8มีนาคม 2478
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
เลม52หนา3693 8มีนาคม 2478
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม71ตอน3 5มกราคม2497
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม71ตอน3 5มกราคม2497
เลมที่ 97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT6-8-00N,LONG20-25-00E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT6-25-00N,LONG20-45-00E
ตอน 65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14 ตุลาคม 2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน97หนา159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

8 กําแพงเมืองเกา
9 พระธาตุดอยหงส
10 พระธาตุวัดทาลอ (1)
วัดทาลอ (2)
11 วัดบุญยืน (1)
วัดบุญยืน (2)
12 ดอยจอมแจง (1)
วัดพระธาตุจอมแจง (2)
13 พระธาตุพลูแช (1)
วัดพระธาตุพลูแช (2)
14 พระธาตุจอมแจง (1)
วัดพระธาตุจอมแจง (2)
15 พระธาตุเบญสะกัด (1)
วัดพระธาตุเบ็งสกัด (2)
16 พระธาตุบุญนาค
17 พระธาตุจอมตอง (1)
วัดพระธาตุจอมทอง (2)
18 พระธาตุจอมพริก (1)
พระธาตุจอมพริก (2)
19 พระธาตุจอมนาง (1)
วัดพระธาตุจอมนาง (2)
20 วัดหนองบัว
21 วัดตนแหลง
22 วัดพระธาตุดอยหงษ
23 วัดหัวขวง
24 วัดภูมินทร
25 วัดหนองแดง
26 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน
27 วัดดอนมูล
28 วัดนาปง
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ไนเวียง
หนองแดง
ฝายแกว
ฝายแกว
กลางเวียง
กลางเวียง
ไหลนาน
หลายนาน
นานอย
นานอย
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
สถาน
สถาน
ยม
ยม
ยม
จอมพระ
ปาคา
สถาน
หนองแดง
ในเวียง
ในเวียง
เปอ

อําเภอ

ศรีภูมิ

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สา
สา
สา
สา
นานอย
นานอย
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ปว
ทาวังตาล
ทาวังผา
เมืองปว
แมจริม
เมือง
เมือง
เชียงกลาง
เมือง
ทาวังผา

นาปง

กิ่งอ.ภูเพียง
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
ตอน65 เลม 61 24ตุลาคม 2487
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน 65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97เลม123 12สิงหาคม2523
ตอน65เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน97เลม159 14ตุลาคม2523
ตอน65เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97เลม159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
ตอน 65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
ตอน97เลม159 14ตุลาคม2523
ตอน65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
ตอน 65 เลม 61 24 ตุลาคม 2487
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14 ตุลาคม 2523
เลม97ตอน123 12สิงหาคม2523
เลม97 ตอน123 12 สิงหาคม 2523
เลม 97 ตอน123 12 สิงหาคม 2523
เลม97 ตอน10 24 มกราคม 2523
เลม98ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม 103 ตอน65 22 เมษายน 2529
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
LAT19-10-49N,LONG100-52-08E
เลม122ตอนพิเศษ69ง 22สิงหาคม 2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดพะเยา
1 วัดอุโมงคคํา
2 วัดหลวง (1)
วัดหลวงราชสัณฐาน (2)
3 วัดพระเจาตนหลวง (1)
วัดศรีโคมคํา (2)
4 พระธาตุจอมทอง (1)
พระธาตุจอมทอง (2)
5 วัดดอยหยวก
6 วัดบุนนาค
7 วัดลี
8 วัดพระธาตุแจโว
9 วัดแสนเมืองมา
10 วัดทาฟาใต
11 วัดปาแดง (บุนนาค)
12 วัดหนองหา
13 วัดพระธาตุลานเตี้ย

14 วัดบุนนาค (หนองบัว) ราง

15 วัดพระธาตุขิงแกง
16 วัดปาแดด
17 วัดวังเค็ม
จังหวัดลําปาง
1 วัดพระแกว (1)
วัดพระแกวดอนเตา (2)
2 วัดพระเสด็จ (1)
วัดพระธาตุเสด็จ (2)
3 มอนพญาแช
4 วัดอะโขเพณี (1)
วัดอักโขชัยคีรี (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

ในเวียง
ในเวียง
เวียง
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง
ปง
คงเจน
เวียง
บานน้ํา
หยวน
สระ
ทาวังทอง
ลอ
หวยแกว

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ปง
เมือง
เมือง
ดอนคําใต
เชียงคํา
เชียงมวน
เมือง
ลุน
กิ่ง อ.ภูกามยาว

ทาวังทอง

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

พระธาตุขิงแกง จุน
ทาวังทอง
เมือง
เจดียคํา
เชียงคํา

เลม52หนา3684 8มี.ค.2478
เลม52หนา3684 8มี.ค.2478
เลม97ตอน10 24ม.ค. 2523
เลม52หนา3684 8มี.ค.2478
เลม97ตอน41 14มี.ค. 2523
เลม52หนา3684 8มี.ค.2479
เลม78ตอน84 14พ.ย. 2504
เลม65ตอน61 24ต.ค.2487
เลม85ตอน41 7พ.ค. 2511
เลม97ตอน10 24ม.ค. 2523
เลม98ตอน177 27ต.ค. 2524
เลม98ตอน177 27ต.ค. 2524
เลม98ตอน177 27ต.ค. 2524
เลม98ตอน177 27ต.ค. 2524
เลม114ตอน87ง. 29ก.ย. 2540
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47601600E,2147900NLAT19-2528N,LONG99-58-04E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47599300E,2122500NLAT19-1142N,LONG99-56-41E
เลม121 ตอนพิเศษ 52ง 10 พ.ค. 2547
เลม122ตอนพิเศษ 69ง 22สิงหาคม 2548
เลม122ตอนพิเศษ 69ง 22สิงหาคม 2548

เวียงเหนือ
เวียงเหนือ
เสด็จ
บานแลง
หัวเวียง
แจหมใต
แจหม

เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม.2523
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แจหม

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

5 วัดดอนปาตาล
6 กําแพงเมือง
7 วัดลําปางหลวง (1)
วัดพระธาตุลําปางหลวง (2)
หอไตรเกาวัดพระธาตุลําปางหลวง (3)
8 วัดทาผา
9 วัดสันทราย
10 วัดปางมวง
11 วัดนาคตหลวง
12 วัดแสงเมืองมา
13 วัดอุโมงค
14 วัดประตูปอง
15 กูเจายาสุตตาหรือประตูขงหรือกากแกว
16 วัดปาพราว (ราง)
17 วัดกูคํา
18 วัดผาแดงหลวง
19 วัดปงสนุกใต
* พระธาตุปูแจ (1) (ยายไปจังหวัดแพร)
* วัดพระธาตุปูแจ (ยายไป จ.แพร)
20 วัดสุชาดาราม
21 วัดกูขาว (ราง)
22 วัดเสลารัตนะปพพะตาราม (วัดไหลหิน)
23 วัดคะตึกเชียงมั่น
24 วัดปงยางคก
25 วัดหัวขวง
26 วัดเจดียซาว
27 วัดศรีรองเมือง (1)
วัดศรีรองเมือง (2)
28 วัดศรีชุม
29 หออะมอก
30 วัดพระเจาทันใจ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ลอมแรด
ลําปางหลวง
ลําปางหลวง
ลําปางหลวง
เกาะคา
หางฉัตร
หางฉัตร
ปาตัน
เวียงเหนือ
เวียงเหนือ
เวียงเหนือ
เวียงเหนือ
ทุงฝาย
แจหม
เวียงเหนือ
บานเวียง
บานเวียง
เวียงเหนือ
บอแฮว
ไหลหิน
หัวเวียง
ปงยาคก
เวียงเหนือ
สบตุย
สบตุย
พระบาท
หัวเวียง
ตนธงชัย

อําเภอ
เมือง
เมือง
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
เกาะคา
หางฉัตร
หางฉัตร
แมทะ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แจหม
เมือง
รองกวาง
รองกวาง
เมือง
เมือง
เกาะคา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม 52หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม103ตอน65 22เมษายน2529
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม2478
ตอน15เลม67 14มีนาคม 2493
ตอน15เลม67 14มีนาคม 2493
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน123 21ตุลาคม2523
เลม52หนา3693 8มีนาคม 2478
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม97ตอน159 14ตุลาคม2523
เลม98ตอน77 27ตุลาคม2524
เลม121 ตอนพิเศษ 53ง 10 พ.ค. 2547
เลม98ตอน77 27ตุลาคม2524
เลม98ตอน77 27ตุลาคม2524
เลม113ตอน50ง 18ธันวาคม2539
47GMA525244
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

31 วัดมอนสันฐาน

ตําบล
พระบาท

อําเภอ
เมือง

32 วัดหมื่นครื้น

ตนธงชัย

เมือง

33 วัดศรีหลวงแจซอน

แจซอน

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
47QNA542213
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
47QNA553248
เลม117ตอน103ง 6 ตุลาคม 2543
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โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
ที่

รายชื่อ

จังหวัดเชียงใหม
1 กําแพงและคูเมืองเชียงใหม
2 วัดเจดียหลวง (1)
วัดเจดียหลวง (2)
3 วัดพระสิงหหลวง (1)
วัดพระสิงหหลวง (2)
4 วัดการะกอด
5 วัดศรีเกิด
6 วัดสวนดอก (1)
วัดสวนดอก (2)
7 วัดเกาตื้อ
8 วัดลําเปง (1)
วัดร่ําเปง (2)
9 วัดอุโมงค (1)
วัดอุโมงค (2)
10 วัดปาแดงหลวง (1)
วัดปาแดงหลวง (2)
11 พระธาตุดอยสุเทพ
12 ขวงชาง
13 วัดกูเตา (1)
วัดกูเตา (2)
14 ขวงสิงห (1)
ขวงสิงห (ราง) (2)
15 วัดเจ็ดยอด (1)
วัดเจ็ดยอด (2)
16 วัดเชียงมั่น (1)
วัดเชียงมั่น (2)
17 พระธาตุจอมทอง (1)
พระธาตุจอมทองวรวิหาร (2)
18 พระนอนขอนมวง (1)
วัดพระนอนขอนมวง (2)

272

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

พระสิงห
พระสิงห
พระสิงห
พระสิงห
พระสิงห
พระสิงห
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
สุเทพ
ชางเผือก
ชางเผือก
ศรีภูมิ
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ศรีภูมิ
บานหลวง
บานหลวง
ดอนแกว

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
จอมทอง
จอมทอง
แมริน
แมริน
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3682 8 มี.ค. 2478
เลม52หนา3682 8 มี.ค. 2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม96ตอน97 16มิ.ย.2522
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม 94ตอน75 16ส.ค.2520
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม96ตอน145 21ส.ค.2522
เลม 52 หนา 3682 8 มี.ค. 2478
เลม96ตอน160 18ก.ย.2522
เลม 71 ตอน 3 5 ม.ค. 2497
เลม96ตอน145 21ส.ค.2522

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

พระธาตุจอมแตง
พระพุทธบาทสี่รอย
วัดกูขาว
วัดโลกโมฬี (ราง) (1)
วัดโลกโมฬี (ราง) (2)
วัดโลกโมฬี (ราง) (3)
วัดพระเจาดํา (1)
วัดพระเจาองคดํา (ราง) (2)

ตําบล
สันโปง
แมสลวง
หนองหอย
ชางเผือก
ชางเผือก
ศรีภูมิ
ทาวังตาล
ทาวังตาล

อําเภอ
แมริน
แมริน
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สารภี
สารภี

24

วัดนอย (1)
วัดธาตุนอย (2)

ทาวังตาล
ทาวังตาล

สารภี
สารภี

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

วัดอุโบสถ
วัดรางเชิงดอยสุเทพ
กําแพงเมือง-คูเมืองรอบนอก
วัดเชียงยืน
เจดีย
วัดอุโมงค
วัดบุพพาราม
วัดปราสาท
วัดหัวขวง
เจดียทรงกลมวัดปนเสา (ราง)
วัดเจดียเหลี่ยม
วัดบวกครกหลวง
วัดตนกอก
บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม (หลัง
เดิม) หรือเจดียในศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
วัดพวกหงษ
วัดพันเตา
เจดียขางสถานีขนสงสายเหนือ
วัดยางกวง (ราง)
วัดเจดียปลอง (ราง)

ทาวังตาล
สุเทพ
หายยา

สารภี
เมือง
เมือง
เมือง
สันปาตอง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
สารภี
เมือง
สันปาตอง
เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 71 ตอน 3 5 ม.ค. 2497
เลม 71 ตอน 3 5 ม.ค. 2497
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม96ตอน97 16มิ.ย.2522
เลม102ตอน65 28พ.ค.2528
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072900N,500100E
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072500N,500350E
เลม 76 ตอน 108 17 พ.ย.2502
เลม 85 ตอน41 7 พ.ค. 2511
เลม95ตอน98 19ก.ย.2521
เลม96ตอน145 21ส.ค.2522
เลม96ตอน160 18ก.ย.2522
เลม96ตอน184 30ต.ค.2522
เลม96ตอน145 21ส.ค.2522
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม97 ตอน41 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน41 14 มี.ค.2523
เลม97ตอน41 14 มี.ค.2523
เลม97ตอน41 14 มี.ค.2523

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลมที่ 97 ตอนที่41 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน41 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน10 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน10 14 มี.ค.2523
เลม97 ตอน10 14 มี.ค.2523

ที่
19
20
21
22

23

39
40
41
42
43

รายชื่อ

บานทากาน
ศรีภูมิ

ศรีภูมิ

ทาศาลา
บานกลาง

พระสิงห
พระสิงห
หายยา
ชางเผือก

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

44

วัดพุทธเอิน หรือพุทธเอน

45

เจดียวัดกิตติ (ในโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม)
เจดียวัดหมื่นกอง (ในรร.ยุพราช)
เจดียวัดเชษฐา (ราง)
วัดดวงดี
วัดเกตุการาม
วิหารวัดทาขาม
วัดปาแดด
เจดียวัดปาตาล (ราง)
วัดอินทราวาส (ตนเกวย)
วัดกูเสือ (ราง)
เนินโบราณสถานใกลวัดปาแดง
วัดธาตุกลาง (ราง)
วัดแสนเศรา (ราง)
วัดหนองหลม (ราง)
วัดรมโพธิ์
เจดียแดง
วัดพระเจาอมเมีย่ ง (ราง)
วัดกูขาว (ราง)
วัดแสนตาหอย (ราง)
วัดเชียงของ (กูพมา) (ราง)
วัดเจดียแดงใน (ราง)
วัดชางเผือก (ราง)
วัดปาคา หรือกุญชร (ราง)
วัดปาออย (ราง)
วัดเกตุนอย (ราง)
วัดปาดู (ราง)
วัดหนองหญาแพรก (ราง)
วัดอุมโอ (ราง)
วัดเลาเลียง (ราง)

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ชางเคิ่ง

ศรีภูมิ
พระสิงห
ศรีภูมิ
วัดเกตุ
สบเปง
ทาผา
ชางเผือก
หนองหอย
หายยา
สุเทพ
หายยา
หายยา
ชางมอย
ชางมอย
ชางเผือก
ชางเผือก
หนองหอย
สุเทพ
หายยา
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
ชางเผือก
พระสิงห
สุเทพ
หายยา

อําเภอ
แมแจม

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524

เมือง

เลม98ตอน177 27ต.ค.2524

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
แมแตง
แมแจม
เมือง
หางดง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม98ตอน177 27ต.ค.2524
เลม99ตอน130 14ก.ย.2525
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม103 ตอน65 22เม.ษ.2529

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

74
75
76

วัดหนองจริน (ราง)
เจดียวัดตนกอก (ราง)
วัดบานถ้ําหรือวัดถ้ําเชียงดาว (1)
วัดถ้ําเชียงดาว (วัดบานถ้ํา) (2)

ตําบล
พระสิงห
บานกลาง
เชียงดาว
เชียงดาว

อําเภอ

77

วัดหวยริน

หางดง

หางดง

78

วัดทาวคําวัง

หางดง

หางดง

79

วัดทุงออ

หางดง

หางดง

80

วัดหางดง

หางดง

หางดง

81

วัดยางหลวง

ทาผา

แมแจม

82

วัดบานเจียง

ชางเคิ่ง

แมแจม

83
84
85

วัดเชียงแสน
วัดหมื่นพริก (ราง)
วัดพระธาตุดอยนอย

ออนใต
ดอยหลอ

สันกําแพง
จอมทอง
กิ่งอ.ดอยหลอ

86

วัดมงคล (ทุงแปง)

ทาวังพราว

สันปาตอง

87

วัดทรายมูล

หางดง

หางดง

88

วัดกูปูซง (วัดกูไมซง) (ราง)

หนองผึ่ง

สารภี

89

วัดธาตุขาว (วัดกูขาว) (ราง)

ทาวังตาล

สารภี

90

วัดอีกาง (อีคอง) (ราง)

ทาวังตาล

สารภี

เมือง
สันปาตอง
เชียงดาว
เชียงดาว

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 103 ตอน65 22เม.ษ.2529
เลม104ตอน246 1ธ.ค.2530
เลม 106 ตอน 26 14ก.พ. 2532
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT19-23-40N,LONG98-65-55E
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA354456
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA919676
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA927621
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA915666
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA339427
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธ.ค.2539
47QMA326459
เลม114ตอน87ง. 29ก.ย.2540
เลม114ตอน87ง. 29ก.ย.2540
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT41-28-00N,LONG79-42-00E
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT48-48-00N,LONG85-28-00E
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT65-30-00N,LONG91-56-00E
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT18-44-35N,LONG99-00-25E
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT18-45-07N,LONG98-59-50E
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT18-45-07N,LONG99-00-05E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

91

วัดปูเปย (ราง)

ตําบล
ทาวังตาล

92

เจดีย (ราง)วัดฟอนสรอย

พระสิงห

เมือง

93

วัดหนองกาย

สันปายาง

แมแตง

94

วัดมอนผาแดง

สันปายาง

แมแตง

95

เวียงทากาน

บานกลาง

สันปาตอง

96

วัดชางน้ํา (วัดหลวง)

สันผักหวาน

หางดง

97

วัดผาลาด

สุเทพ

เมือง

98

วัดกุมกาม (ราง)

ทาวังตาล

สารภี

99

วัดชางค้ํา (กานโถม)

ทาวังตาล

สารภี

100 วัดหัวหนอง (ราง)

ทาวังตาล

สารภี

101 วัดปาเขตต (ราง)

ชางเผือก

เมือง

102 วัดนางเหลียว (ราง)

ศรีภูมิ

เมือง

103
104
105
106
107
108
109

ทาวังตาล
ทาวังตาล
หนองผึ้ง
หนองผึ้ง
อินทขิล
แมแฝก
เวียง

สารภี
สารภี
สารภี
สารภี
แมแตง
สันทราย
ฝาง

276

วัดกูปาดอม
วัดกูอายสี
วัดกุมกามทีปราม
วัดพระอุด
กูบานปง (ราง)
กูบานหนองมะจับ (ราง)
วัดเสาหิน (ราง)

อําเภอ
สารภี

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT18-45-06N,LONG98-59-59E
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT18-46-53N,LONG98-59-29E
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT19-01-44N,LONG98-52-06E
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT19-02-07N,LONG98-52-26E
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
47QMA878508
เลม117ตอน103ง. 6ต.ค.2543
LAT18-42-14N,LONG98-57-54E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47493400E,2078400NLAT18-4756N,LONG98-56-14E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072650N,500500E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072480N,500510E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2072860N,500890E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2078350N,498750E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM2077570N,499180E
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 21 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 21 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 21 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 21 ธ.ค. 2545
เลม121 ตอนพิเศษ52ง10 พ.ค. 2547
เลม121 ตอนพิเศษ52ง10 พ.ค. 2547
เลม121 ตอนพิเศษ52ง10 พ.ค. 2547

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

จังหวัดเชียงราย
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

วัดพระแกว
วัดงําเมือง
กูพระยาเมงราย
วัดพระสิงห
ถ้ําพระ
กําแพงเมืองเกา
วัดกูเตา (1)
วัดกูเตา (2)
วัดเจดียหลวง (1)
วัดเจดียหลวง (2)
วัดเจดียหลวง (3)
วัดมุมเมือง
พระธาตุจอมกิติ (1)
พระธาตุจอมกิติ (2)
วัดลานทอง (1)
วัดพระเจาลานทอง (2)
วัดปนตอง
วัดปาสัก (1)
วัดปาสัก (2)
วัดปาสัก (3)
วัดชางเผือกหรือวัดชางถ้ํา
วัดผาขาวปาน (1)
วัดผาขาวพาน
วัดผาขาวปาน (2)
วัดสัสดี (1)
วัดสัสดี (2)
พระธาตุดอยจอมแว
วัดเสาเคียน (1)
วัดเสาเคียน (2) (ราง)
วัดพระยืน (1)
วัดพระยืน (2)

เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
แมยาว
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
ผั่งตื้น
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เมืองพาน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน

เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8 มีนาคม 2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม.2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม 2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม97ตอน41 14มีนาคม 2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม52หนา3683 8มีนาคม2478
เลม80ตอน29 26มีนาคม2506
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม52หนา3684 8มีนาคม2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน 2500
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม 74 ตอน96 12พฤศจิกายน 2500
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

รายชื่อ
วัดมหาธาตุ (1)
วัดมหาธาตุ (2)
วัดโศก
วัดมุงเมือง (วัดตนตอง)
พระธาตุดอยภูขาว
เวียงแกว
เตาเครื่องถวยชาม (โบราณ)
วัดเชตวัน (วัดกาเผือก) (1)
วัดเชตวัน (วัดกาเผือก) (2)
วัดพระบวช (1)
วัดพระบวช (ราง) (2)
อาคารศาลากลางจ.เชียงราย (หลังเดิม)
วัดเสาหิน (ราง)
วัดมุงเมือง (ราง)
วัดอาทิตนแกว (ราง)
วัดหมื่นเชียง (ราง)
วัดพระธาตุสองพี่นอ ง (ราง)
วัดปราสาทคุม (ราง) และวัดชุมแสง (ราง)
วัดแสนเมืองมา (ราง)
วัดจอมแจง
วัดปงสนุก
เมืองโบราณ (เวียงกาหลง)
วัดเวียงเดิม (วัดโบราณ)
พระพุทธรูปปูนปน(ประติมากรรมติดที่)
วัดธาตุเขียว (ราง)
วัดธาตุโขง (ราง)
วัดรอยขอ (ราง)
วัดศรีสุทธาวาส

45 ดงเวียงแกน
จังหวัดแมฮองสอน
1 วัดพระนอน
2 วัดพระธาตุดอยกองมู
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
หัวฝาย
เวียงชัย
เวียงชัย
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง

อําเภอ
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
พาน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เมือง
เทิง
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
กิ่งอ.เวียงชัย
กิ่งอ.เวียงชัย
กิ่งอ.เวียงชัย
เชียงแสน
เชียงแสน
เชียงแสน
ทาวังผา

มวงยาย

เวียงแกน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 74 ตอน96 12 พฤศจิกายน 2500
เลม97ตอน41 14มีนาคม2523
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน 2500
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน 2500
เลม76ตอน108 17พฤศจิกายน2502
เลม77ตอน81 4 ตุลาคม 2503
เลม 81 ตอน73 4สิงหาคม2507
เลม82ตอน53 6กรกฎาคม2508
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม82ตอน53 6กรกฎาคม 2508
เลม97ตอน10 24มกราคม2523
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม96ตอน97 16มิถุนายน2522
เลม 97 ตอน10 24 มกราคม 2523
เลม 97 ตอน10 24 มกราคม 2523
เลม 97 ตอน10 24 มกราคม 2523
เลม97ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม 97 ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม 97 ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม 97 ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม 97 ตอน41 14 มีนาคม 2523
เลม97ตอน159 14 ตุลาคม 2523
เลม97 ตอน163 21ตุลาคม2523
เลม97ตอน163 21ตุลาคม 2523
เลม114 ตอน87 29กันยายน2540
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม114ตอน87ง. 29กันยายน2540
เลม117ตอน103ง. 6ตุลาคม2543
LAT19-21-42N,LONG99-52-35E
เลม 119 ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค.2545

จองคํา
จองคํา

เมือง
เมือง

เลม98 ตอน177 27ตุลาคม 2524
เลม98 ตอน177 27ตุลาคม 2524

ตําบล
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
ปาสักนอย
แมคาวโตน
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

เมือง
เมือง
ขุนยวม

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม98 ตอน177 27ตุลาคม 2524
เลม99 ตอน130 14กันยายน 2525
เลม114ตอน87ง 29กันยายน 2540
เลม114ตน87ง 29 กันยายน 2540
เลม 119 ตอนพิเศษ129ง 26 ธ.ค. 2545

3
4
5

วัดหัวเวียง
วัดจองกลาง
วัดเมืองปอน (ราง)

ตําบล
จองคํา
จองคํา
เมืองปอน

6
7

วัดตอแพ
วัดผาผา

แมเงา
แมคะตวน

ขุนยวม
สบเมย

ในเวียง
ในเมือง
ในเวียง
ในเวียง
ในเวียง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
ปาซาง
ปาซาง

จังหวัดลําพูน
1 วัดกูกุฎิ (1)
วัดกูกุด (2)
2 วัดพระธาตุหริภุญไชย (1)
วัดพระธาตุหริภุญชัย (2)
3 วัดพระยืน (1)
วัดพระยืน (2)
4
กําแพงเมือง
5 วัดตนกอ (1)
วัดตนกอ (2)
6 เจดียเชียงยันวัดพระธาตุหริภูญชัย
7 เจดียกูชาง
8 เจดียรางวัดชัยมงคล
9 หอพระไตรปฏกวัดประตูปา
10 หอพระไตรปฏกวัดปาเหียง
11 วัดเกาะกลาง

ในเวียง
เวียงยอง
เวียงยอง
ในเมือง
ในเมือง

แมแรง
บานเรือน

12

วัดธาตุ (ราง)

มะกอก

13

วัดสันกําแพง

มะกอก

14

วัดกูขาว (ราง)

วังผาง

15

วัดกูเฮือง (ราง)

บานธิ

อําเภอ

เลม 52 หนา3698 8มี.ค.2478
เลม96ตอน167 25ก.ย.2522
เลม 52 หนา3698 8มี.ค.2478
เลม96ตอน184 30ต.ค.2522
เลม 52 หนา 3699 8มี.ค.2478
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม 52 หนา 3699 8มี.ค.2478
เลม82 ตอน51 29มิ.ย.2508
เลม96ตอน160 18ก.ย.2522
เลม96ตอน184 30ต.ค.2522
เลม97 ตอน10 24ม.ค.2523
เลม104ตอน143 28ก.ค.2530
เลม 107 ตอน127 24ก.ค.2533
เลม 107 ตอน127 24ก.ค.2533
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT46-56-00N,LONG89-30-00E
ปาซาง
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT43-46-00N,LONG91-06-00E
ปาซาง
เลม115ตอน38ง. 20พ.ค.2541
LAT43-35-00N,LONG91-24-00E
กิ่ง อ.เวียงหนอง เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
ลอง
UTM47473300E,2036100NLAT18-2459N,LONG98-44-50E
บานธิ
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47 2062300E,508200NLAT18-3912N,LONG99-04-40E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

16

เจดียธาตุกุด

ตําบล
ปากบอง

17

วัดรางดอนปาตัน

แมแรง

ปาซาง

18

วัดกูปาลาน

บานธิ

บานธิ

280

อําเภอ
ปาซาง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47 493700E, 2049400NLAT18-3212N,LONG98-56-25E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47 491100E,2046500NLAT18-3038N,LONG98-54-56E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47 507300E,2062200NLAT18-3909N,LONG99-49-09E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 9 ขอนแกน
ที่

รายชื่อ

จังหวัดขอนแกน
1
กู (กูบานโนนกู) (1)
กูบานโนนกู (2)
2
พระยืน (1)
พระยืน (2)
3
กู (ปจจุบันเปนแหลงเก็บโบราณวัตถุ)
4
โนนแทน (สิ้นสภาพ)
5
กูโนนแทน (1)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

สาวะถี
สาวดี
พระบุ
พระบุ
บานโตน
บานเหลา
บานเหลา

พระลับ
เมือง
พระลับ
เมือง
พระลับ
พระลับ
บานฝาง

บานเหลา
โพธิไชย
โพธิไชย
โพธิไชย
โพธิไชย
บัวใหญ
บัวใหญ
เปลื่อยนอย
เปลื่อยนอย

เมือง
กุดเคา
กุดเคา
กุดเคา
กุดเคา
น้ําพอง
น้ําพอง
พล
พล

12
13
14

กูบานโนนกู (2)
หนองสระบานโพธิไชย
บานเกาหมักทัน
หนองคู
หินฮาวหนองผือ
กูบานนาคํานอย (1)
กูบานนาคํานอยหรือวัดกูประภาชัย (2)
กูหรืออาศรม (1)
กูหรืออาศรมอยูที่บานหัวขัว
(วัดธาตุกูทอง) (2)
ปรางค (อยูที่บานหัวขวา) (3)
กูหมูที่2
กูหมูที่10 (ธาตุดอนกู)
ธาตุหมูที่8 (กูธาตุ)

เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48 251941E,1812888NLAT16-239N,LONG102-40-38E
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม 2478
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525

เปลื่อยนอย
โนนทัน
โนนทัน
บานโคก

บานไผ
ภูเวียง
ภูเวียง
ภูเวียง

เลม58หนา586 18มีนาคม2484
เลม 57หนา2527 22ตุลาคม2483
เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483
เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483

15

กูหมูที่1 (ธาตุอัดโพธิ์ธาตุ)

ชุมแพ

ภูเวียง

เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483

16
17

กูหมูที่4 (โรงเรียนบานชุมแพ)
กูบานหัวบึง (กูแกว บานหัวสระ) (1)

ชุมแพ
หัวหวา

ภูเวียง
เมือง

เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483
เลม74ตอน96 12พฤศจิกายน2500

18

กูแกว (2)
พระธาตุขามแกน (วัดเจติยภูมิ) (1)

คอนชาง
บานขาม

เมือง
น้ําพอง

เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525

พระธาตุขามแกน (วัดเจติยภูมิ) (2)

บานขาม

น้ําพอง

เลม104ตอน18 1กุมภาพันธ2530

6
7
8
9
10
11

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

19

หอไตรไมวัดศรีชมชื่น บานหวา

ตําบล
โนนทัน

20

กูบานเมย

หนองสองหอง

หนองสองหอง

21

รอยพระพุทธบาทหินลาด

ปาปอ

บานไผ

22

วัดบึงแกว

ศรีบุญเรือง

ชนบท

23

วัดมัชฌิมวิทยาราม (วัดบานลาน)

บานลาน

บานไผ

24

วัดสวางสุทธาราม

ศิลา

เมือง

25

สิมวัดสระทอง (อุโบสถ)

กุดเคา

มัญจาคีรี

26

สิมวัดสระบัวแกว (อุโบสถ)

หนองเม็ก

หนองสองหอง

27

สิมวัดไชยศรี (อุโบสถ)

สาวะถี

เมือง

28

สิมวัดสนวนวารีพัฒนาราม

หัวหนอง

บานไผ

โนนอุดม
โนนอุดม

ชุมแพ
ชุมแพ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม116ตอน17ง. 17มกราคม2542
LAT16-30-00N,LONG102-21-23E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT15-43-58N,LONG102-45-34E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT15-56-57N,LONG102-49-05
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-05-40N,LONG102-37-20E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-00-30.6N,LONG102-49-10E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-29-40N,LONG102-50-20E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48235168E,1785839NLAT16-823N,LONG102-31-24E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48 259250E,1742486NLAT15-452N,LONG102-45-10E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48254587E,1826327NLAT16-3027N,LONG102-42-2E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48254746E 1774389N,LAT16-218N,LONG102-42-27E
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547

โคกพระ
โคกพระ
โคกพระ
ทาขอนยาง
ขามเรียง
คันธารราฐ

โคกพระ
โคกพระ
กันทรวิชัย
โคกพระ
กันทรวิชัย
โคกพระ

เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม122ตอนพิเศษ98ง22 กันยายน 2548
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม117ตอน104ง. 9ตุลาคม2543
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478

ที่

รายชื่อ

29 วัดสระพัง
30 กูบาน
จังหวัดมหาสารคาม
1
พระพุทธรูปสุวรรณวาศ (1)
ศิลาจารึก (2)
วัดสุวรรณาวาส (3)
3
กูคูขาด (1)
กูคูขาด (กูแกว)วัดปากูแกว
4
พระพุทธรูป (ปจจุบันเปนโบราณวัตถุ)
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อําเภอ
หนองเรือ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

อําเภอ
วาปประทุม
นาดูน
วาปประทุม
นาดูน
นาดูน
วาปประทุม

13

ตําบล
กูสันตรัตน (1)
นาคูน
วัดกูสันตรัตน (2)
หนองไผ
สํานักนางขาว (ศาลานางขาว) (1)
นาดูน
กูสันตรัตน
สํานักนางขาว (ศาลานางขาว) (2)
กูสันตรัตน
กูบานแดง (1)
หนองคู
หนองแสง
กูบานแดง (2)
หนองคู
กูนอย
หนองคู
กูบานสนาม (1)
เสือโกก
กูบานสนามหรือวัดกูสุนทราราม (2) เสือโกก
คูมหาธาตุเมืองยางทิศนาค (1)
เขวา
กูบานเขวา (คูมหาธาตุ เมืองยางทิศนาค) เขวา
(2)
ใบเสมาบานสูงยาง (กาฬสินธ)
หนองแปน
ใบเสมาบานหนองแปน (กาฬสินธุ)
หนองแปน
ใบเสมาบานมะกอม (กาฬสินธุ)
หนองแปน
หินแปน (กาฬสินธุ)
บัวขาว
หลักทอด (กาฬสินธ)
บัวขาว
ใบเสมาหนาวิหารวัดเหนือ (กาฬสินธุ) เหนือ
คูเมืองเชียงโสม (กาฬสินธุ)
โคกเครือ
กูทอง
เชียงยืน
กูทอง
กูนอย
หนองไผ
พระธาตุ
อุโบสถวัดปาเรไร
ดงบัง

14

กูนอย

เขวา

เมือง

15

วัดโพธิ์ชัย

ภารแอน

พยัคฆภูมพิ ิสัย

16

วัดโพธาราม

ดงบัง

นาดูน

5
6

7

8
9
10

*
*
*
*
*
*
*
11
12

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม121 ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478

วาปประทุม
วาปประทุม
วาปประทุม
วาปประทุม
วาปประทุม
เมือง

เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม52หนา3695 8มีนาคม2478
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม.2544

กมลาสัย
กมลาสัย
กมลาสัย
กมลาสัย
กุฉินารายณ
หลุบ
สหัสสขันธ
โคกพระ
เชียงยืน
นาดูน

เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532
เลม53หนา2532

นาดูน

เลม110ตอน217 22 ธันวาคม 2536
48 PUC122318
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-09-28.5N LONG103-25-14.4E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48311841E,1726496N
เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค.2545

27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479
27กันยายน2479

เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

อําเภอ
สีสุราช

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค.2545

17

วัดบานกู

ตําบล
บานกู

18

กูบัวมาศ

บัวมาศ

บรบือ

เลม122ตอนพิเศษ98ง22 กันยายน 2548

จังหวัดเลย
1
เขาผาแบน (คูควายเงิน)
2
เขาผาบึ้ง
3
พระธาตุศรีสองรักษ (1)
พระธาตุศรีสองรักษ (2)
4
วัดโพธิ์ชัย
5
ภูถ้ําพระ
6
วัดเทิง (ราง)
7
อาคารที่วาการอําเภอเมืองเลย

บุโฮม
หนองหอย
ดานซาย
ดานซาย
นาพึ่ง
กกดู
ทรายขาว
กุดปอง

เชียงคาน
วังสพุง
ดานซาย
ดานซาย
นาแกว
เมือง
วังสะพุง
เมือง

8

กุดปอง

เมือง

เชียงคาน

เชียงคาน

เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม.2478
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม.2478
เลม 52 หนา 3698 8มีนาคม.2478
เลม99ตอน155 20ตุลาคม2525
เลม104ตอน18 1 กุมภาพันธ 2530
เลม106ตอน43 21มีนาคม 2532
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-14-18N,LONG101-41-49E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-28-52N,LONG101-44-19E
เลม 119ตอน 129ง 26 ธ.ค. 2545
LAT17-28-38N,LONG101-43-57E

จุมพล
วัดหลวง
วัดหลวง
ชุมพล
โพนแพง
โพธิชัย
ดอนหมู
ดอนหมู
ดอนหมู
โพธิชัย
น้ําโมง
ศรีเชียงใหม
เวียงคุก
เวียงคุก

โพนวิสัย
โพนวิสัย
โพนวิสัย
โพนวิสัย
โพนวิสัย
มีชัย
มีชัย
เมือง
เมือง
มีชัย
ทาบอ
ทาบอ
เมือง
เมือง

9

อาคารสุขศาลาจังหวัดเลยและอาคาร
พาณิชย
วัดมหาธาตุ

จังหวัดหนองคาย
1
วัดศิริมงคล (โบราณวัตถุ)
2
วัดตีนดุง (วัดผดุงสุข)
3
วัดบานแดนเมือง (โบราณวัตถุ)
4
ปากหวยหลวง (โบราณวัตถุ)
5
เมืองเปงจารเกา
6
วัดศรีเมือง
7
วัดบานธาตุ (วัดพระธาตุพังพวน) (1)
ธาตุบังพวน (2)
วัดพระธาตุบังพวน (3)
8
วัดโพธิชัย
9
วัดศรีชมภูองคตื้อบานน้ําโมง
10 วัดพระบาทคอแกง
11 ธาตุโพนจิกเวียงงัว
12 วัดสาวสุวรรณาราม
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เลม 53 หนา 1526 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1526 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
ตอน60เลม 69 30กันยายน2495
เลม98ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1527 27 กันยายน 2479
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
48QTE534692

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
เวียงคุก

อําเภอ
เมือง

13

วัดเทพพลประดิษฐาราม
(วัดเทพพลประดิษฐาน)

14

วัดนางเขียวคอม บานหัวทราย

พานพราว

ศรีเชียงใหม

15

วัดชางเผือก

พานพราว

ศรีเชียงใหม

16

พระเจดีย (พระธาตุขาว)วัดธาตุดํา

พานพราว

ศรีเชียงใหม

17

พระเจดีย (พระธาตุดํา)วัดธาตุดํา

พานพราว

ศรีเชียงใหม

18

พระเจดีย (ศรีสองนาง)วัดกลาง

19

เจดีย (ราง)ขางตลาด

เวียงคุก

เมือง

20

พระธาตุยาพอแก

เวียงคุก

เมือง

21

วัดศิลาเลข

โพนสา

ทาปอ

ศรีเชียงใหม

จังหวัดหนองบัวลําภู
1
พระเจดีย (พระธาตุ)วัดพระธาตุหาญเทาว

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
48QTE535692
เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
48QTE470833
เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
48QTE441871
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
LAT17-57-08N,LONG102-36-10E
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
LAT17-57-00N,LONG102-36-05E
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
LAT17-57-20N,LONG102-35-18E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-47-19.5N,LONG102-40-159E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-47-43.8N,LONG102-40-00E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT17-48-18.6N,LONG102-39-20.4E
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม.2542
LAT17-03-01N,LONG102-27-10E

2

พระอุโบสถ (สิม)วัดทิพยาราม บานขานอย หัวนา

เมือง

เลม116ตอน17ง. 22มีนาคม2542
LAT17-02-32N,LONG102-25-50E

3

วัดศรีคูณเมือง

ลําภู

เมือง

4

สิมไมวัดเจริญทรงธรรม

หนองบัวใต

ศรีบุญเรือง

5

วัดธาตุเมืองพิณ

ฝงแดง

นากลาง

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48 228307E,1904560N LAT1712-41N,LONG102-26-42E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM48220127E,1872269N LAT16-557N,LONG102-22-20E
เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธันวาคม2545

6

วัดปาพระธาตุกู

ปางกู

โนนสัง

เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธันวาคม2545

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

7

แหลงภาพเขียนสีกอ นประวัติศาสตร
ภูผายา
จังหวัดอุดรธานี
1
พระพุทธบาท "บัวบก" (1)
พระพุทธบาท "บัวบก"วัดพระพุทธบาท (2)
พระพุทธบาท "บัวบก"วัดพระพุทธบาท (3)
(อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท)
2
พระพุทธบาท "บัวบาน"
3
วัดโบราณ ราษฎรเรียกวากู (1)
วัดโบราณหรือวัดกูแกว (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ดงมะไฟ

อําเภอ
สุวรรณคูหา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม122ตอนพิเศษ98ง22กันยายน2548

เมืองพาน
เมืองพาน
เมืองพาน

บานผือ
บานผือ
บานผือ

เลม52หนา3716 8มีนาคม2478
เลม95ตอน98 19กันยายน2521
เลม98ตอน63 28เมษายน2524

เมืองพาน
บานจีด
บานจีด
บานจีต

บานผือ
หนองหาร
หนองหาร
กูแกว
เมือง

เลม52หนา3716 8มีนาคม2478
เลม52หนา3716 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525

4

อาคารราชินูทิศ

5

บานเชียง

หนองหาร

6

หลุมขุดคนโบราณคดีวัดโพธิ์ศรีใน
(บานเชียง)
วัดศรีธาตุประมัญชา

จําปา

ศรีธาตุ

7

หอระฆังไมวัดศรีบุญเรือง

เวียงคํา

กุมภวาป

8

กลุมใบเสมาบวชพระปู

เมืองพาน

บานผือ
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เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT17-24-40N,LONG102-47-05E
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT17-24-33N,LONG103--14-43E
เลม116 ตอน7ง. 22 มกราคม 2542
LAT17-58-13N,LONG103-10-50E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT17-06-57N,LONG103-02-09E
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 10 รอยเอ็ด
ที่

รายชื่อ

จังหวัดกาฬสินธุ
1
ใบเสมาบานสูงยาง
2
ใบเสมาบานหนองแปน
3
ใบเสมาบานมะกอม
4
หินแปน
5
หลักทอด
6
ใบเสมาหนาวิหารวัดเหนือ
7
คูเมืองเชียงโสม
8
ธาตุใหญ (1)
ธาตุใหญหรือพระธาตุยาคู (2)
9
โนนสาวเอ (1)
โนนสาวเอ (2)
หรือโนนสาวเอหรือโบสถราง
และสระน้ําเมืองฟาแดดสงยาง
10 ถ้ําภูคาว
11 วัดอุดมประชาราษฎร
12

วัดโพธิ์ชัย (วัดโพธิ์ชัยบานหนองหาง)

13 วัดโพธิ์ชัย
14 เมืองฟาแดดสงยาง
จังหวัดนครพนม
1
พระธาตุพนม (1)
วัดพระธาตุพนม (2)
2
วัดกลางเมืองไชยบุรี
3
วัดใตไชยบุรี หรือวัดใตเมืองไชยบุรี
4
วัดรางบานเหลาหมาด
5
วัดบานสําราญ
6
อาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม
*
วัดมโนภิรมย (มุกดาหาร)
7
วัดธาตุนอยศรีบุญเรือง

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

ตําบล

อําเภอ

หนองแปน
หนองแปน
หนองแปน
บัวขาว
บัวขาว
เหนือ
โคกเครือ
หนองแปน
หนองแปน
หนองแปน
หนองแปน

กมลาสัย
กมลาสัย
กมลาสัย
กมลาสัย
กุฉินารายณ
หลุบ
สหัสสขันธ
กมลาสัย
กมลาไสย
กมลาสัย
กมลาไสย

เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม53หนา2532 27กันยายน2479
เลม54หนา2287 3มกราคม2480
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม54หนา2287 3มกราคม2480
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

โนนศิลา
นาจารย

สหัสขันธ
เมือง

หนองหาง

กุฉินารายณ

โพน
หนองแปน

คํามวง
กมลาไสย

เลม65ตอน43 27กรกฏาคม2491
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT16-31-27N,LONG103-37-03E
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT16-33-08N,LONG104-06-14E
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545

ธาตุพนม

ธาตุพนม
ธาตุพนม
ทาอุเทน
ทาอุเทน
หนองบึก
หนองบึก
เมือง
กิ่ง อ.หวานใหญ
ธาตุพนม

เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม96ตอน160 18กันยายน2522
เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3687 8 มีนาคม 2478
เลม96ตอน160 18กันยายน2522
เลม99ตอน130 14กันยายน2525
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526

ไชยบุรี
ไชยบุรี
วัดกลาง
อาบามารถ
หวานใหญ
พระกลางทุง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

8

วัดพระธาตุทาอุเทน

ตําบล
ทาอุเทน

9

วัดโกศลมัชฌิมาวาส

บานกลาง

เมือง

10

วัดโพธิ์คํา

น้ําก่ํา

ธาตุพนม

11

บานเมืองเกา

ทาคอ

เมือง

12

วัดมรุกขนคร (ราง)

ดอนนางหงส

ธาตุพนม

13

วัดแกงเมือง

กลางเมือง

ธาตุพนม

เวินพระบาท
ในเมือง
โพนสวรรค
รามราช

ทาอุเทน
เมือง
โพนสวรรค
ทาอุเทน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT17-34-47N,LONG104-35-40E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT17-10-10N,LONG104-47-10E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT16-54-44N,LONG104-43-56E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT17-19-24N,LONG104-48-12E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT17-05-49N,LONG104-45-59E
เลม115ตอน38ง. 20พฤษภาคม2541
LAT17-10-16N,LONG104-47-50E
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธันวาคม2545
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม 2548
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม 2548
เลม122ตอนพิเศษ69ง22สิงหาคม 2548

ในเมือง
สระคู
หินกอง

เมือง
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ

เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม114ตอน80ง 12กันยายน2540

สระคู
สระคู
สระคู
สระคู

เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

ที่

รายชื่อ

14 บานเวินพระบาท
15 จวนผูวาราชการจังหวัดนครพนมหลังเกา
16 วัดธาตุจําปา
17 วัดปาดอนธาตุ
จังหวัดรอยเอ็ด
1
"หินกอง" บานในเมือง
2
"หินกอง" บานหินกอง (1)
สระหินกองบานหินกอง (2) หรือ
ปราสาทหินกอง
3
คูเมืองบานชาง
4
"คูอาราม" บานดงเมือง
5
กูสี่แจงหรือกูคํากูนา (1)
กูสี่แจงหรือกูคํากูนาหรือกูพระโกนา (2)

อําเภอ
ทาอุเทน

6
7
8
9

คูเมืองสรวง (กูเมืองสรวง)
กูบานดาน
กูบานกระโดน
กูกาสิงหบานกุกาสิงห (1)
กูกาสิงห (2) (วัดบูรพากูกาสิงหนอย)

หนองผือ
บานดาน
หนองแวง
หนองแวง
กูกาสิงห

สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
เมืองสรวง
สุวรรณภูมิ
สุวรรณภูมิ
หนองแวง
หนองแวง
เกษตรวิสัย

10

กูบานกุดโอ

คําไฮ

คําไฮ
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เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT15-34-26N,LONG103-40-44E
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่
11
12
13

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

คําไฮ
คําไฮ
พนมไพร
คําไร
พนมไพร
คําไร
กูอูบมุง เจดียบานชาติ
กุดน้ําใส
อูบมุงโนนสรางถอ
กุดน้ําใส
อูบมุงมุงวัดบานเตียงนาชุม
กุดน้ําใส
โนนหนองฮางบานตากแดด
ดูกอิ่ง
ดอนอูบมุง บานผือ
ดูกอิ่ง
ดงบานหลุบโมก
ดูกอิ่ง
ดงบานหนองแซง
ดูกอิ่ง
ปราสาทหนองกู (กูบานหนองกู) (1)
มะอึ
ปราสาทหนองกูหรือกูบานหนองกู (2) มะอึ
บึงจิว
ดินแดง
กูอูบมุง บานขานอย (1)
หัวชาง
กูอุบมุง (2)
หนองผือ
เดนราษฏร
หินอยูคง หินบานสั้น
อาจสามารถ
ดงมเหศักดิ์อยูดงบานขูลู
อาจสามารถ
วัดบานชีโหลน
โพนเมือง
ดงบานแวง
อาจสามารถ
วัดบานธาตุ
โพนเมือง
กูโพนระฆัง
กูกาสิงห
กูวัดธาตุพันขัน
บอพันขัน
กูบานคําพระ
นานวล
กูนอยบานยางกู
มะอึ
กูโนนมวง
นานวล
กูคัฒนาม (กูคันธนาม)
โนนทราย
คูและกําแพงเมืองรอยเอ็ด

37

วัดไตรภูมิ (วัดบานผือฮี)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

บานโนนหมากเบา (ปรางคโนนหมากเปา)
บานขยอม (ปรางคบานพยอม)
ชายเนินบานพนมไพร (เสมาบานพนม
ไพร)
วัดกลางบานพนมไพร

ดงแดง

คําไฮ
คําไฮ
พนมไพร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3696 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478

พนมไพร

เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478

พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
พนมไพร
แซงบาดาล
ธวัชบุรี
แซงบาดาล
หัวชาง
จตุรพักตรพิมาน
หนองรี
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
อาจสามารถ
เกษตรวิสัย
สุวรรณภูมิ
พนมไพร
ธวัขบุรี
พนมไพร
โนนทราย
เมือง

เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525

อําเภอ

เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม52หนา3697 8 มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม119ตอน90 16กรกฏาคม2537
48QUC563748
จตุรพักตรพิมาน เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
ตําบล
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
38 กูเมืองบัว
เมืองบัว
เกษตรวิสัย
เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
39 กูกระโดน (วัดธาตุ)
เกษตรวิสัย
เกษตรวิสัย
เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
40 ปราสาทหินบานหนองคูณ (ดอนขุมเงิน) เดนราษฎร
กิ่งอ.หนองฮี
เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
41 วัดไตรภูมิคณาจารย
หัวโทน
สุวรรณภูมิ
เลม114 ตอน80ง 12กันยายน2540
42 วัดประตูชัย
นิเวศน
ธวัชบุรี
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม.2541
LAT16-03-35N,LONG103-42-38E
43 วัดจักรวาฬภูมิพินิจ
หนองหมื่นถาน อาจสามารถ
เลม118ตอน124ง.17ธันวาคม2544
LAT15-44-07N,LONG103-58-58E
44 วัดขอนแกนเหนือ
ขอนแกน
เมือง
เลม118ตอน124ง.17ธันวาคม2544
LAT16-13-01N,LONG103-36-31E
45 กูโพนวิจ
กูกาสิงห
เกษตรวิสัย
เลม118ตอน124ง.17ธันวาคม2544
LAT15-34-40N,LONG103-40-51E
46 วัดศรีฐาน
เทอดไทย
กิ่งอ.ทุงเขาหลวง เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
47 วัดเจริญราษฎร
โคกสวาง
พนมไพร
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
48 เจดีย (ธาตุ) วัดเบญจ
หัวโทน
สุวรรณภูมิ
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
49 วัดมาลาภิรมย
เชียงใหม
โพธิ์ชัย
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
50 วัดธาตุนาใหญ
สุวรรณภูมิ
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
51 วัดสระเกตุ
น้ําคํา
สุวรรณภูมิ
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
จังหวัดสกลนคร
1
วัดธาตุศาสดาราม (1)
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
เลม 52 หนา 3699 8มีนาคม 2478
วัดธาตุศาสดารามหรือธาตุเชิงชุม (2) ธาตุเชิงชุม
เมือง
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
2
สพานขอม (1)
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
เลม52หนา3699 8มีนาคม 2478
สะพานขอม (2)
ธาตุเชิงชุม
เมือง
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
3
พระธาตุดุม (1)
ธาตุเชิงชุม
ธาตุเชิงชุม
เลม52หนา3699 8มีนาคม 2478
ธาตุดุมหรือพระธาตุดุม (2)
งิ้วดอน
เมือง
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
4
พระธาตุนารายณเจงเวง (1)
พังขวาง
ธาตุเชิงชุม
เลม 52 หนา 3699 8มีนาคม 2478
พระธาตุนารายณเจงเวง (2)
พังขวาง
เมือง
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
5
เจดียภูเพ็ก (1)
นาหัวบอ
พรรณานิคม
เลม52หนา 3699 8มีนาคม 2478
เจดียภูเพ็กหรือพระธาตุภูเพ็ก (2)
นาหัวบอ
พรรณานิคม
เลม98ตอน104 30มิถุนายน2524
6
เจดียหิน
พันนา
บานหัน
เลม52หนา3699 8มีนาคม 2478
7
กุฏิพระอาจารยมั่น บานหนองผือ
นาไน
พรรณานิคม
เลม96ตอน15 6กุมภาพันธ2522
หรือกุฏิพระอาจารยมั่น
วัดปาภูริทตตถิราวาส
ที่
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

8
9
10

กูพันนา
ธาตุวัดบานวังเวิน
กลุมโบราณสถานวัดทุงปาผาง

ตําบล
พันนา
สวางแดนดิน
นาตงวัฒนา

11

แหลงโบราณคดีบานดอนธงชัย

สวางแดนดิน

12

หอไตรวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ในเมือง

13
14

พระเจดีย
(พระธาตุอูปโมงควัดปาธาตุศรีทอง)
วัดบานโคกคอน

โคกสี

15

วัดปาอุดมพัฒนา

นาตาล

16

วัดพุทธาวาส

สวาง

17

ดอนหินหลัก

นาตาล

18

วัดศรีธาตุการาม

ธาตุทอง

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
สวางแดนดิน
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
สวางแดนดิน
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
กิ่ง อ.โพนนาแก เลม114ตอน81ง. 15กันยายน2540
47QVD259971
สวางแดนดิน
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
48QUE345335
เมือง
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
48QUE104977
วานรนิวาส
เลม116ตอน7ง. 22มกราคม2542
48QUE569464
สวางแดนดิน
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
48QUE341507
เตางอย
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-58-25.8N,LONG104-08-17.4E
พรรณานิคม
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
48QUE886199
เตางอย
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT16-59-16N,LONG104-07-55.2E
สวางแดนดิน
เลม 119ตอนพิเศษ 129ง 26 ธ.ค. 2545

19

วัดดานมวงคํา

ดานมวงคํา

โคกศรีสุพรรณ

ที่

รายชื่อ

เลม121 ตอนพิเศษ 53 ง 10 พ.ค.2547
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โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

จังหวัดมุกดาหาร
1
วัดมโนภิรมย (มุกดาหาร)
2
วัดพระศรีมหาโพธิ์

หวานใหญ
หวานใหญ

3

วัดลัฎฐิกวัน

ชะโนด

4
5

วัดศรีมุณฑา
วัดนรวราราม

โพนทาย
โนนยาง

จังหวัดยโสธร
1
เสาหิน (1)

2
3

4

หัวเมือง

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

กิ่ง อ.หวานใหญ เลม99ตอน130 14กันยายน2525
หวานใหญ
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT16-42-45N,LONG10445-27E
หวานใหญ
เลม115ตอน4ง. 14มกราคม2541
LAT16-40-55N,LONG104-45-20E
เมืองมุกดาหาร เลม121ตอนพิเศษ52ง 10พ.ค. 2547
หนองสูง
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

พระพุทธบาท (1)

หัวเมือง

พระพุทธรูป (1)

หัวเมือง

พระพุทธบาท พระพุทธรูปนาคปรกและ
เสาหินบริเวณ – ที่ดินวางเปลา
(ศิลาจารึก)(2)
ธาตุถาดทอง (กองขาวนอย)
ธาตุลูกฆาแมหรือธาตุกองขาวนอย (1)
(ธาตุบานสะเดา)
ธาตุลูกฆาแมหรือกองขาวนอยหรือธาตุ
กลองขาวนอย (2)
ดงเมืองเตย (1)
ดงเมืองเตย (2)

หัวเมือง

ฟาหยาด
มหาชนะชัย
ฟาหยาด
มหาชนะชัย
ฟาหยาด
มหาชนะชัย
มหาชนะชัย

เลม53ตอน1534 27กันยายน2479

ตาดทอง
ตาดทอง

ยะโสธร
ยะโสธร

เลม53หนา1533 27ก.ย.2479
เลม53หนา1533 27ก.ย.2479

ตาดทอง

เมือง

เลม99หนา155 21ต.ค.2525

สงเปอย
สงเปอย

ลุกพุก
ลุกพุก

เลม53หนา1535 27กันยายน2479
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547

เลม53ตอน1534 27กันยายน2479
เลม53ตอน1534 27กันยายน2479
เลม92ตอน136 21กรกฎาคม 2518

5
6

ดงศิลาแดงใกลบานศรีฐาน
วัดพระมหาธาตุ (1)

กระจาย

ลุกพุก
ยะโสธร

เลม53หนา1535 27กันยายน2479
เลม43ตอน65 17ก.ค.2491

7

วัดมหาธาตุ (2)
กู (1)

ในเมือง
กุจาร

เมือง
ลุกพุก

เลม98ตอน104 30ม.ย.2524
เลม53หนา1535 27กันยายน2479

กูบานงิ้ว (2)

กูจาน

คําเขื่อนแกว

เลม98ตอน63 28เม.ย.2524
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่
8

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
นาเวียง

อําเภอ
ทรายมูล

กําแมด

กุดชุม

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม107ตอน113 27มิถุนายน 2533

9

วัดสระไตรนุรักษ (วัดบานนาเวียง)
ไมมีในรายชื่อส.10
วัดสุริโย (วัดกําแมด)

10

วัดธาตุทอง

โพนงาม

กุมชุม

11

วัดบูรพาโนนเปอย

โนนเปอย

กุดชุม

ขุงคํา
ในเมือง

เล็งนกทา
เมือง

เลม110ตอน220 24 ธันวาคม 2536
48PVC309598
เลม 110 ตอน220 24 ธันวาคม 2536
48QVC111718
เลม 110 ตอน220 24 ธันวาคม 2536
48QVC337692
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545

เมืองจันทร
กําแพง
กําแพง

อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย

เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

ขยุง
ขะยุง
บึงมะลู
ไพร
พราน
พราน

อุทุมพรพิสัย
อุทุมพรพิสัย
น้ําออม
น้ําออม
น้ําออม
ขุนหาญ

สมอ

หวยเหนือ

เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม119 ตอนพิเศษ117ง 29 พ.ย. 2545
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม 110 ตอน220 24ธันวาคม2536
48PVB458184
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478

สมอ
ลาวเดิม
ปราสาทเยอร
ปราสาทเยอร
กัณทรารมย
กัณทรารมย
กู
กู

ปรางคกู
หวยเหนือ
หวยเหนือ
ไพรบึง
หวยเหนือ
ขุขันธ
หวยเหนือ
ปรางคกู
กันทรลักษณ

เลม99ตอน130 14กันยายน2525
เลม52หนา3680 8มีนาคม2478
เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม 52หนา3681 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม57หนา2527 22ตุลาคม2483

12 วัดธรรมรังษีนิคมเขต
13 เจดียวัดสิงหทา
จังหวัดศรีสะเกษ
1
บานปราสาท
2
ปราสาทกําแพงใหญหรือวัดกําแพง (1)
ปราสาทกําแพงใหญหรือปราสาทหิน
กําแพงใหญ (2)
3
ปราสาทกําแพงนอย (1)
ปราสาทกําแพงนอย (2)
4
ชองตาเฒา (ปรางคศิลาชองเขาโดนตอล)
5
ศิลาจารึกบานกระมัน
6
ภูเขาฝาย (1)
ภูเขาฝาย (2)
7

8
9
10
11
12

ปราสาทบานสมอ หรือ
วัดปราสาททามจาน (1)
วัดปราสาททามจาน (2)
บานลาวเดิมเรียกวาเจดียบานหนองจังเกา
ปราสาทเยอร (1)
ปราสาทเยอรหรือวัดปราสาทเยอ (2)
ปราสาทบานลุมพุก
ปราสาทตาเล็ง
ปราสาทบานกู (1)
ปราสาทบานกูหรือปราสาทปรางคกู (2)
โบราณสถานบนยอดเขาพระวิหาร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

โพธิ์ชัย

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
ขุขันธ
ตอน60เลม69 30 กันยายน 2495
ขุขันธ
ตอน60เลม69 30 กันยายน 2495
ไพรบึง
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
ขุนหาญ
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
ขุขันธ
เลม107ตอน16 25มกราคม2533
ขุขันธ
เลม107ตอน16 25มกราคม2533
เมือง
เลม 112 ตอน65 ง 15สิงหาคม2538
48PVB287708
เมือง
เลม116ตอน17ง. 17มกราคม2540
เมือง
เลม116ตอน17ง. 17มกราคม2540
บึงบูรพ
เลม116ตอน17ง. 17มกราคม2540
ราษีไศล
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT15-20-49N,LONG104-10-28E
กิ่ง อ.เมืองจันทร เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT15-09-20N,LONG104-02-00E
อุทุมพรพิสัย
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

ในเมือง

เมือง

เลม53หนา1533 27กันยายน2479

ในเมือง
ในเมือง
คูเมือง
คูเมือง
สําโรง
โคกวาง
บึงแก
มวงสามสิบ
มวงสามสิบ
โพนเมืองนอย

เมือง
เมือง
วารินทรชําราบ
วารินทรชําราบ
วารินทรชําราบ
สําโรง
ฟาหยาด
มวงสามสิบ
มวงสามสิบ
มวงสามสิบ

เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม53หนา1534 27กันยายน2479

บานไผใหญ
ยางโยภาพ
โพนเมืองนอย

มวงสามสิบ
มวงสามสิบ
มวงสามสิบ

เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม53หนา1534 27กันยายน2479

15
16
17
18

ปราสาทบานปราสาท
ธาตุจังเกา บานจังเกา (1)
พระธาตุจังเกา (เดิมธาตุจังเกา) (2)
ตําหนักไทรหรือปราสาทตําหนักไทร
วัดเขียนบูรพาราม
ปราสาทกุด (วัดโพธิ์พฤกษ)
ตึกขุนอําไพพาณิชย

ตําบล
ปราสาทเยอร
ดินแดง
โนนปูน
บักดอง
หวยเหนือ
หวยเหนือ
เมืองใต

19
20
21
22

สิมเกาวัดคูซอด
สิมเกาวัดบานสิม (วัดสิมเกา)
โบสถเกาวัดวิสุทธิโสภณ
เมืองคงโคก

คูซอด
คูซอด
บึงบูรพ
เมืองคง

23

เมืองจันทร

เมืองจันทร

13
14

24 วัดบานสะเดา
จังหวัดอุบลราชธานี
1
วัดใตเพิง (ใตเทิง) (โบราณวัตถุปจจุบัน
อยูพช.พระนคร)
2
วัดปาใหญ (วัดมหาวนาราม)
3
วัดสุปฏนาราม (วัดสุปฏนารามวรวิหาร)
4
อูบมุง (1)
อูบมุงบานคูเมือง (2)
5
อูบมุง (1)
อูบมุงบานอูบมุง (2)
เสาหิน (ยโสธร)
6
ดงปูตา (1)
ดอนปูตาบานมวงสามสิบ (2)
*
บานโพนเมืองหรือโนนขวาว
(อํานาจเจริญ)
7
บานไผใหญหรือโนนปูตา
8
โนนหนองสิม
9
บานโพนเมืองหรือโนนขวาว
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
โนนบานเกา
ยางโยภาพ
หลักศิลาจารึก (ศิลาจารึกปากแมน้ํามูล) สุวรรณวาสี
(โบราณวัตถุ)
แผนศิลา (จารึกถ้ําภูหมาไนหรือถ้ํา
สุวรรณวาสี
ปราสาท) (โบราณวัตถุ)
วัดบานขะโหมย (วัดโพธิ์ศรีทุงใหญ) ไทย
(โบราณวัตถุ)
ปราสาททองหลาง (1) (ปราสาทหนอง เดช
ทองหลาง)
ปราสาททองหลาง (2)
เมืองเดช
ปราสาทหนองเบ็ญ (1)
สมสอาด
ปราสาทหนองเบ็ญ (2)
สมสะอาด
คูหวยธาตุ (1)
โพนงาม
ธาตุสมเด็จนางพญา คูหวยธาตุ (2)
หนองสะโน
ดงเมืองเตย (1) (ยโสธร)
สงเปอย
ดงเมืองเตย (2)
สงเปอย

อําเภอ
มวงสามสิบ
สุวรรณวาสี

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม53หนา1534 27กันยายน2479

สุวรรณวาสี

เลม53หนา1534 27กันยายน2479

เขื่องใน

เลม53หนา1534 27กันยายน2479

เดชอุดม

เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
เดชอุดม
บุญทวี
ลุกพุก
ลุกพุก

*
*
17

ดงศิลาแดงใกลบานศรีฐาน (ยโสธร)
กูบานงิ้ว (ยโสธร)
วัดแจง

กระจาย
กุจาร
ในเมือง

ลุกพุก
ลุกพุก
เมือง

18

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ชีทวน

เมือง
เมือง
เมือง
เขื่องใน

21
22
23
24

หอไตรวัดทุงศรีเมือง (2)
อุโบสถวัดทุงศรีเมือง (1)
อุโบสถวัดบานนาควาย
ศาลาธรรมาสนสิงหวัดศรีนวลสวาง
อารมณ
วัดทุงศรีวิไล
โบสถ(สิม)วัดบานตําแย
วัดแกงตอย
เจดียวัดปาบึงเขาหลวง

เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม98ตอน104 30มิถุนายน2524
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม98ตอน177 27ตุลาคม2524
เลม53หนา1535 27กันยายน2479
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
เลม53หนา1535 27กันยายน2479
*เปลี่ยนเขตการปกครองเปนจังหวัดยโสธร
เลม53หนา1535 27กันยายน2479
เลม 97ตอน163 21ตุลาคม 2523
เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524
48PVB855835
เลม112 ตอน59ง 25ก.ค.2538
เลม99ตอน130 17กันยายน2525
เลม 111 ตอน85ง 25 ตุลาคม 2537
เลม114 ตอน 80ง 12กันยายน 2540

ชีทวน
ไรนอย
ทาเมือง
กลางเมือง

เขื่องใน
เมือง
กิ่งอ.ดอนมดแดง
เขื่องใน

25

หอไตรหนองขุหลุ

ขุหลุ

ตระการพืชผล

ที่
10
11
12
13
14

15
16
*

19
20

รายชื่อ

เลม114 ตอน 80ง 12กันยายน 2540
เลม114 ตอน 80ง 12กันยายน 2540
เลม114 ตอน 80ง 12กันยายน 2540
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT15-30-33N,LONG104-25-34E
เลม118ตอน29ง. 26มีนาคม2544
LAT15-36-48N,LONG105-01-25E
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ
สิรินธร

26

ศิลาจารึกปากลําโดมนอย(โบราณวัตถุ)

27

ในเมือง

เมือง

28

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อุบลราชธานี
วัดบูรพาราม

ในเมือง

เมือง

29

ดอนขุมเงิน(ร.ร.บานสะพือใต)

โพธิ์ศรี

พิบูลมังสาหาร

30

วัดราษฎรประดิษฐ

กระเดียน

ตระการพืชผล

31 อาคารโรงเรียนเบ็ญจมมหาราช
32 โนนแก
33 วัดบานนาซาว
จังหวัดอํานาจเจริญ

ในเมือง
คูเมือง
โนนรัง

เมืองฯ
วารินชําราบ
เขื่องใน

1
2

บานโพนเมืองหรือโนนขวาว
เมืองงิ้ว(วัดโนนบึงศิลา)

โพนเมืองนอย
เค็งใหญ

มวงสามสิบ
หัวตะพาน

3
4
5
6

วัดโพธิ์ศิลา
อุโบสถวัดบานยางชา
วัดพระเหลาเทพนิมิต
วัดโพธาราม

เปอย
อํานาจ
พนา
เสนางคนิคม

ลืออํานาจ
ลืออํานาจ
พนา
เสนางคนิคม
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48 550993E,1688725N
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48 5116E,1683205N
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48 486906E,1683634N
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48527588E,1684937N
เลม118ตอน124ง. 17ธันวาคม2544
UTM48 508486E,1724308N
เลม 119 ตอนพิเศษ131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548
เลม53หนา1534 27กันยายน2479
เลม116ตอน17ง. 17มีนาคม2542
LAT15-45-32N,LONG104-35-47E
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม 119ตอนพิเศษ 131ง 28 ธ.ค. 2545
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

จังหวัดชัยภูมิ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ปรางคกู (1)
ปรางคกู (2)
หินรูปใบเสมา
ภูพระ
กุฎิสี่มุม
สบน้ํามัน
หินตั้ง
บานประโค (1)
บานประโค (2)
วัดรางบานชวน
โบสถรางบานกําปง
กูบานหัวสระ
สระพระ
ปรางคบานตาล
โบสถรางบานกะทุมพระ
ดอนขางบานหนองฉิม
หินตั้ง
ดอนเมืองพรหม
หนองหินตั้ง
ดอนหัวนานาปรอท
ภูพระ
ธาตุเตอะเลอะ
ธาตุบานผักปง
ธาตุบานแกง (1)
ธาตุบานแกงหรือพระธาตุสามหมื่น (2)
ธาตุงูซาวหรือ ธาตุงูซวง
ภูกุมขาว
พระเจาหมูบ
พระพุทธรูป
ปรางคกู

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
นาเสียว
บานตาล
บานตาล
บานตาล
บานชวน
บานชวน
บานชวน
บานเพ็ด
บานตาล
บานตาล
บานตาล
บานตาล
ละหาน
ละหาน
ละหาน
ละหาน
ละหาน
ผักปง
ผักปง
ผักปง
บานแกง
บานแกง
บานยาง
บานยาง
บานยาง
บานแกง
บานเตา

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
จตุรัส
ผักปง
ผักปง
ผักปง
ผักปง
ภูเขียว
ผักปง
ผักปง
ผักปง
ผักปง
ผักปง

เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม100ตอน88 31พ.ค.2526
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา902 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม99ตอน130 14กันยายน2525
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

28 ธาตุกุดจอก (1)
ธาตุกุดจอก (2)
29 พระพุทธรูป
30 ธาตุ
31 พระพุทธรูป
32 กูบานกุดยาง
33 ปรางคดอนกู

ตําบล
บานยาง
บานยาง
โนนกอก
โนนกอก
คอนสาร
ตลาดแรง
หนองไผ

34 บานโนนฆอง

สระโพนทอง

35 ธาตุตาผาขาว

สระโพนทอง

36 พระธาตุแกงคอย

โนนคูณ

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
ผักปง
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
เกษตรสมบูรณ เลม119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
ผักปง
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
ผักปง
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
ผักปง
เลม53หนา903 2สิงหาคม2479
บานเขวา
เลม66ตอน172 18พ.ย.2525
เมือง
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
925400
เกษตรสมบูรณ เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM817642E,1801459NLAT16-1628N,LONG101-58-20E
เกษตรสมบูรณ เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM815813E,1798510NLAT16-1453N,LONG101-57-17E
คอนสาร
เลม119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ในเมือง
บานโพธิ์
บานโพธิ์

เมือง
เมือง
เมือง

พุดซา

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

ที่

รายชื่อ

จังหวัดนครราชสีมา
1 โบราณวัตถุตาง ๆ ที่วัดสุทธจินดา
2 กําแพงเมืองโคราช
3 สถานพระนารายน (1)
วัดพระรายณมหาราช
(สถานพระนารายณ) (2)
4 วัดกลาง
5 วัดพนมวัน (1)
ปราสาทหินพนมวัน (วัดพนมวัน) (2)
6
7
8
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วัดกลาง (ปรางค) (1)
วัดปรางค (วัดกลาง) (2)
วัดบน (1)
วัดบน (ราง) (2)
วัดตะวันตก (1)
วัดสุริยาเย็น (วัดตะวันตก) (2)

พุดซา
พุทรา
พุดซา
พุทรา

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT14-58-23N,LONG102-06-37E
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT15-01-20N,LONG102-11-29E
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม100ตอน36 15มี.ค2526
เลม53หนา1527 27ก.ย.2479
เลม104ตอน143 28ก.ค.2530
เลม53หนา1527 27ก.ย. 2479
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT15-02-02N,LONG102-02-31E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

9 วัดนครราชสีมาเกา
10 พระนอน
11 โนนกู (1)
โนนกู (2)
โนนกูหรือปราสาทหินโนนกู (3)
12 เมืองแขก (1)
เมืองแขก (2)
เมืองแขกหรือปราสาทหินเมืองแขก (3)
13 เมืองเกา (1)
เมืองเกาหรือปราสาทหินเมืองเกา (2)
14 วัดสิงห
15 วัดเกาะ
16 วัดสีคิ้ว
17 โบสถบานไฟไหม
18 วัดกลาง
19 ปราสาทบานปราสาท
20 คูบานปราสาท
21 ปรางคพลสงคราม (1)
ปรางคพลสงคราม (2)
22 ปรางคบานปรางค (1)
ปรางคบานปรางค (2)
23 กูฤาษีบานกู (หรือกูบานคู) (1)
กูฤาษีบานกู (หรือกูบานคู) (2)
24 กูพราหมณจําศีลบานนางรํา
25 ปราสาทบานนางรํา (1)
ปราสาทนางรํา (ปราสาทบานนางรํา) (2)
26 ปรางคบานสีดา (1)
ปรางคบานสีดา (2)
27 บานปะโค
28 ปรางคบานปรางค
29 เมืองเกา
30 ปรางคสระเพลง (1)
ปรางคสระเพลง (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
เสมา
เสมา
เมืองเกา
โคราช
เมืองเกา
โคราช
โคราช
เมืองเกา
โคราช
ลาดบัวขาว
สีคิ้ว
สีคิ้ว
มะลัง
สําโรง
จันวัด
จันวัด
เสลา
พลสงคราม
วังโพ
ปรางค
ดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน
วังหิน
วังหิน
นางรํา
กุดจอก
สีดา
ปง
ปง
สาระถี
กระโทก
กระโทก

อําเภอ
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
สูงเนิน
จันทึก
จันทึก
จันทึก
โนนลาว
โนนลาว
โนนวัด
โนนวัด
โนนวัด
โนนสูง
บัวใหญ
คง
บัวใหญ
บัวใหญ
บัวใหญ
บัวใหญ
ประทาย
บัวใหญ
บัวใหญ
กระโทก
กระโทก
กระโทก
กระโทก
โชคชัย

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1527 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม60ตอน69 30ก.ย.2495
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
ตอน60เลม69 30ก.ย.2496
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม99ตอน130 14ก.ย.2525
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม98ตอน104 30ม.ย.2524
เลม53หนา1528 27ก.ย.2479
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1528 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม98ตอน104 30ม.ย.2524

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

31 ถ้ําวัวแดง (1)
ถ้ําวัวแดง (2)
32 ปรางคครบุรี (1)
ปรางคครบุรี (2)
33 วัดพระเจาคอหัก
34 ปราสาทหนึ่งคํา
35 ปราสาทจําปาทอง
36 ปราสาทหนองหอย
37 โนนหินตั้ง
38 ปราสาทนาแค
39 ปราสาทสระนอย
40 เมืองพิมาย
41 ซุมประตูตะวันตก
42 ซุมประตูทิศเหนือ
43 กองศิลาแลงประตูตะวันออก
44 เมรุพรหมทัต (1)
เมรุพรหมทัต (2)
45 เมรุนอย
46 กุฏิฤาษีนอย (1)
กุฏิฤาษีนอย (2)
47 ทานางสระผม (1)
ทานางสระผม (2)
48 ซุมประตูไชย
49 เมืองถายจาน
50 บานกงรถ
51 เมืองพลับพลา
52 กูศิลา
53 บานตะกาย
54 กูศิลา
55 เมืองเพ็ด
56 บานแทน
57 ประตูชุมพล
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ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
แซะ
แซะ
ครบุรี
ครบุรี
ตูม
สะแกราช
สะแกราช
สะแกราช
สําโรง
เมืองปก
กอก
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ในเมือง
ประตูชัย
ในเมือง
ประตูชัย
ประตูชัย
ในเมือง
ประตูชัย
ประตูชัย
ประตูชัย
งิ้ว
งิ้ว
งิ้ว
งิ้ว
หนองสาหราย
หนองสาหราย
หนองหลวง
ประสุก
ในเมือง

อําเภอ
กระโทก
โชคชัย
ปกธงชัย
ครบุรี
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
ปกธงชัย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
นครราชสีมา
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
พิมาย
เมือง

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม97ตอน41 14มี.ค.2523
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม53หนา1529 27ก.ย2479
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525
เลม53หนา1529 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย2479
เลม100ตอน36 15มี.ค.2526
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม98ตอน63 28เม.ย.2524
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม53หนา1530 27ก.ย.2479
เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

58 ศาลาเจาพอหลักเมือง (1)
ศาลาเจาพอหลักเมือง (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ในเมือง

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

ในเมือง

เมือง

เลม115ตอน83ง.21ก.ย.2541

อําเภอ

LAT15-07-27N,LONG102-01-37E
59 อนุสาวรียทายสุรนารี

โพธิกลาง

เมือง

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

60 กี่

สูงเนิน

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

61 โบสถบานหวยวัด

นากลาง

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30 ก.ย.2496

62 โบสถระหวางบานนากลางกับนาใหญ

นากลาง

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

63 แทนพระ วัดไทรงาม (1)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

แทนพระวัดไทรงาม (2)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30 ก.ย.2496

64 พระพุทธรูปโนนสุรินทร ( หินเหิบ)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

65 พระพุทธรูปเหิบพระ (1)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3ม.ค.2480

พระพุทธรูปเหิบพระ (2)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30 ก.ย.2496

66 พระพุทธรูปโนนสุรินทร
(โนนสุรินทร) (1)

มะเกลือใหม

สูงเนิน

เลม54หนา2285 3 ม.ค.2480

มะเกลือใหม

สูงเนิน

ตอน60 เลม 69 30ก.ย.2496

67 ปรางคศิลาแลงที่บานบุใหญ (1)

สูงเนิน

สูงเนิน

ตอน60 เลม 69 30ก.ย.2496

ปรางคศิลาแลงที่บานบุใหญ (2)

สูงเนิน

สูงเนิน

เลม100ตอน36 15ม.ค.2526

68 เมืองนครราชสีมาเกา

เสมา

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

69 โนนกู

โคราช

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30 ก.ย.2495

70 กี่

สูงเนิน

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

71 พระนอน

เสมา

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

72 โบสถ

นากลาง

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

73 เมืองเกา

โคราช

สูงเนิน

ตอน60เลม69 30ก.ย. 2495

74 กูเกษม

สะแกราช

ปกธงชัย

เลม99ตอน130 14ก.ย.2525

75 ปราสาทสระหิน

ตะกุ

ปกธงชัย

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

76 ปราสาทบานปรางค

นกออก

ปกธงชัย

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

77 ปรางคบานถนนหัก

สารถี

โชคชัย

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

78 ปรางค (ศิลาแลง)วัดหนองชุมแสง

ตูม

ปกธงชัย

เลม99ตอน172 18พ.ย.2525

79 ภาพเขียนสีเขาจันทรงามบานเลิศสวัสดิ์

ลาดบัวขาว

สีคิ้ว

เลม107ตอน127 24ก.ค.2533

พระพุทธรูปโนนสุรินทร (2)
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

80 ปราสาทบานหลุงตะเคียน

ตําบล
หลุงตะเคียน

อําเภอ
หวยแถลง

81 แหลงโบราณคดีบานปราสาท

ธารปราสาท

โนนสูง

82 วัดปทุมคงคา

นกออก

ปกธงชัย

83 วัดกุดชะนวน

มิตรภาพ

สีคิ้ว

84 วัดถนนคด

สีคิ้ว

สีคิ้ว

85 วัดโนนกุม

สีคิ้ว

สีคิ้ว

86 วัดยองแยง

หนองระเวียง

เมือง

87 วัดมะเริงนอย

พะเนาว

เมือง

88 วัดโคกตลาด

ตลาด

เมือง

89 วัดหนาพระธาตุ

ตะคุ

ปกธงชัย

90 สิมวัดโพธิ์ทอง

เมืองปก

ปกธงชัย

91 วัดโคกศรีสะเกษ

นกออก

ปกธงชัย

92 ปรางคกู

โนนสําราญ

แกงสนามนาง

93 ปราสาทบานปราสาท

หินดาด

ดานขุนทด

94 คู-กําแพงเมืองโบราณบานกระเบื้อง

กระชอน

พิมาย

95 ปราสาทหัวสระ บานปรางคเกา

กุดนอย

สีคิ้ว
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม111ตอน56ง 1ธ.ค.2537
48PTB50774
เลม111ตอน85ง 25 ต.ค.2537
48PTB181869
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
48PSB812257
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PQS901457
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PQS898478
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PQS942458
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
48PTB004597
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
48PSB993590
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PSB947637
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
47PRS218296
เลม113ตอน50ง 18 ธ.ค.2539
48PSB841289
เลม113ตอน50ง18 ธ.ค.2539
48PSB824247
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
123472
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
973813
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
493110
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM798522E,1649793N

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

จังหวัดบุรีรัมย
1 ปราสาทบานกระโดง (1)
ปราสาทบานกระโดงหรือปราสาทเขา
กระโดง (2)
2 ปราสาทหนองหงส (1)
ปราสาทหนองหงส (2)
3 ถ้ําเปดทอง
4 ปราสาทโคกปราสาท (1)
ปราสาทโคกปราสาท (2)
5 ปราสาทประคําหรือตาคํา
6 ปราสาทหนองตาสี (1)
ปราสาทหนองตาสี (2)
7 ปราสาทเถาวัลยเปรียง
8 ปราสาทหนองฝงกา
9 ปราสาทเยยปราสาท (1)
ปราสาทเยยปราสาท (2)
10 ปราสาทสระตะโก
11 วัดตะวันตกนางรอง
12 ปราสาทหนองโปรงหรือหนองปลอง (1)
ปราสาทหนองโปรงหรือหนองปลอง (2)
13 เมืองแฝก
14 กุฎิฝาย
15 เมืองสูง
16 เมืองไทรออ
17 เขาดุม
18 ปราสาทเขาพนมรุง (1)
ปราสาทหินเขาพนมรุง (2)
19 โรงชางเผือกพนมรุง
20 ปราสาทหนองกง
21 กูสวนแตง (1)
กูสวนแตง (2)

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)

ในเมือง

เมือง
เมือง

เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525

ประคํา
โนนดินแดง
ประคํา
ประคํา
ปะคํา
ชุมแสง
ชุมแสง
ไทยเจริญ
ชุมแสง
ชุมแสง
ชุมแสง
เยยปราสาท
ชุมแสง
นางรอง
หนองปลอง
หนองปลอง
หนองปลอง
ลาดยาว
ลาดยาว
ลาดยาว
ระหารทราย
ตาเปก
ตาเปก
ตาเปก
ตาเปก
ทองหลาง
หนองแวง

นางรอง
ละหารทราย
นางรอง
นางรอง
กิ่ง อ.ปะคํา
นางรอง
นางรอง
กิ่ง อ.ปะคํา
นางรอง
นางรอง
นางรอง
หนองกี่
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
นางรอง
พุทไธสง
พุทไธสง

เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม 52 หนา 3688 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8มีนาคม 2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม 52 หนา 3688 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3688 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม 2478
เลม99ตอน172 18พฤศจิกายน2525
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม93ตอน141 9พฤศจิกายน2519
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม98ตอน104 30มิถุนายน2524

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ตําบล
ทองหลาง
ทองหลาง
จันดูม
โนเจริญ
ปงกู
หินลาด
จระเขมาก

อําเภอ
พุทไธสง
พุทไธสง
ตลุง
บานกรวด
ตลุง
บานกรวด
ตลุง

ปราสาทเมืองต่ํา (2)

จระเขมาก

ประโคนชัย

สระเพลง
กุฎิฤาษี
ศาลปูเจาหรือกระทอมเมียะตา
คูเมืองกําแพงเมือง
กูฤาษี
ปราสาทบึ้ง
ถ้ําเปดทอง
ปราสาทกลางบาน
ปราสาททอง
ปราสาทบานบุ
ปราสาทบานหนองถั่วแปบ
วัดบรมคงคา

จระเขมาก
จระเขมาก
บานไทร
ในเมือง
จระเขมาก
ไทยสามัคคี
หนองโบสถ
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
จระเขมาก
หนองโบสถ
บานแวง

22 กุฏิฤาษี (1)
กุฎิฤาษีหรือกูฤาษี (2)
23 ปราสาทละลมธม (1)
ปราสาทละลมธม (2)
24 ปราสาทถมอ (1)
ปราสาทถมอ (2)
25 ปราสาทเมืองต่ํา (1)

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

38 แหลงตัดหินบานกรวด

ปราสาท

39 วัดโพธิ์ยอม

ปะคํา

40 ชุมชนโบราณบานฝาย

เมืองฝาย

41 ปราสาทบานยาง

บานยาง

42 คูเมืองนอย

บานยาง
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478

เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
LAT14-29-39N,LONG102-59-14E
ตลุง
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
ตลุง
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
ตลุง
เลม 52 หนา 3689 8มีนาคม2478
เมือง
เลม 97 ตอน108 12 กรกฎาคม 2523
ประโคนชัย
เลม99ตอน155 21ตุลาคม2525
กิ่งอ.หนองหงส เลม99 ตอน 172 18 พฤศจิกายน 2525
นางรอง
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
กิ่ง อ.หนองหงส เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
กิ่ง อ.หนองหงส เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
ประโคนชัย
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
นางรอง
เลม100ตอน36 15มีนาคม2526
พุทไธสง
เลม 113 ตอน 50 ง 18 ธันวาคม 2539
48PTC831227
บานกรวด
เลม 113 ตอน50 ง 18 ธันวาคม 2539
48PTB940880
ปะคํา
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
LAT14-26-23N,LONG102-43-11E
หนองหงส
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
LAT14-51-45N,LONG102-44-18E
ลําปลายมาศ
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
720438
ลําปลายมาศ
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
725446

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

43 ชุมชนโบราณบานเมืองเกา (โนนเมือง
กลับ)
44 เมืองพุทไธสง
45 กูสวนแตง
จังหวัดสุรินทร
1 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสุรินทร
2 ปราสาทตาเมียนโตด (1)
ปราสาทตาเมียนโตด (2)
3 ปราสาทตาเมียนธม
4 ปราสาทบานไพล (1)
ปราสาทบานไพรหรือวัดบานโคก
ปราสาท (2)
5 ปราสาทเฉนียง (1)
ปราสาทบานเฉนียง (2)

6
7
8
9
10
11
12

13
14

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
ตูมใหญ
พุทไธสง
กูสวนแตง

หมายเหตุ
อําเภอ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
คูเมือง
เลม115หนา83ง. 21กันยายน2541
952818
พุทไธสง
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
กิ่ง อ.บานใหญไชย เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

ในเมือง
บักใด
บักได
บักใด
ไพล

เมือง
เมือง
กาบเชิง
เมือง
เมือง
ปราสาท

เลม52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม 52หนา3712 8 มี.ค.2478
เลม106ตอน220 14ธ.ค.2532
เลม52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

เฉนียง
เฉนียง

เมือง
เมือง

เมือง
เมือง
สังขะ
เมือง
เมือง
รัตนบุรี
รัตนบุรี
ศรีขรภูมิ
ศรีขรภูมิ
ศรีขรภูมิ

เลม52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM336851E,1634997NLAT14-4707N,LONG103-29-02E
เลม 52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม 52หนา3712 8มี.ค.2478
เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524
เลม52หนา3712 8 มี.ค.2478
เลม99ตอน172 18พ.ย.2525
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524

ศรีขรภูมิ
ศรีขรภูมิ

เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3712 8 มีนาคม 2478

ปราสาทเมืองที
เมืองที
ปราสาทบานปราสาทหรือปราสาทกังแอน (1) กังแอน
ปราสาทบานปราสาทหรือปราสาทกังแอน (2) กระเทียม
ปราสาทบานพลวง (1)
กังแอน
ปราสาทบานพลวง (2)
กังแอน
ปราสาทบานสนม
สนม
อุมหลักหิน
แก
ปราสาทบานปราสาท
ยาง
ปราสาทอานาร (1)
ยาง
ปราสาทบานอนันนตหรือปราสาท
ยาง
อานาร (2)
ปราสาทหมื่นศรีนอย
สําโรงทาบ
ปราสาทชางป (1)
ชางป

ปราสาทชางป (2)
15 ปราสาทบานปราสาท

ชางป
กระเทียม

ศรีขรภูมิ
สังขะ

เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524
เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

16 ปราสาทสังขศิลปไชย

กระเทียม

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
กระเทียม

อําเภอ
สังขะ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3713 8มี.ค.2478

บานจารย

สังขะ

เลม99ตอน172 18พ.ย.2525

18 ปราสาทบานดาน

ทาดาน

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

19 ปราสาทบานกระดูด

ลําดวน

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

20 ปราสาทบานตะเบียงเตียน (1)

ลําดวน

สังขะ

เลม52หนา3713 8มี.ค. 2478

โชคเหนือ

สังขะ

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

21 ภูศาลา

บัวเชด

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

22 ปราสาทตามอย (1)

บัวเชด

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

ปราสาทตามอย (2)

บัวเชด

กิ่ง อ.บัวเชด

เลม99ตอน155 21ต.ค.2525

23 ปราสาทปรอ

ดม

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

24 ปราสาทปูน

ดม

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

25 ปราสาทยายเหงา (1)

สังขะ

สังขะ

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

ปราสาทยายเหงา (2)

สังขะ

สังขะ

เลม98ตอน63 28เม.ย.2524

26 ปราสาททองบานแสรออ

ตากูก

ทาตูม

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

27 ศิลาจารึก

ตากูก

ทาตูม

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

28 บานบัลลังก

ทาตูม

ทาตูม

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

29 ปราสาทจอมพระ (1)

จอมพระ

ทาตูม

เลม 52 หนา 3713 8 มีนาคม 2478

ปราสาทจอมพระ (2)

จอมพระ

จอมพระ

เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524

เมือง

เลม95ตอน98 18ก.ย.2521

ที่

รายชื่อ

17 ปราสาทบานจาร (1)
ปราสาทบานจารยหรือวัดปราสาท (2)

ปราสาทตะเบียงเตียน (2)

30 กําแพงเมือง-คูเมือง
31 ปราสาทศรีขรภูมิ

ระแงง

ศรีขรภูมิ

เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524

32 ปราสาทมีชัย (หมื่นชัย)

กระเทียม

สังขะ

เลม98ตอน104 30มิ.ย.2524

33 เนินดินบานลลักได

สลักได

สลักได

เลม110ตอน220 24ธ.ค.2536
48PUB428418

34 วัดปาดงน้ําคํา

เบิด

รัตนบุรี

35 เจดียในโรงเรียนบานลําดวน

ลําดวน

ลําดวน

36 ปราสาทขุมดิน

หนองหลวง
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เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2542

เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM35 7100E,1627700NLAT14-4314N,LONG103-40-21E
กิ่ง อ.โนนนารายณ เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM38 4436E,1682287NLAT15-1255N,LONG103-55-20E

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM232190E,161905NLAT14-3825N,LONG103-21-29E
เลม118ตอน33ง. 9เม.ย.2544
UTM353535E,1693185NLAT15-1844N,LONG103-38-08E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29พ.ย.2545

37 ปราสาททนง

ตําบล
ปราสาททนง

อําเภอ
ปราสาท

38 ปราสาทนางบัวตูมบานปราสาท

ทาตูม

ทาตูม

39 วัดประทุมธรรมชาติ

แคใหญ

เมือง

40 ปราสาทแกว

บานนร

กิ่ง อ.เขาสินรินทร เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา
ที่

รายชื่อ

จังหวัดนราธิวาส
1 วัดชลธาราสิงเห (1)
วัดชลธาราสิงเห (2)
2 วัดธารากร
3 วัดโคกมะเฟอง
4 วัดโคกมะมวง
จังหวัดปตตานี
1 ภูเขาฤาษี
2 สุเหราหรือมัสยิด (มัสยิดดาโตะ)
3 สุเหราหรือมัสยิด (1)
สุเหราหรือมัสยิดหรือมัสยิด (กรือเซะ) (2)
4 ที่หลอปนปตตานี
5 ประตูเมืองปตตานีเกา
6 พระพุทธรูปศักสิทธิ์
7 ที่หลอปนใหญนางพญาตานี และเตาหลอม
8 พลับพลาที่ประทับ รัชกาลที่ 7
9 ตึกขาวหรือตึกเดชะปตตานายากูล

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

อําเภอ

เจะเห
เจะเห
เจะเห

ตากใบ
ตากใบ
ตากใบ

ศาลาใหม
พรอน

ตากใบ
ตากใบ

มายอ
ตะโละกาโป
ตันหยงลุโละ
ตันหยงลุโละ
ตันหยงลุโละ
ตันหยงลุโละ
ละหาร
ตันหยงลุโละ
สะบารัง

มายอ
มายอ
สะบารัง
เมือง
สะบารัง
สะบารัง
เมืองสายบุรี
เมือง
โคกโพธิ์
เมือง

10

วังเจาเมืองหนองจิก

ตุยง

หนองจิก

11

บานจาเละหมายเลข2,3

ยะรัง

ยะรัง

12

บานจาเละหมายเลข8

ยะรัง

ยะรัง

13

สุสานบานดาโตะ

แหลมโพธิ์

ยะหริ่ง

14

วัดเทพนิมิต

บานกลาง

ปะนาเระ
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 92 ตอน136 21 ก.ค. 2518
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม116ตอน17ง. 17มี.ค.2542
LAT06-15-50N,LONG100-02-33E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 100ตอน167 18ตุลาคม2526
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3690 8มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3691 8มีนาคม 2478
เลม83 ตอน40 3พฤษภาคม 2509
เลม 92 ตอน136 21 กรกฎาคม 2518
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT06-52-10N,LONG101-1520E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT66-50-33N,LONG101-10-45E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT06-45-32N,LONG101-18-36.7E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT06-45-36.6N,LONG101-18-42E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT06-54-47N,LONG101-20-06E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47775762E,0754899NLAT06-4925N,LONG101-29-43E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

15

มัสยิดรายอ (มัสยิดตะลุบัน)

ตําบล
ตะลุบัน

16

วัดควนใน

ควน

ปะนาเระ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค. 2544
UTM47789930E,0741179NLAT06-4156N,LONG101-37-22E
เลม 119 ตอน 117ง 29 พ.ย. 2545

17

วัดทุงคลา

ทุงคลา

สายบุรี

เลม121ตอนพิเศษ52ง 10พ.ค.2547

18

วัดปทุมวารี

เตราะบอน

สายบุรี

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

จังหวัดยะลา
1 ภูเขาวัดหนาถ้ํา (ถ้ําคูหาภิมุข)

หนาถ้ํา

สะเตง

เลม 52 หนา 3695 8มีนาคม 2478

2

ภาพเขียนสีเปนพระพุทธรูป (ถ้ําศิลป)

หนาถ้ํา

สะเตง

เลม 52 หนา 3695 8มีนาคม 2478

3

ภาพเขียนสีเขายะลา (เขายะลา)

เมืองยะลา

เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM47741819E,0721805N LAT06-3133N,LONG101-11-13E

บอยาง
บอยาง

เมือง
เมือง

เลม52หนา3713 8 มี.ค.2478
เลม93ตอน112 21ก.ย.2519

หลักเมือง(1)
ศาลเจาหลักเมือง(2)

บอยาง
บอยาง

เมือง
เมือง

เลม52หนา3713 8มี.ค.2478
เลม71ตอน3 5ม.ค.2497

ศาลเจาหลักเมือง(3)

บอยาง

เมือง

เลม102ตอน180 29พ.ย.2528

ปอมปากน้ําแหลมทราย (1)
ปอมปากน้ําแหลมทราย(2)

บอยาง
บอยาง

เมือง
เมือง

เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม104ตอน143 28ก.ค.2530

ปอมปากน้ําแหลมทราย(3)
ที่ผังศพตนสกุล ณ สงขลา(1)

บอยาง
แหลมสน

เมือง
เมือง

เลม117ตอน104ง.9ต.ค.2543
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478

สุสานตนตระกูล ณ สงขลา(2)
พระเจดียและพลับพลาที่ประทับ ร.4
บนเขาตังกวน(1)
พระเจดียบนเขาตังกวน และพลับพลา ร.4
(2)
ที่ฝงศพพระยาแขก (มรหุม)(1)
ที่ฝงศพพระยาแขก (มรหุม)(2)
พระเจดียของสมเด็จเจาพระยาองคนอย
และองคใหญ-บนเขาคายมวง

หัวเขา
บอยาง

เมือง
เมือง

เลม102ตอน180 29พ.ย.2528
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478

บอยาง

เมือง

เลม102ตอน180 29พ.ย.2528

เกาบอ
หัวเขา
แหลมสน

เมือง
เมือง
เมือง

เลม52หนา37148 มี.คม 2478
เลม94ตอน75 16ส.ค.2520
เลม52หนา3714 8 ม.ค. 2478

ที่

รายชื่อ

จังหวัดสงขลา
1
กําแพงเมือง-ปอม(1)
กําแพงเมืองสงขลา(2)
2

3

4
5

6
7

อําเภอ
สายบุรี

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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ที่
8

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
เขารูปชาง

12

พระเจดียบนยอดเขาเกาเส็ง(ของพระยา
วิเชียรบุญสังข)(1)
พระเจดียบนเขาเกาเส็ง(2)
ปอมของพระยาแขก(มรหุม)
พระเจดีย (ตั้งอยูบนเขารูปชาง)
พระเจดีย(1)
พระเจดียบนเขากุฏ(ิ 2)
เขาจังโหลน (อ.รัตนภูมิ)

เขารูปชาง
หัวเขา
เขารูปชาง
เกาะยอ
เกาะยอ
คูหาไต

13

เขาพระ (อ.รัตนภูม)ิ

ทาชมวง

14

เขารังเกียด (อ.รัตนภูมิ)

กําแพงเพ็ชร

15
16

วัดเจดียงาม(1)
วัดเจดียงาม(2)
วัดกุหรา (อ.สะบายอย)

บอตรุ
บอตรุ
เบียนหมูที่ 2

17

วัดคูหา(1)

เขาแดงหมูที่ 3

18

วัดคูหา(2)
วัดถ้ําตลอด (อ.สะบายอย)

คูหา
เขาแดงหมูที่ 6

19

ถ้ําครก (อ.สะบายอย)

เขาแดงหมูที่ 2

20

ถ้ําเพิง (อ.สะบายอย)

เขาแดงหมูที่ 4

21

ควนเจดีย (อ.สะบายอย)

เขาแดงหมูที่ 3

22
23
24
25

วัดจะทิ้งพระ
วัดมัชฌิมาวาส
หอวิเชียรเทวดํารง
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

จะทิ้งพระ

9
10
11

310

เขารูปชาง
ชุมพล

อําเภอ
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
กําแพงเพ็ชร
รัตนภูมิ
กําแพงเพ็ชร*
รัตนภูมิ
กําแพงเพ็ชร*
รัตนภูมิ
ระโนต
ระโนต
เพทา *
สะบายอย
เพทา *
สะบายอย
สะบายอย
เพทา*
สะบายอย
เพทา*
สะบายอย
เพทา*
สะบายอย
เพทา*
สะบายอย
สทิงพระ
เมือง
เมือง
สทิงพระ
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หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม112ตอน128 17ก.ย.2528
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม102ตอน180 29พ.ย.2528
เลม52หนา3714 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม102ตอน31 12ม.ค.2528
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม92ตอน136 21ก.ค.2518
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม52หนา3715 8มี.ค.2478
เลม 92 ตอน136 21 กรกฏาคม 2518
เลม 92 ตอน136 21 กรกฏาคม 2518
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

26
27
28
29

วัดโพธิ์ปฐมวาส
วัดสุวรรณคีรี
วัดพังยาง
วัดคูเตา (อ.บางกล่ํา)

ตําบล
บอยาง
หัวเขา
พังยาง
แมทอม

อําเภอ

30
31
32

วัดศาลาหัวยาง
วัดคีรีวรรณาวาส (ราง)
ปอมเมืองสงขลาเกา

บอยาง
หัวเขา
หัวเขา

เมือง
เมือง
ระโนด
หาดใหญ*
หาดใหญ
เมือง
เมือง
เมือง

33
34
35
36
38

วัดสีหยัง
วัดดีหลวงใน
ภูเขานอย (ทั้งลูก)
วัดแจง
ที่ฝงศพวิลันดา (ฮอนลันดา)

บอตรุ
ชิงโค
หัวเขา
บอยาง
หัวเขา

ระโนด
เมือง
เมือง
เมือง
สิงหนคร

37

เมืองสงขลาเกา

หัวเขา

สิงหนคร

39

พระตําหนักเขานอย

บอยาง

เมือง

40

วัดดีหลวง

ชุมพล

สทิงพระ

41

วัดหนองหอย

วัดขนุน

สิงหนคร

42

วัดสลัดปาเกา

ชิงโค

สิงหนคร

43

วัดสนามชัย

สนามชัย

สทิงพระ

44

วัดบางเขียด

บางเขียด

สิงหนคร

45

วัดศิลาลอย

ชุมพล

สทิงพระ

46

วัดทายยอ

เกาะยอ

เมือง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
47NPH737978
เลม 102 ตอน180 29 พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอนที่ 128 17 กันยายน 2528
เลม 103 ตอนที่ 65 22 เมษายน 2529
เลม 103 ตอนที่ 65 22 เมษายน 2529
เลม109ตอน90 16ก.ค.2535
47NPH723997
เลม109ตอน119 17ก.ย.2535
47NPH737978
เลม111ตอน20ง 10มี.ค.2537
47NPH723997
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
551393
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
653081
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
681014
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
566348
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
588109
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
544415
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
697908
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

47

วัดโลการาม

ตําบล
สทิงหมอ

48

วัดแหลมพอ

เกาะยอ

เมือง

49

วัดสีหยัง

บอตรุ

ระโนด

50

วัดสามกอง

เกาะแตว

เมือง

51

ศาลาบอเกงและสุสาน เจ วี ลาเซง (เซน)

หัวเขา

สทิงพระ

52

ศาลาหลบเสือ

หัวเขา

สิงหนคร

53

ศาลากวง

หัวเขา

สิงหนคร

54

วัดแหลมจาก

ปากรอ

สิงหนคร

55

เขาคูหา

ชุมพล

สทิงพระ

56

วัดสูงเกาะใหญ

เกาะใหญ

กระแสสินธุ

57

วัดโพธิ์

หนองหอยโขง

คลองหอยโขง

58

วัดพังกก

สนามชัย

สทิงพระ

ชุมพล
ทุงหวัง
บอยาง
รูปชาง

สทิงพระ
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา
เมืองสงขลา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
687987
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
722912
เลม114ตอน81ง 15ก.ย.2540
539437
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NEH822858
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NEH744964
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NEH730962
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NEH729973
เลม116ตอน7ง 22ม.ค.2542
47NPJ564034
เลม116ตอน17ง 17มี.ค.2542
47NPJ539406
เลม116ตอน17ง 17มี.ค.2542
47NPJ439366
เลม118ตอน87ง 10ก.ย.2544
LAT06-53-39N,LONG100-22-46E
เลม118ตอน87ง10ก.ย.2544
LAT07-33-43N,LONG100-24-55E
เลม 119 ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10พ.ค.2547
เลม122ตอนพิเศษ98ง22กันยายน 2548

พิมาน

เมือง

เลม 106 ตอนที่ 26 14 กุมภาพันธ 2532

ที่

รายชื่อ

59 พังพระ
60 วัดทรายขาว
61 อาคารสถานีรถไฟสงขลา
62 วัดเกาะถ้ํา
จังหวัดสตูล
1 ศาลาหลังเกา หรือ คฤหาสนกูเด็น
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อําเภอ
สิงหนคร

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

จังหวัดชุมพร
1 พระปรางควัดสุทธาวาสธาราม
2 ภูเขารับรอ
3 วัดเขาเจดีย

ตากแดด
บางสน
บางสน

ทาตะเภา
ปทิว
ปะทิว

4
5
6

วัดดอนสะทอน
วิหารวัดขันเงิน
วัดถ้ําเขาขุนกระทิง

ปากแพรก
วังตะกอ
ขุนกระทิง

สวี
หลังสวน
เมือง

7

พระธาตุมุจลินทร

ทุงตะไคร

ทุงตะโก

8

มาลิกเจดีย เกาะมัตโพน

ปากน้ําชุมพร

เมือง

9

วัดสวี

สวี

สวี

ประตูไชยเหนือ
ประตูไชยเหนือ
ในเมือง
ประตูไชยเหนือ
ประตูไชยเหนือ
พระเสื้อเมือง
พระเสื้อเมือง
พระเสื้อเมือง
ในเมือง
พระเสื้อเมือง
พระเสื้อเมือง
คลัง
ทาวัง
ปากพูน

เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 กําแพงเมือง
2 หอพระอิศวร (1)
หอพระอิศวร (2)
3 โบสถพราหมณ
4 หอพระนารายน
5 วัดพระมหาธาตุ
6 หอพระสิหิงค
7 ฐานพระสยม (1)
ฐานพระสยมภูวนารถ (2)
8 ศาลพระเสื้อเมือง
9 วัดหนาพระลาน
10 พระเจดียยักษ
11 วัดประดู (1)
วัดประดูพัฒนาราม (2)

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 53 หนา 1526 27กันยายน 2479
เลม 53 หนา 1526 27กันยายน 2479
เลม 112 ตอน39ง 6 ตุลาคม 2538
47PNM388824
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT10-27-48N,LONG99-07-58E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT10-07-00N,LONG99-04-40E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT10-26-50N,LONG99-15-21E
เลม118ตอน127 21ธันวาคม2544
UTM47510379E,1130903N
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1530 27 กันยายน 2479
เลม95ตอน126 14พฤศจิกายน2521
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม122 ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล

12 วัดแจง (1)
วัดแจง (2)
13 วัดโมคคลาน
14 วัดทาวโคตร
15 หอพระสูง
16 ตึกรัตนธัช วัดทาโพธิ์วรวิหาร
17 วัดวังตะวันตก

ทาวัง
ปากพูน
โมคคลาน

ทาวัง
ทาวัง

เมือง
เมือง
ทาศาลา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง

18
19
20
21
22

ควนชะลิก
เสาเภา
ทุงสัง
เสาธง
ทาวัง

หัวไทร
สิชล
ทุงใหญ
รอนพิบูลย
เมือง

23 วัดวังไทร

กําโลน

ลานสกา

24 เจดียเขาธาตุ

ทองเนียน

ขนอม

25 วัดเสมาเมือง

ในเมือง

เมือง

26 วัดเขาลําปะ

เขาพระทอง

ชะอวด

27 วัดเขาขุนพนม

บานเกาะ

พรหมคีรี

28 วัดตุมปง (ราง)

ไทรบุรี

ทาศาลา

29 วัดสรรเสริม (วัดสอ)

ขุมทะเล

ลานสกา

30 วัดชายนา

ในเมือง

เมือง
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วัดควนชะลิก
เจดียบานไสอิฐ
วัดภูเขาหลัก
วัดสระเนรมิต/วัดสระเหรี่ยง
วัดจันทาราม

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม 53 หนา1531 17 กันยายน 2479
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
เลม 92 ตอน136 21 กรกฎาคม 2518
เลม96ตอน145 21สิงหาคม2522
เลม98ตอน63 28เมษายน2524
เลม104ตอน246 1ธันวาคม2530
เลม110ตอน220 24ธันวาคม2536
47PPK063326
เลม114ตอน80ง.12กันยายน2540
เลม114ตอน80ง. 12กันยายน2540
เลม114ตอน80ง. 12กันยายน2540
เลม 114 ตอนพิเศษ 80ง 12กันยายน2540
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT08-26-30N,LONG99-57-54E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT08-24-22N,LONG99-48-01E
เลม115ตอน83ง. 21กันยายน2541
LAT09-16-45,LONG99-49-05E
เลม116ตอน25ง. 9เมษายน2542
LAT08-25-15,LONG99-58-00E
เลม116ตอน25ง. 9เมษายน2542
LAT07-58-00N,LONG99-56-00E
เลม116ตอน25ง. 9เมษายน2542
LAT08-32-21N,LONG99-50-36E
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544
UTM47591503E,0955521NLAT08-3838N,LONG99-49-54E
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544
UTM47592314E,0921853NLAT08-2022N,LONG99-50-19E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM47606736E,0928833NLAT08-2408N,LONG100-13-51E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

31 วัดทาพญา

ตําบล
บานเพิง

ปากพนัง

32 วัดพัทธสีมา

ทาซอม

หัวไทร

33 จารึกหุบเขาชองคอย
จังหวัดพัทลุง
1 เขาอกทลุ (ยอดเขา)
2 เขาอกทลุ
3 ถ้ําคูหาสวรรค
4 เขาหัวแตก
5 วัดควนปรง (1)
วัดควนปรง (2)
6 วัดเขาเจียก (1)
วัดเขาเจียก (2)
7 เขาไชยสน
8 วัดวัง (1)
วัดวัง (2)
9 วัดวิหารเบิก (1)
วัดวิหารเบิก (2)
10 วัดยางงาม (1)
วัดยางงาม (2)
11 เขากัง
12 เขาพรุเพรง
13 ถ้ําเขากลาง
14 ถ้ําเขาพังอิฐ
15 วัดบางมอง
16 วัดโดนคลาน (1)
วัดโดนคลาน (2)
17 วัดทุงขุนหลวง
18 วัดตะเขียนบางแกว (1)
วัดเขียนบางแกว (2)

ทุงโพธิ์

จุฬาภรณ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM47635532E,0917363NLAT08-1752N,LONG100-13-51E
เลม118ตอน127ง 21ธันวาคม2544
UTM4763508E,0899600NLAT08-0814N,LONG100-15-05E
เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548

คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
ทามิหรํา
ทามิหรํา
เขาเจียก
เขาเจียก
เขาไชยสน
ลําปา
ลําปา
ลําปา
ลําปา
ลําปา
ลําปา
คูหาสวรรค
นาขยาด
ปนแค
ปรางค
มะกอกเหนือ
ปาพยอม
ปาพยอม
ฝาละมี
จองถนน
จองถนน

คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
เมือง
คูหาสวรรค
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ควนขนุน
ปากพยูน
ปากพยูน
เขาชัยสน

เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
เลม 52 หนา 3694วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10พ.ค.2547
เลม 52 หนา 3694วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม102ตอน180 29พฤศจิกายน2528
เลม 52 หนา 3694 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3694 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3695 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 52 หนา 3695 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม92ตอน136 21กรกฎาคม2518
เลม 52 หนา 3695 วันที่ 8 มีนาคม 2478
เลม 54 หนา 2286 3มกราคม 2480
เลม103ตอน65 22เมษายน2529

ที่

รายชื่อ

ภาคผนวก ง ทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
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มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน
ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

19 คูและกําแพงเมือง หมู1,7
20 วัดสุนทราวาส

ตําบล
คอนมะพราว
บันแต

เมือง
ควนขนุน

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม94ตอน75 16สิงหาคม2520
เลม99ตอน130 14กันยายน2525

21 วังใหม
22 วัดปาลิไลย

ลําปา
ลําปา

เมือง
เมือง

เลม100ตอน88 31พ.ค.2526
เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528

23 วัดปาขอม

ลําปา

เมือง

เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528

24 เจดียบนเขาชัยบุรี
25 วัดควนแร

ชัยบุรี
ควนมะพราว

เมือง
เมือง

เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528
เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528

26 วัดควนกรวด

ปรางคหมู

เมือง

เลม 102 ตอน180 29พฤศจิกายน 2528

27 วังใหม

ลําปา

เมือง

ที่ดินวังเจาเมืองเกาวังใหม
(วังเจาเมืองพัทลุง)
วังเจาเมืองพัทลุง
28 วัดเขาแดงตะวันออก

ลําปา

เมือง

เลม100ตอน88 31พ.ค.2526
47NPJ203461
เลม 109 ตอนที่ 90 16 กรกฎาคม 2535

ลําปา
พญาขัน

เมือง
เมือง

29 วัดเขาออ

มะกอกเหนือ

ควนขนุน

เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เวียง
เลม็ด
เลม็ด
เมล็ด
เลม็ด
เลม็ด
ทุง
ทุง
พุนพิน

ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ไชยา
ทาขาม

ที่

รายชื่อ

เลม122ตอนพิเศษ98ง 22 กันยายน 2548
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT07-38-35N,LONG99-05-24E
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT07-45-08N,LONG100-04-16E

จังหวัดสุราษฎรธานี
1
2
3
4

วัดพระมหาธาตุ
วัดเวียง
เขาสายสมอ
วัดหลง (1)
วัดหลง (2)
5 วัดแกว
6 เขาน้ํารอน (1)
เขาน้ํารอน (2)
7 วัดใหมชลธาน
8 วัดปาเลไลย
9 วัดโท
10 วัดจําปา
11 วัดศรีวิชัย
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เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม94ตอน126 13ธันวาคม2520
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม53หนา1532 27กันยายน2479
เลม119ตอนพิเศษ117ง 29พ.ย.2545
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่

รายชื่อ

12 เขาพระนารายน (1)
เขาพระนารายณ (เขาศรีวิชัย) (2)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เมืองเวียงสระ
ภูเขาขรม
วัดถ้ําสิงขรณ
วัดเขาพระนิ่ม
วัดถ้ําเขาคูหา
วัดประดู
วัดเขาถ้ํา
วัดสมุหนิมิต
วัดควนทาแร
วัดทาสะทอน
ภูเขาคูหา (ทั้งลูก)
ภูเขาพระนิ่ม (ทั้งลูก)
ภูเขาถ้ําสิงขร (ทั้งลูก)
ภูเขาประสงค (ทั้งลูก)
วัดภูเขานอย (อ.พุนพิน)
วัดใน
วัดน้ํารอบ
วัดอัมพาวาส

ที่ตั้ง (ตามราชกิจจานุเบกษา/ที่ตั้งปจจุบัน)

ตําบล
พุนพิน
เขาศรีวิชัย

เวียงสระ
นาสาร
ถ้ําสิงขรณ
ทาทอง
ชางขวา
ทาอุแท
ทาอุแท
พุมเรียง
ทาเรือ
ทาสะทอน
ขางขวา
ทาทอง
ถ้ําสิงขร

ทาขาม
พุนพิน

บานใต
น้ํารอบ
วัง

บานนา
บานนา
ทาขนอน
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
ไชยา
กิ่ง อ.บานเดิม
พุนพิน
กาญจนดิษฐ
กาญจนดิษฐ
คีรีรัฐนิคม
ทาชนะ
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
เกาะพะงัน
ทาชนะ

31 วัดเขาพระอานนท

ศรีวิชัย

พุนพิน

32 วัดพัฒนาราม

ตลาด

เมือง

33 เขาน้ํารอน
34 เขานรเดช
35 วัดอุบล (ราง)

เมล็ด
ศรีวิชัย
พุมเรียง

ไชยา
พุนพิน
ไชยา

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา/GPS)
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม118ตอน33ง. 9เมษายน2544
UTM47524961E,1012003NLAT09-0921N,LONG99-13-38E
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม53หนา1533 27กันยายน2479
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม54หนา 2287 3มกราคม2480
เลม98ตอน63 28เมษายน2524
เลม99ตอน130 14ก.ย.2525
เลม100ตอน88 30พฤษภาคม2526
เลม102ตอน180 29 พฤศจิกายน2528
เลม102ตอน180 29 พฤศจิกายน2528
เลม102ตอน128 17กันยายน2528
เลม103 ตอน65 22เมษายน2529
เลม 114 ตอน80ง 12กันยายน2540
เลม 114 ตอน80ง 12กันยายน2540
เลม 114 ตอน80ง 12กันยายน2540
เลม115ตอน83ง. 21ก.ย.2541
LAT09-32-58N,LONG99-12-06E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47525665E,1012180NLAT09-0927N,LONG99-14-01E
เลม118ตอน127ง 21ธ.ค.2544
UTM47536459E,1010969NLAT09-0847N,LONG99-19-55E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ53ง 10 พ.ค.2547
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โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน สํานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต
ที่

จังหวัดกระบี่
1
ถ้ําผีหัวโต
จังหวัดตรัง
1
ภูเขาหลักจัน
2
ภูเขาชุมทอง
3
วัดวิหาร
4
ภูเขาสาย
5
ถ้ําวัดหรือถ้ําพระ
6
ถ้ําตรา
7
สถานีรถไฟกันตัง
8
9
10

ที่ตั้ง

รายชื่อ

เขาปนะ

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจาฯ/GPS)

อาวลึกใต

อาวลึกใต

เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547

น้ําผุดเหนือ
น้ําผุดเหนือ
เขากอบ
บางกระดพ
หนองบัว
ปากแจม
กันตัง

ทับเที่ยง
ทับเที่ยง
เขาขาว
เขาขาว
เขาขาว
เขาขาว
กันตัง

นาวง

หวยยอด

เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม52หนา3685 8 มีนาคม 2478
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539
47NNJ566189
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539

ตําหนักโปรงฤทัย(พลับพลารัชกาล กระชอง
ที่5)
วัดนิคมประทีป
โคกหลอ

นาโยง
เมือง

47NNJ584564
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539
47NNJ866344
เลม116ตอน17ง. 17 มี.ค.2542

11

วัดกะพังสุรินร

ทับเที่ยง

เมือง

LAT07-32-23N,LONG99-38-23E
เลม116ตอน17ง. 17 มี.ค.2542
LAT07-34-09N,LONG99-37-36E

12

วัดจอมไตร

นาโยงเหนือ

นาโยง

เลม116ตอน17ง. 17 มี.ค.2542

13

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

กันตัง

กันตัง

14

สโมสรขาราชการจังหวัดตรัง

ทับเที่ยง

เมืองฯ

LAT07-33-32N,LONG99-42-47E
เลม118ตอน33ง. 9 เมษายน 2544
UTM47558298E,0818703NLAT
07-24-25N,LONG99-31-42E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

15

วัดมงคลสถาน

ละมุง

นาโยง

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

16

วิหารคริสตจักรตรัง

ทับเที่ยง

เมืองฯ

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

17

พระปรมาภิไธยยอ ปปร. ภปร.

ชอง

นาโยง

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่

ที่ตั้ง

รายชื่อ

ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจาฯ/GPS)

18

จวนผูวาราชการจังหวัดตรัง

ทับเที่ยง

เมืองฯ

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

19

บานตระกูลครีรัตน

ทุงคาย

ยานตาขาว

เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545

20

เขาโพธิ์โทน

นาวง

หวยยอด

เลม 121ตอนพิเศษ 52ง 10 พ.ค. 2547

จังหวัดพังงา
1
พระนารายน

เหล

กะปง

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

2

พระลักษณ

เหล

กะปง

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

3

ศิลาจารึก

เหล

กะปง

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

4

นางสีดา

เหล

กะปง

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

5

ทุงตึก

เกาะคอเขา

เกาะคอเขา

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

6

วัดหนาเมือง (1)

ตลาดเหนือ

ตลาดใหญ

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

วัดหนาเมือง (2)

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

เขาพระเหนอ(1)

ผานยาง

ตลาดใหญ

เลม52 หนา3693 8ม.ค2478

เขาพระเหนอ(2)

บางนายสี

ตะกั่วปา

เลม122ตอนพิเศษ126ง 7พ.ย.2548

เมืองพังงา

เลม104 ตอน18 1ก.พ. 2530

9

อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา(หลัง
เกา)
วัดมาตุคณาราม
กระโสม

ตะกั่วทุง

10

วัดเสนานุชรังสรรค

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

11

กําแพงจวนเจาเมืองตะกั่วปา

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

12

วัดคงคาพิมขุ

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

13

เจดียเขาลางบาตร

14

วัดคีรีเขต

ตะกั่วปา

ตะกั่วปา

15

วัดสราภิมุข

ถ้ําน้ําผุด

เมืองพังงา

เลม113ตอน50ง.18ธ.ค.2539
47PMK402269
เลม113ตอน50ง. 18ธ.ค.2539
47PMK402269
เลม113ตอน50ง. 18ธ.ค.2539
47PMK307759
เลม113ตอน50ง. 18ธ.ค.2539
PMK302771
เลม113ตอน50ง. 18ธ.ค.2539
47PMK484352
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT08-49-45N,LONG98-26-47E
เลม116ตอน7ง. 22ม.ค.2542
LAT08-28-37N,LONG98-31-39E

7
8

เมืองพังงา
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ที่
16

รายชื่อ
วัดมงคลสุทธาวาส

17 วัดลุมพินี
18 ที่วาการอําเภอจังหวัดพังงา
19 ที่วาการอําเภอตะกัว่ ปา
20 ถ้ําสุวรรณาคูหา
21 วัดศรีรัตนาราม
22 วัดเจริญรมณาวาส
23 เขาพระนารายณ
จังหวัดภูเก็ต
1
อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2
อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต (1)
อาคารศาลจังหวัดภูเก็ต (2)

ที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจาฯ/GPS)

ทายชาง

เมืองพังงา

นาเตย
ทายชาง
ตะกั่วปา
กระโสม
กะไหล
กะไหล
เหล

ทายเหมือง
เมืองฯ
ตะกั่วปา
ตะกั่วทุง
ตะกั่วทุง
ตะกั่วทุง
กะปง

เลม118ตอน33ง. 9เม.ย2544
UTM47 4489545E,0936464
NLAT08-27-48N,LONG98-32-13E
เลม 119ตอนพิเศษ 117ง 29 พ.ย. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม 119 ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547
เลม122ตอนพิเศษ126ง 7 พ.ย.2548

ตลาดใหญ

เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
เมืองภูเก็ต

เลม94ตอน39 10 พฤษภาคม 2520
เลม94ตอน39 10 พฤษภาคม 2520
เลม118ตอน33ง. 9 เมษายน 2544

ถลาง
ถลาง

UTM47433873E,0871956NLAT
07-53-19N,LONG98-24-00E
เลม101ตอน27 1 มีนาคม 2527
เลม116ตอน7ง. 22 มกราคม 2542
LAT08-01-28N,LONG98-20-07E
เลม102ตอน128 17 กันยายน 2528

3

วัดพระนางสราง(1)
วัดพระนางสราง(2)

4

เมืองภูเก็ต

6

บานพระยาพิชิตสงคราม
ศรีสุนทร
(เมืองถลางเกา)
สนง.ขายประจําประเทศไทย บ.การ
บินไทย
อาคารสํานักงานที่ดิน
ตลาดใหญ

7

ที่ทําการไปรษณียโทรเลข(หลังเกา) ตลาดใหญ

เมืองภูเก็ต

8

อาคารพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ถลาง

ศรีสุนทร

ถลาง

9

วัดมงคลนิมิตร

ลาดใหญ

เมืองฯ

เลม 119ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

10

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

ลาดใหญ

เมืองฯ

เลม 119ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545

5
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เทพกระษัตรี
เทพกษัตรี

ถลาง

เมืองภูเก็ต
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เลม113ตอน3ง. 9 กุมภาพันธ 2539
47NMT324713
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539
47NMT335719
เลม116ตอน7ง. 22 มกราคม 2542
LAT07-52-58N,LONG98-23-41E
เลม116ตอน7ง. 17มีนาคม2542
LAT07-54-15N,LONG99-22-13E

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ที่

รายชื่อ

ที่ตั้ง
ตําบล

อําเภอ

จังหวัดระนอง
1
อาคารศาลากลางจังหวัดระนอง
2
กําแพงจวนเจาเมืองระนอง

เขานิเวศน

เมือง
เมือง

3

บางนอน

เมือง

สุสานเจาเมืองระนอง

หมายเหตุ
(ประกาศในราชกิจจาฯ/GPS)
เลม94ตอน39 10 ตุลาคม 2520
เลม113ตอน50ง. 18 ธันวาคม 2539
47PML606022
เลม116ตอน7ง. 22 มกราคม 2542
LAT09-58-05N,LONG98-37-51E

4

วัดปทุมธาราราม

กะเปอร

กะเปอร

5

วัดสุวรรณคีรีวิหาร

เขานิเวศน

เมือง

6
7

เนินประวัติศาสตร
เขานิเวศน
สุสานพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร บางนอน
ภักดี

เมืองฯ
เมืองฯ

เลม118ตอน33ง. 9 เมษายน 2544
UTM47456956E,1060411NLAT09-3537N,LONG98-36-28E
เลม118ตอน33ง. 9 เมษายน 2544
UTM 47 460628E,1102819NLAT 09-5838N,LONG98-38-27E
เลม 119ตอนพิเศษ 119ง 4 ธ.ค. 2545
เลม121ตอนพิเศษ52ง 10 พ.ค.2547
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