
วัด ต ำบล อ ำเภอ

1 หนองโก ศรีสว่าง หนองโก กระนวน พระครูประภากรสารกิจ 2550 08-5744-0236

2 บ้านฝาง พัฒนสีลา บ้านฝาง กระนวน เจ้าอธิการวรพจน์ 2550 09-3326-4253

3 หนองกุงใหญ่ จอมแจ้ง หนองกุงใหญ่ กระนวน พระครูปริยัติสารกิจ 2550 08-7852-3355

4 ห้วยโจด สว่าง ห้วยโจด กระนวน พระครูไพศาลรัตโนบล 2550 06-3926-5020

5 ห้วยยาง ป่าประชาบ ารุง ห้วยยาง กระนวน พระครูอรัญธรรมสุนทร 2550 08-7236-4512

6 ดูนสาด นามูลพุทธาวาส ดูนสาด กระนวน พระครูปริยัติสุวิธาน 2550 06-1581-9345

7 หนองโน นาเลาะ หนองโน กระนวน พระครูสุตสุนทรธรรม 2550 08-4877-0966

8 น  าอ้อม ไตรมิตร น  าอ้อม กระนวน พระครูปัญญาโพธิมณฑ์ 2550 06-2914-9456

9 หัวนาค า อิสาณ หัวนาค า กระนวน พระครูโพธิธรรมรัตน์ 2550 08-6239-7481

10 กระนวน โพธ์ิชัย กระนวน ซ าสูง พระครูโอภาสกิจจานุกิจ 2550 08-7220-9144

11 ค าแมด บัวระพา ค าแมด ซ าสูง พระครูบูรพาสารโสพิต 2550

12 บ้านโนน สว่างอรุณ บ้านโนน ซ าสูง พระอธิการถาวร  สิริธโร 2550

13 คูค า พุทธชาฎา คูค า ซ าสูง พระครูสารสมาจาร 2550

14 ห้วยเตย ศรีส าราญ ห้วยเตย ซ าสูง พระครูศิลสาลโสภิต 2550

15 เขาสวนกวาง บัวระพา เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง พระครูญาณสารโสภณ 2550 08-7954-6186

16 ดงเมืองแอม สิริพนปุญญาวาส ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง พระครูสิริบุญญารักษ์ 2550 08-4792-3171

รำยช่ือหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล ( อ.ป.ต.) จังหวัดขอนแก่น

จ ำนวน  195  แห่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 

ล ำดับท่ี ช่ือหน่วยอบรม
ท่ีต้ังหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล

รำยนำมเจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุจัดต้ังปี พ.ศ.
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17 นางิ ว โพธ์ิศรีส าราญ นางิ ว เขาสวนกวาง พระมหาดนัย เตปญฺโญ 2550

18 โนนสมบูรณ์ โนนพลทอง โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง พระครูสมบูรณ์ธรรมสาร 2550 08-1965-8328

19 ค าม่วง โนนทอง ค าม่วง เขาสวนกวาง พระครูโสภณนันทสาร 2550 09-3451-8279

20 ชนบท โพธ์ิศรีสะอาด ชนบท ชนบท พระครูสุธรรมปัญญาคุณ 2550 09-7098-1213

21 กุดเพียขอม สระแก้ว กุดเพียขอม ชนบท เจ้าอธิการนิคม  วิสุทฺธสีโล 2550 08-7100-0515

22 บ้านแท่น ธรรมณี บ้านแท่น ชนบท พระครูรัตนสรานุกิจ 2550 06-3052-5117

23 วังแสง แท่นศิลา วังแสง ชนบท พระครูอุดมธรรมสโรภาส 2550 08-1296-3423

24 ห้วยแก ศรีภูบาล ห้วยแก ชนบท พระครูวิบูลสารโสภณ 2550 08-0741-3612

25 โนนพะยอม ศรีชมช่ืน โนนพะยอม ชนบท พระครูฉันทกิจวิมล 2550 08-3419-8818

26 ชุมแพ บุญบาลประดิษฐ์ ชุมแพ ชุมแพ พระครูประดิษฐ์บุญธรรม 2550 08-9863-5826

27 ขัวเรียง สระแก้ว ขัวเรียง ชุมแพ พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์ 2550 08-5754-2919

28 นาหนองทุ่ม อุดมราษฎร์ประดิษฐ์ นาหนองทุ่ม ชุมแพ พระมหาวิทยา จารุว โส 2550 06-4827-4353

29 โนนหัน แจ้งสว่าง โนนหัน ชุมแพ พระครูอุดมคุณาทร 2550

30 โนนอุดม โนนแห่โพธ์ิชัย โนนอุดม ชุมแพ พระครูอดุลย์โพธยาภินันท์ 2550 06-1072-2648

31 หนองไผ่ โพธ์ิก่อง หนองไผ่ ชุมแพ พระครูสุตคุณวัตร 2550 08-6640-8364

32 ไชยสอ บริบูรณ์ ไชยสอ ชุมแพ พระครูสุทธิบุญสาร 2550 08-9942-0931
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33 วังหินลาด โนนศิลา วังหินลาด ชุมแพ พระครูสุตสารพิมล 2550 08-7229-5541

34 นาเพียง ดุสิตาราม นาเพียง ชุมแพ พระครูดุสิตธรรมคุณ 2550 09-4386-9979

35 หนองเขียด ใหม่สามัคคี หนองเขียด ชุมแพ พระครูปริยัติวชิรญาณ 2550 09-3451-0022

36 หนองเสาเล้า สามัคคีชัย หนองเสาเส้า ชุมแพ พระครูสุภัทร์สารกิจ 2550 08-6235-2814

37 โนนสะอาด แจ้งสว่างนอก โนนสะอาด ชุมแพ พระมหาธานินทร์ นนฺทกวี 2550

38 วังชัย พิชัยพัฒนาราม วังชัย น  าพอง พระครูปริยัติปัญญาทร 2550 08-7950-4919

39 ทรายมูล ป่าปิยราช ทรายมูล น  าพอง พระครูปิยธรรมวิศิษฏ์ วิ. 2550 08-3337-9438

40 ม่วงหวาน เลียบ ม่วงหวาน น  าพอง พระครูสุตสารวิมล 2550 08-6230-8083

41 บัวเงิน นวการาม บัวเงิน น  าพอง พระครูถาวรพัฒนกิจ 2550 08-4392-7779

42 บัวใหญ่ กู่ประภาชัย บัวใหญ่ น  าพอง พระมหาสวาส  สุทฺธิญาโณ 2550 08-3363-4764

43 บ้านขาม เจติยภูมิ บ้านขาม น  าพอง พระครูสุตธรรมภาณี 2550 08-9575-3873

44 น  าพอง สีลาขันธ์ น  าพอง น  าพอง เจ้าอธิการสุรวิทย์ สุนฺทโร 2550 08-9275-4157

45 สะอาด สระแก้ว สะอาด น  าพอง พระครูรัตนสารธรรม 2550 09-9413-6628

46 ท่ากระเสริม อุทุมพร ท่ากระเสริม น  าพอง พระครูประโชติเขตตานุรักษ์ 2550 08-0179-0575

47 หนองกุง หนองนกเขียน หนองกุง น  าพอง พระครูฉันทสารคุณ 2550 08-9274-7345

48 พังทุย สมศรี พังทุย น  าพอง พระครูสิริปริยัตยาภิวัฒน์ 2550 08-4401-0254

หนา้ที ่3



วัด ต ำบล อ ำเภอ

รำยช่ือหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล ( อ.ป.ต.) จังหวัดขอนแก่น

จ ำนวน  195  แห่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 

ล ำดับท่ี ช่ือหน่วยอบรม
ท่ีต้ังหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล

รำยนำมเจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุจัดต้ังปี พ.ศ.

49 กุดน  าใส ศรีมงคล กุดน  าใส น  าพอง พระครูสันติชินวงศ์ 2550 09-3341-5989

50 ในเมือง สว่างโนนเพียง ในเมือง บ้านไผ่ พระครูปริยัติจริยาทร, ดร. 2550 08-1058-3741

51 แคนเหนือ ธรรมเจดีย์ แคนเหนือ บ้านไผ่ พระครูโฆสิตธรรมสาร 2550 06-1358-5269

52 บ้านไผ่ สามัคคี บ้านไผ่ บ้านไผ่ พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภณ 2550 08-9007-7453

53 บ้านลาน มัชฌิมวิทยาราม บ้านลาน บ้านไผ่ พระครูโชติธรรมสาร 2550 08-9577-4798

54 เมืองเพีย มงคลหลวง เมืองเพีย บ้านไผ่ พระครูปริยัติปัญญารัตน์ 2550 08-9618-9431

55 ภูเหล็ก จ าปา ภูเหล็ก บ้านไผ่ พระอธิการณรงค์ฤทธ์ิ ฐานวีโร 2550 08-0741-3775

56 ป่าปอ ศิริชัยมงคล ป่าปอ บ้านไผ่ พระครูมงคลสารกิจ 2550 08-1739-4884

57 หินตั ง ป่าอาสภาวาส หินตั ง บ้านไผ่ พระครูสุจินต์ธรรมวิมล 2550 08-9711-5683

58 หนองน  าใส โพธ์ิชัย หนองน  าใส บ้านไผ่ พระครูจันทวรรโณภาส 2550 08-7946-8273

59 หัวหนอง ศรีบุญเรือง หัวหนอง บ้านไผ่ พระครูปริยัติสารวิสุทธ์ิ 2550 08-2115-7991

60 บ้านแฮด สวรรค์ บ้านแฮด บ้านแฮด พระใบฎีกาสิริเขต  ฐานธมฺโม 2550 08-7492-9250

61 โคกส าราญ สว่างส าราญ โคกส าราญ บ้านแฮด พระครูสิริปัญญาธร 2550 09-3426-2213

62 โนนสมบูรณ์ พิมลธรรมาราม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด พระครูวิริยคุณสาร 2550 08-7635-5851

63 หนองแซง ธรณีธงชัย หนองแซง บ้านแฮด พระครูโชติสารโสภณ 2550 08-3345-4412

64 โนนศิลา ศรีสง่าวราราม โนนศิลา โนนศิลา พระครูจันทธรรมสาร 2550 08-2201-6749
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65 หนองปลาหมอ อัมพวัน หนองปลาหมอ โนนศิลา พระครูพิมลปัญญาสาร 2550

66 บ้านหัน สว่างน  าใส บ้านหัน โนนศิลา พระครูสิริสังวรธรรม 2550 09-3480-2171

67 เปือยใหญ่ สะอาดบุญญาราม เปือยใหญ่ โนนศิลา พระครูพิมลปัญญาสาร 2550

68 โนนแดง ศรีสุธรรม โนนแดง โนนศิลา พระครูสุธรรมมงคล 2550 08-9941-1825

69 บ้านฝาง โนนศรีเรือง บ้านฝาง บ้านฝาง พระครูโอภาสกิจจานุรักษ์ 2550 08-1799-4483

70 หนองบัว เกาะแก้ว หนองบัว บ้านฝาง พระครูรัตนทีปาภิบาล 2550 08-7219-8650 อ.ป.ต. ดีเด่น ปี 2554

71 ป่าหวายน่ัง สว่างธรรมวราราม ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง พระครูพิศาลสารโสภณ 2550 08-7911-5387

72 ป่ามะนาว ศรีรัตนาราม ป่ามะนาว บ้านฝาง พระครูวิมลสุวรรณสาร 2550 08-6219-2218

73 โคกงาม ศรีพนาวาส โคกงาม บ้านฝาง พระครูสิริคุณสาร 2550 08-4511-5737

74 โนนฆ้อง ราษฎร์บ ารุง โนนฆ้อง บ้านฝาง พระสมุห์สงกรานต์ อาทโร 2550 09-3338-4776

75 บ้านเหล่า โพลเลา บ้านเหล่า บ้านฝาง พระครูปลัดสมบูรณ์ อภินนฺโท 2550 08-7235-3936

76 วังม่วง อัมพวัน วังม่วง เปือยน้อย พระครูอัมพวัน สารกิจ 2550 06-1697-9722

77 ขามป้อม มาลา ขามป้อม เปือยน้อย พระครูพิทักษ์บุญญากร 2550 09-3035-4936

78 สระแก้ว วัดสายทอง สระแก้ว เปือยน้อย พระครูกิตติโชติคุณ 2550 06-21295671

79 เปือยน้อย ธาตุกู่ทอง เปือยน้อย เปือยน้อย พระครูประโชติสารนิวิฐ 2550 09-8217-4615

80 พระยืน ไชโย พระยืน พระยืน พระครูวรชยานุกูล 2550 09-4517-3778
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81 บ้านโต้น ศรีพิมล บ้านโต้น พระยืน พระครูพิมลกิจจานุกูล 2550 09-9532-7931

82 พระบุ บริบูรณ์ พระบุ พระยืน เจ้าอธิการเสริฐ รนันชโย 2550 08-9284-0563

83 หนองแวง สีตาล หนองแวง พระยืน พระครูสุตสาลานนุกูล 2550 09-7180-5730

84 ขามป้อม สระโนน ขามป้อม พระยืน พระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์ 2550 09-5390-6479

85 เก่างิ ว สระแก้ว เก่างิ ว พล เจ้าอธิการอภินันท์ อภินนฺโท 2550 08-7552-6043

86 หนองแวงนางเบ้า สะอาด หนองแวงนางเบ้า พล พระครูประภัศน์ธรรมนิเทศ 2550 08-9712-9419

87 โคกสง่า แสงธรรม โคกสง่า พล พระครูจารุธรรมโชติคุณ 2550 08-9284-8621

88 โจดหนองแก สีสะปาวัน โจดหนองแก พล พระครูสุทธิเขมากร 2550 08-3350-3767

89 เพ็กใหญ่ ไทยสถิตย์ เพ็กใหญ่ พล พระครูวรสารธรรม 2550 09-8103-1423

90 เมืองพล ศรีบุญเรือง เมืองพล พล เจ้าอธิการบุญถ่ิน  ธมฺมกาโร 2550 08-5761-8674

91 หนองมะเขือ เนกขัมมาภิรมย์ หนองมะเขือ พล เจ้าอธิการควิน ธมฺมทินฺโน 2550 08-7234-0406

92 หนองแวงโสกพระ อินทร์แปลง หนองแวงโสกพระ พล พระครูอินทวิหารการ 2550 06-1720-5302

93 ลอมคอม สามัคคีธรรม ลอมคอม พล พระครูสุวรรณสารประยุต 2550 08-6854-6174

94 โนนข่า ศรีบวร โนนข่า พล พระครูสุวัฒน์ปัญญาคม 2550 09-3416-9838

95 โสกนกเต็น ศรีหงษ์ทอง โสกนกเต็น พล พระครูธีรธรรมสาร 2550 08-1047-6514

96 หัวทุ่ง ไทยบ ารุง หัวทุ่ง พล พระครูอุปถัมภ์บุญเขต 2550 08-0415-8799
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97 โนนคอม เฉลียงทอง โนนคอม ภูผาม่าน เจ้าอธิการจิตอนงค์ จนฺทสาโร 2550 08-7260-0221

98 นาฝาย ถ  าเทพนิมิต นาฝาย ภูผาม่าน พระครูเกษมธรรมสุนทร 2550 08-6124-6542

99 ภูผาม่าน ท่ากระบือ ภูผาม่าน ภูผาม่าน พระครูปัญญาวรดิตถ์ 2550 08-7235-3989

100 ห้วยม่วง ห้วยซ้อ ห้วยม่วง ภูผาม่าน พระครูพิพัฒน์มงคลธรรม 2550 08-6237-1971

101 วังสวาบ ภูเขาวง วังสวาบ ภูผาม่าน พระครูบรรพตเขตานุรักษ์ 2550 08-3334-5726

102 บ้านเรือ ศรีบุญเรือง บ้านเรือ ภูเวียง พระบุญเพ็ง ปุญฺญสมฺภโว 2550 08-0741-0754

103 กุดขอนแก่น สามัคคี กุดขอนแก่น ภูเวียง พระครูสิริสารานุยุต 2550 08-9709-7321

104 นาชุมแสง สงเปือย (ศรีมงคล) นาชุมแสง ภูเวียง พระครูมงคลโชติธรรม 2550 08-3555-1216

105 นาหว้า สว่างวิทยาราม นาหว้า ภูเวียง พระครูประโชติจารุธรรม 2550 09-3381-1314

106 หนองกุงธนสาร แก้วสว่าง หนองกุงธนสาร ภูเวียง พระอธิการอุทัย อิสฺสรธมฺโม 2550 08-4339-0431

107 หว้าทอง ศิลา หว้าทอง ภูเวียง พระครูสารธรรมมงคล 2550 08-1934-7910

108 หนองกุงเซิน สว่างหนองกุง หนองกุงเซิง ภูเวียง พระครูวิมลสารสุนทร 2550 08-1056-8982

109 ทุ่งชมพู โพนทองดอนไข ทุ่งชมพู ภูเวียง พระครูธรรมจักรสารคุณ 2550 08-1392-2889

110 ดินด า ท่าเด่ือ ดินด า ภูเวียง เจ้าอธิการอุดม ญาณวีโร 2550 06-3051-2903

111 ภูเวียง โพธ์ิชัย ภูเวียง ภูเวียง พระครูสุวัฒนกิจจานุกิจ 2550 08-6855-3200

112 เขาน้อย ศรีประทุม เขาน้อย เวียงเก่า พระครูปทุมสิทธิคุณ 2550 08-6855-5118
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113 ในเมือง นายมวนาราม ในเมือง เวียงเก่า พระครูสุตธรรมนุกูล 2550 08-1056-5121 อ.ป.ต. ดีเด่น ปี 2553

114 กุดธาตุ โนนงาม กุดธาตุ หนองนาค า พระครูสุนทรสารญาณ 2550 08-5752-0096

115 บ้านโคก ศรีโพธ์ิชัย บ้านโคก หนองนาค า พระครูถิรญาณสุนทร 2550 06-2651-0454

116 ขนวน จอมมณี ขนวน หนองนาค า พระประทวน ธมฺมิโก 2550 09-2147-1005

117 กุดเค้า โพธ์ิกลาง กุดเค้า มัญจาคีรี พระครูอนุกูลสารธรรม 2550 08-9862-2406

118 ค าแคน ชมภูค า ค าแคน มัญจาคีรี เจ้าอธิการจักรพงษ์ ชินทตฺโต 2550 08-6864-7689

119 นาข่า โนนทอง นาข่า มัญจาคีรี พระครูอรุณสารเขต 2550 08-1184-5528

120 นางาม สามัคคีธรรม นางาม มัญจาคีรี พระครูถาวรมงคลกิต 2550 08-3361-7440

121 โพนเพ็ก ศรีสิทธ์ิ โพนเพ็ก มัญจาคีรี พระครูวิรัชพัฒนาทร 2550 08-4953-4729

122 สวนหม่อน สระเกษ สวนหม่อน มัญจาคีรี พระครูโสภณธรรมานุวัฒน์ 2550 08-2836-6355

123 หนองแปน สะอาด หนองแปน มัญจาคีรี พระครูวิสุทธิธรรมานุวัฒน์ 2550 09-3484-5647

124 ท่าศาลา สว่างดงเค็ง ท่าศาลา มัญจาคีรี เจ้าอธิการสง่า  วิสุทฺโธ 2550 08-8508-3512

125 บ้านนายาว ทุ่งสว่าง บ้านนายาว โคกโพธ์ิไชย พระครูสุวรรณธรรมวิมล 2550 08-0751-7652

126 โพธ์ิไชย สระทอง โพธ์ิไชย โคกโพธ์ิไชย พระครูสุวรรณสารวิสุทธ์ิ 2550 08-9280-9872

127 ซับสมบูรณ์ ชมพู บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย พระครูสารธรรมประโชติ 2550 08-2108-9002

128 นาแพง อัมพาผล นาแพง โคกโพธ์ิไชย พระครูธรรมสารสถิต 2550 08-9945-4018
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129 โคกสี ศิริธรรมมิกาวาส โคกสี เมืองขอนแก่น พระครูสิริสารธรรม 2550 08-7864-5447

130 ดอนหัน นวลจันทร์ ดอนหัน เมืองขอนแก่น เจ้าอธิการกังวาฬ  จารุวณฺโณ 2550 08-2742-7494

131 ท่าพระ โพธ์ิศรี ท่าพระ เมืองขอนแก่น พระครูโพธวรธรรมคุณ 2550 08-4419-9361

132 บ้านค้อ โพธ์ิงาม บ้านค้อ เมืองขอนแก่น เจ้าอธิการสมเกียรติ ทีปธมฺโม 2550 08-5391-3639

133 บ้านทุ่ม ยอดแก้ว บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น พระครูประโชติรัตนธรรม 2550 08-4796-2899

134 บ้านหว้า โพธ์ิชัย บ้านหว้า เมืองขอนแก่น พระสมุห์อนันตศักด์ิ สุภาจาโร 2550 08-5008-9064

135 พระลับ ดอนแก้ว พระลับ เมืองขอนแก่น พระมหาจักรภพ อนุภทฺโท 2550 08-6857-4111

136 เมืองเก่า ธาตุกุดกว้าง เมืองเก่า เมืองขอนแก่น พระครูปริยัติสารสุนทร 2550

137 ศิลา สวรรค์วนาราม ศิลา เมืองขอนแก่น พระครูสารกิจโกวิท 2550

138 สาวะถี ไชยศรี สาวะถี เมืองขอนแก่น พระครูบุญชยากร 2550 08-9276-4202 อ.ป.ต. ดีเด่น ปี 2555

139 ส าราญ ไตรคามบ ารุง ส าราญ เมืองขอนแก่น พระครูเขมาภิยุต 2550 08-9574-3411

140 ดอนช้าง ศรีสุก ดอนช้าง เมืองขอนแก่น พระครูรัตนธรรมาภินันท์ 2550

141 แดงใหญ่ สว่างพิทยา แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น พระครูญาณสารวิสิทธ์ิ 2550

142 บ้านเป็ด สระทอง บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ 2550 08-1739-4488

143 บึงเนียม ท่าประชุม บึงเนียม เมืองขอนแก่น พระมหาณรงค์  จนฺทูปโม 2550 6-5338-8893

144 หนองตูม หนองตูม หนองตูม เมืองขอนแก่น พระครูสุนทรศีลวงศ์ 2550 08-7801-3185
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145 โนนท่อน โพธ์ิศรี โนนท่อน เมืองขอนแก่น พระครูเกษมวีราภรณ์ 2550 08-1051-4102

146 ในเมือง โพธ์ิ(โนนทัน) ในเมือง เมืองขอนแก่น พระครูภาวนาโพธิคุณ  กนฺตสีโล 2550 08-9862-2332 อ.ป.ต. ดีเด่น ปี 2556

147 แวงน้อย ราษฎร์บ ารุง แวงน้อย แวงน้อย พระครูโฆษิตปัญญวิกรม 2550 08-9943-0046

148 ก้านเหลือง จุมพล ก้านเหลือง แวงน้อย พระครูสิริภัทรสาร 2550 08-1874-4689

149 ทางขวาง มัคคาลัย ทางขวาง แวงน้อย พระครูถิรสารสุนทร 2550

150 ท่านางแนว ทรงศิลา ท่านางแนว แวงน้อย เจ้าอธิการสนิท  ถิรญาโณ 2550

151 ท่าวัด ศรีสวัสด์ิ ท่าวัด แวงน้อย พระครูโสตถิบุญวัฒน์ 2550 08-7948-2041

152 ละหานนา เรไร ละหานนา แวงน้อย พระครูปิยคุณาธาร 2550 08-7246-6951

153 แวงใหญ่ สระเกษ แวงหญ่ แวงใหญ่ พระครูสารธรรมาภรณ์ 2550

154 คอนฉิม ลัฎฐิวัน คอนฉิม แวงใหญ่ พระครูอนุรักษ์ลัฎฐิวัน 2550

155 ใหม่นาเพียง นาคสงเคราะห์ ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ พระครูสุพัฒน์สารวิมล 2550

156 โนนทอง สาลวัน โนนทอง แวงใหญ่ พระครูอาคมบุญรักษ์ 2550

157 โนนสะอาด สิงห์ขรณ์ โนนสะอาด แวงใหญ่ พระครูสุวรรณาธิคุณ 2550

158 สีชมพู พระมณีแดง สีชมพู สีชมพู พระครูสิริชัยสาร 2550 08-6850-5236

159 นาจาน ศรีสว่าง นาจาน สีชมพู พระครูกิตติสาโรภาส 2550 08-8330-4950

160 ศรีสุข พรหมสุรินทร์ ศรีสุข สีชมพู พระครูปริยัติพรหมสาร 2550 08-7948-3629
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161 วังเพ่ิม อรัญญาวาส วังเพ่ิม สีชมพู พระครูบวรอรัญญเขต 2550 09-6230-2723

162 ซ ายาง ศิริธรรม ซ ายาง สีชมพู เจ้าอธิการวิมล จนฺทสาโร 2550 09-3561-3306

163 หนองแดง สายทอง หนองแดง สีชมพู พระนิคม ปิยธมฺโม 2550 08-6214-8147

164 ดงลาน อ่างทองคีรีวัน ดงลาน สีชมพู พระกฤษฎา ยติกโร 2550 09-0297-7817

165 บริบูรณ์ บริบูรณ์ บริบูรณ์ สีชมพู พระอธิการประสาท ถิรปสาโท 2550 08-9888-6680

166 บ้านใหม่ ประชาสามัคคี บ้านใหม่ สีชมพู พระสมชาย  ขนฺธธมฺโม 2550 08-4721-7471

167 ภูห่าน ศรีส าราญ ภูห่าน สีชมพู พระมหาทองพูน  อายปุณฺโณ 2550 09-0254-2058

168 หนองเรือ ตระคลองโพธ์ิ หนองเรือ หนองเรือ พระครูโพธิธรรมสาร 2550

169 กุดกว้าง ตลาดหนองเรือ กุดกว้าง หนองเรือ พระครูสถิตปุญญสาร 2550

170 จระเข้ ถาวรนิมิตร จระเข้ หนองเรือ พระครูจันทคุณสาร 2550

171 โนนทอง โพธ์ิชัย โนนทอง หนองเรือ พระครูวรจิตตาภิรม 2550

172 โนนทัน สว่างอารมณ์ โนนทัน หนองเรือ พระครูโพธ์ิชัยวุฒิสาร 2550

173 โนนสะอาด ประสิทธ์ิธรรมสาร โนนสะอาด หนองเรือ พระครูประสิทธ์ิธรรมสาร 2550

174 บ้านกง ป่านันทิกวัน บ้านกง หนองเรือ พระครูสิริปริยัติสุธี 2550

175 บ้านเม็ง เวียงไชย์ บ้านเม็ง หนองเรือ พระครูวีรธรรมสถิต 2550

176 ยางค า สวรรคงคา ยางค า หนองเรือ พระครูกิตติพีรานุวัฒน์ 2550 08-9710-5369

หนา้ที ่11



วัด ต ำบล อ ำเภอ

รำยช่ือหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล ( อ.ป.ต.) จังหวัดขอนแก่น

จ ำนวน  195  แห่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 

ล ำดับท่ี ช่ือหน่วยอบรม
ท่ีต้ังหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล

รำยนำมเจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุจัดต้ังปี พ.ศ.

177 บ้านผือ ตะคลองหัน บ้านผือ หนองเรือ พระครูวิจารณ์สารกิจ 2550

178 หนองสองห้อง นิเวศน์วิทยาราม หนองสองห้อง หนองสองห้อง พระครูประยุตสารธรรม 2550 อ.ป.ต. ดีเด่น ปี 2556

179 คึมชาด เทพนิมิตร คึมชาด หนองสองห้อง พระครูนิมิตธีรคุณ 2550

180 ตะก่ัวป่า อินทรประสิทธ์ิ ตะก่ัวป่า หนองสองห้อง พระครูปริยัติสารวิมล 2550

181 โนนธาตุ อัมพวัน โนนธาตุ หนองสองห้อง พระครูกันตธรรมสาร 2550 09-3060-8391

182 ส าโรง สกุณาวาส ส าโรง หนองสองห้อง พระครูวิโรจน์กิตติคุณ 2550

183 หนองเม็ก สระบัวแก้ว หนองเม็ก หนองสองห้อง พระครูจารุธรรมสาร 2550

184 ดอนดู่ สุทธาราม ดอนดู่ หนองสองห้อง พระครูสุทธปุญญสาร 2550

185 ดงเค็ง ชัยศรี ดงเค็ง หนองสองห้อง พระครูสิริสีลคุณ 2550

186 หันโจด โพธ์ิพฤกษ์ หันโจด หนองสองห้อง พระครูประภัสสรญาณ 2550

187 ดอนด่ัง พัฒนาราม ดอนด่ัง หนองสองห้อง พระครูปุณสารโสภณ 2550

188 วังหิน โนนทอง วังหิน หนองสองห้อง พระครูอุปถัมปัญญาสาร 2550

189 หนองไผ่ล้อม อมรินทราวาส หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง พระครูอดุลสารกิจ 2550

190 โคกสูง โพธ์ิศรี โคกสูง อุบลรัตน์ พระครูโพธิจันทสาร 2550 08-0757-5090

191 นาค า นาค า นาค า อุบลรัตน์ พระครูประภาตนวการ 2550 08-4794-8919

192 บ้านดง อุตสาหะ บ้านดง อุบลรัตน์ พระครูวิริยธรรมโสภณ 2550 09-6243-8054

หนา้ที ่12



วัด ต ำบล อ ำเภอ

รำยช่ือหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล ( อ.ป.ต.) จังหวัดขอนแก่น

จ ำนวน  195  แห่ง ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2563 

ล ำดับท่ี ช่ือหน่วยอบรม
ท่ีต้ังหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล

รำยนำมเจ้ำอำวำส เบอร์โทรศัพท์ หมำยเหตุจัดต้ังปี พ.ศ.

193 เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ พระมหาจริทธ์ิ  วชิรเมธี 2550 08-9841-1144

194 ศรีสุขส าราญ ป่าวิลัยวรรณ ศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ พระครูโฆสิตธรรมพินิจ 2550 06-1969-3193

195 ทุ่งโป่ง โพธ์ิสง่า ทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ พระครูโพธิธรรมวรากร 2550 08-3662-2675

หนา้ที ่13


