
วัด ต ำบล อ ำเภอ

1 กระสัง วัดชุมพลมณีรัตน์ กระสัง กระสัง พระครูบวรมณีรัตน์ 2562 081-876-7881

2 สองช้ัน วัดโคกแก้วสองช้ัน สองช้ัน กระสัง พระครูวิทิตธรรมสาร 2529 092-825-8958

3 หนองเต็ง วัดคุรุราษฎ์บ ารุง หนองเต็ง กระสัง พระครูจันทธรรมโกวิท 2526 092-595-9442

4 กันทรารมย์ วัดคันธารมย์ กันทรารมย์ กระสัง พระอธิการธรรมนูญ ธมฺมธีโร 2562 087-253-6841

5 ชุมแสง วัดชัยชุมแสง ชุมแสง กระสัง พระมหาสุรศักด์ิ จิรสุโก 2526 083-367-5238

6 ห้วยส าราญ วัดกุดโคลน ห้วยส าราญ กระสัง พระครูปิยาจารคุณ 2527 080-166-1742

7 ล าดวน วัดหนองพลวง ล าดวน กระสัง พระสมุห์โสรัจจ์ ธนว โส 2521 089-579-3718

8 เมืองไผ่ วัดธรรมถาวร เมืองไผ่ กระสัง เจ้าอธิการสมเกียรติ นิทฺทุกฺโข 2562 087-776-2678

9 บ้านปรือ วัดอินทบูรพา บ้านปรือ กระสัง พระครูอินทบูรพาภิรม 2562 088-416-5372

10 สูงเนิน วัดบ้านสูงเนิน สูงเนิน กระสัง พระครูสิริปริยัตยาภิรม 2562 092-490-1738

11 ศรีภูมิ วัดบ้านตาฮ้อ ศรีภูมิ กระสัง พระมหาประหยัด โฆสิโต 2562 094-493-7662

12 หินเหล็กไฟ วัดนาหลวง หินเหล็กไฟ คูเมือง พระอธิการศรสิทธ์ิ ปญฺญาทีโป 2562 081-062-0987

13 คูเมือง วัดป่าคูเมือง คูเมือง คูเมือง พระครูนิวิฐธรรมานุยุต ถาวโร 2540 087-909-2346

14 ปะเคียบ วัดศรีลาวรรณ์ ปะเคียบ คูเมือง พระครูสังฆกิจจาภิบาล ติสฺสว โส 2562 082-764-7576

15 ตูมใหญ่ วัดสามัคคี ตูมใหญ่ คูเมือง พระอธิการอุ่ม อายุโท 2562 093-431-1099

16 บ้านแพ วัดโพธ์ิศรีธาราม บ้านแพ คูเมือง พระครูสุทธิญาณปสุต สุทฺทิญาโณ 2548 086-251-9647

17 พรส าราญ วัดหนองขวาง พรส าราญ คูเมือง พระครูสมาจารนิวิฐ สมจาโร 2562 065-535-5147

18 หนองขมาร วัดชัยศิริมงคล หนองขมาร คูเมือง พระอธิการสถิต สิทธิพโล 2546 093-340-9304

19 วัดราษฏร์สามัคคี วัดราษฏร์สามัคคี แคนดง แคนดง พระอธิการบุญยงค์ วิมโล 2561 089-582-1394

รำยช่ือหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล  (อ.ป.ต)

จังหวัดบุรัมย์

จ ำนวน  188  แห่ง  (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนำยน  พ.ศ. 2564)

ล ำดับท่ี ช่ือหน่วยอบรม
ท่ีต้ังหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล

รำยนำมประธำนหน่วย
วัน/เดือน/ปี 

จัดต้ัง
หมำยเหตุเบอร์โทรศัพท์



วัด ต ำบล อ ำเภอ

20 วัดป่าหนาม วัดป่าหนาม ดงพลอง แคนดง พระครูภัทรธรรมานุศาสก์ ภทฺทราวโร 2561 084-830-7563

21 วัดโพธ์ิทอง วัดโพธ์ิทอง สระบัว แคนดง พระอธิการศูนย์ จิตต สวโร 2561 061-430-9688

22 วัดวารีมุขาราม วัดวารีมุขาราม หัวฝาย แคนดง พระครูปริยัติวิริยาทร ฐานกโร 2561 098-648-1459

23 ตาเป๊ก วัดประชานิมิตร ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ พระครูประชานุกูลกิจ 2543 083-128-9684

24 ถาวร วัดนิคมเขต ถาวร เฉลิมพระเกียรติ พระมหาปุญญพัฒน์ สุธัณฺโณ 2531 080-174-1122

25 ย้ายแย้มวัฒนา วัดคีรีเขต ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ พระครูสังฆรักษ์ยุรนันท์  ยนตสีโล 2536 090-434-8931

26 เจริญสุข วัดเจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ พระครูสุกธรรมาจารย์ 2535 มรณภาพ

27 อีสาณเขต วัดสุรินทรารมณ์ อิสานเขต เฉลิมพระเกียรติ พระครูประสิทธ์ิสีลาภรณ์ 2532 082-140-6147

28 ช านิ วัดชนะตาราม ช านิ ช านิ พระครูวิชิตธรรมวิฑูร 2545 081-052-0221

29 หนองปล่อง วัดปราสาทวนาราม หนองปล่อง ช านิ พระครูโสภณอรรถกิจ 2554

30 เมืองยาง วัดประคองราษฏร์ เมืองยาง ช านิ พระครูอาทรธรรมนันท์ 2545 083-386-6959

31 ช่อผกา วัดหัวสะพาน ช่อผกา ช านิ พระครูสารกิจจาภิรมย์ 2562 085-4707977

32  ละลวด วัดหนองผะอง  ละลวด ช านิ พระครูวินิฐกิจจาทร 2545 087-600-0773

33 โคกสนวน วัดโคกสนวน โคกสนวน ช านิ พระมหาบุญมา ฐิตธัมโม 2562 081-771-6376

34 ทุ่งแสงทอง วัดชุมแสง ทุ่งแสงทอง นางรอง พระอธิการล าพวง จิรสุโก 2562 086-871-5053

35  ล าไทรโยง วัดศรัทธาชุมพล  ล าไทรโยง นางรอง พระครูโสภณสีลานุยุต 2518 081-878-3082

36 หนองกง วัดหนองกง หนองกง นางรอง พระครูสันติวิกรม 2529 096-153-1492

37 หนองโบสถ์ วัดสุวรรณาราม หนองโบสถ์ นางรอง พระครูสุวรรณธรรมาภิราม มหาวีโร 2561 089-864-2314

38 นางรอง วัดขุนก้อง นางรอง นางรอง พระครูประสิทธ์ิธรรมวัฒน์ จกฺกวโร 2561 089-864-2324

39 ก้านเหลือง วัดก้านเหลือง ก้านเหลือง นางรอง พระครูสุธีธรรมรักษ์ 2527

40 ทรัพย์พระยา วัดพรมนิมิตร ทรัพย์พระยา นางรอง พระครูประภัศร์ธรรมนิมิต 2547 086-217-3734

41 หนองโสน วัดหนองโสน หนองโสน นางรอง พระอธิการโพธ์ิ  สุทธจิตฺโต 2542

42 ถนนหัก วัดโพธาราม ถนนหัก นางรอง พระครูโพธิธรรมรังษี 2535

43 หนองไทร วัดสิงห์วงศ์ หนองไทร นางรอง พระครูปริยัติภัทรคุณ 2536
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44 สะเดา วัดหนองพลวง สะเดา นางรอง พระครูโสภณธรรมทัศน์ 2542 064-864-2148

45 ชุมแสง วัดมะค่ากระสังข์ ชุมแสง นางรอง พระครูอุทัยนันทคุณ อานนฺโท 2561 081-548-8415

46 บ้านสิงห์ วัดโพธิคงคา บ้านสิงห์ นางรอง พระครูสุเมธธรรมมาภรณ์ 2528

47 หนองยายพิมพ์ วัดศรัทธาประชาบูรณะ หนองยายพิมพ์ นางรอง พระอธิการล าดวน นีลวณฺโณ 2561 064-542-5293

48 หัวถนน วัดบ้านถนน หัวถนน นางรอง พระอธิการบุญรอด รตนวณฺโณ 2561 085-305-2893

49 นาโพธ์ิ วัดท่าเรียบ นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ พระอธิการศุภริด ฐานงฺกโร 2527 087-217-1073

50 ศรีสว่าง วัดทรงศิลา ศรีสว่าง นาโพธ์ิ พระอธิการสามารถ เขมวีโร 2528 093-475-8070

51 บ้านคู วัดอุดร บ้านคู นาโพธ์ิ พระมหาอุทัย อินฺทปญฺโญ 2561 085-634-2504

52 บ้านดู่ วัดธาตุ บ้านดู่ นาโพธ์ิ พระอธิการสมจิตร จิตฺตธมฺโม 2528 087-241-4149

53 ดอนกอก วัดประทุมเมศ ดอนกอก นาโพธ์ิ พระครูปทุมธรรมทัช 2528

54 โนนดินแดง วัดซับคะนิง โนนดินแดง โนนดินแดง พระครูจันทชัยธรรม 2562 083-086-7316

55 ล านางรอง เขต ๑ วัดคลองหินนอก ล านางรอง โนนดินแดง พระอธิการหิรัญ ตปสีโล 2562 082-152-4815

56 ส้มป่อย หนองสะแกกวน ส้มป่อย โนนดินแดง พระอธิการณรงค์ นาถกโร 2561 088-356-1728

57 โกรกแก้ว วัดโคกสามัคคี โกรกแก้ว โนนสุวรรณ พระอธิการกลม กนฺตสีโล 2561 098-603-8547

58 โนนสุวรรณ วัดไผ่ทองสุทธาราม โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ พระครูสมุห์ สามารถ วิสุทฺธิสาโร 2561 085-202-0001

59 ดงอีจาน วัดบ้านดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ พระครูปลัดเพ่ิมพล ติกฺขปญฺโญ 2561 081-549-8694

60 ทุ่งจังหัน วัดซับสมบูรณ์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ พระอธิการสมศักด์ิ สมจิตฺโต 2528 092-762-7794

61 บ้านกรวด วัดป่าบ้านกรวด บ้านกรวด บ้านกรวด พระครูสุนทรกิจวิจารณ์ 2547

62 จันทบเพชร วัดสายโท ๖ เหนือ จันทบเพชร บ้านกรวด พระอธิการทองสุข สุธมฺโม 2536

63 หนองไม้งาม วัดตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด พระครูอาคมธรรมสถิต 2547

64 ปราสาท วัดบ้านกรวด ปราสาท บ้านกรวด พระอธิการวินัย ขนฺติธโร 2533 095-479-2998

65 บึงเจริญ วัดบึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด พระครูสุกิจพัฒนาทร 2533 090-447-1068

66 โนนเจริญ วัดสุภทบูรพาราม โนนเจริญ บ้านกรวด พระครูภัทรธรรมรักษ์ 2547 062-450-8932

67 สายตะกู วัดโคกกระชายใต้ สายตะกู บ้านกรวด พระอธิการวิเชียน วิริยกิจฺโจ 2561 085-656-8329
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68 หินลาด วัดหินลาด หินลาด บ้านกรวด พระสมุห์กฤษณะ กลฺยาณธมฺโม 2550 080-798-8996

69 เขาดินเหนือ วัดสระแก้ว เขาดินเหนือ บ้านกรวด พระอธิการถนอมศักด์ิ สุภาจาโร 2550 083-297-9497

70 บ้านด่าน บ้านตะโคง บ้านด่าน บ้านด่าน พระครูศรีปริยัตยานุศาสน์ 2549 089-484-9570

71 ปราสาท บ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน พระอธิการแต๊ะ ปิยสีโล 2562 094-386-3685

72 โนนขวาง ดงเย็น โนนขวาง บ้านด่าน พระสมาน ญาณสโย 2562

73 วังเหนือ บ้านกะหาด วังเหนือ บ้านด่าน พระครูสถิตธรรมสาร ฐิตสาโร 2562 088-759-3992

74 กู่สวนแตง วัดสมณวาส กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ พระอธิการผดุง รตนปญฺโญ 2550 084-497-9425

75 แดงใหญ่ วนาสันต์ แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ พระอธิการสุดใจ ฐานุตฺตโร 2561 083-357-2186

76 หนองเยือง วัดเทพประดิษฐ์ หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ พระครูประดิษฐ์โชติคุณ จนฺทาโก 2550 083-379-7130

77 ทองหลาง วัดสระประทุม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ พระครูปทุสุทธิกิจ กนฺตสีโล 2548 085-548-0665

78 หนองแวง วัดฬุวรรณาราม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ พระครูพิชิตวรรณาภิราม ชิตมาโร 2548 089-283-7336

79 ปะค า วัดทุ่งไผ่ ปะค า ปะค า พระส าราญ วรทินโน 2561 065-287-6922

80 หนองบัว วัดโคกกลาง หนองบัว ปะค า พระอธิการเจนยุทธ กุศลจิตฺโต 2538 082-135-0859

81 หูท านบ วัดสุขส าราญ หูท านบ ปะค า พระครูผาสุขธรรมประสิทธ์ิ 2535 081-064-6910

82 โคกมะม่วง วัดเทพพัฒนา โคกมะม่วง ปะค า พระสมพงษ์ สุตฺธมฺโม 2537 082-885-0610

83 ไทยเจริญ วัดโคกลอย ไทยเจริญ ปะค า พระอธิการสมโพชน์ กตปุญฺโญ 2528 093-424-6117

84 ประโคนชัย วัดชัยมงคล ประโคนชัย ประโคนชัย พระใบฎีการัตนะ รตนโชโต 2562 093-086-8793

85 โคกม้า วัดบ้านไทรโยง โคกม้า ประโคนชัย พระอธิการฉลอง  อายุวฑฺฒโก 2530

86 แสลงโทน วัดแสลงโทน แสลงโทน ประโคนชัย พระครูสิทธิญาณโสภณ 2562 093-553-0685

87 เขาคอก วัดเขาคอก เขาคอก ประโคนชัย พระอธิการล้อม ฐิตเมโธ 2535

88 บ้านไทร วัดบ้านไทร บ้านไทร ประโคนชัย พระครูสังฆรักษ์โกศล 2520 086-244-0068

89 ละเว้ีย วัดละเว้ีย ละเว้ีย ประโคนชัย พระสมุห์นิวัฒน์ นิปโก 2515 086-248-764

90 จระเข้มาก บัวทรายทอง จระเข้มาก ประโคนชัย พระอธิการภูวนัย จิตฺตกาโร 2527 096-474-8640

91 ปังกู วัดบ้านปังกู ปังกู ประโคนชัย เจ้าอธิการมานพ กนโก 2520
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92 หนองบอน วัดห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย พระครูโกศลวุฒิคุณ 2516 087-259-5743

93 ตะโกตาพิ วัดประชาสมนึก ตะโกตาพิ ประโคนชัย พระครูธวัชปิยาจารย์ 2562 089-584-1391

94 ไพศาล วัดพินทอง ไพศาล ประโคนชัย พระใบฎีกาอธิพงษ์ ญานิสสโร 2530 088-349-7855

95 โคกมะขาม วัดโคกมะขาม โคกมะขาม ประโคนชัย พระมหาบรรลือ 2562

96 ประทัดบุ วัดบ้านประทัดบุ ประทัดบุ ประโคนชัย พระครูสังฆรักษ์โกศล 2562

97 โคกย่าง วัดบ้านเก็ม โคกย่าง ประโคนชัย พระครูปิยธรรมคุณ 2528

98 โคกตูม วัดหนองตะคบ โคกตูม ประโคนชัย

99 ส่ีเหล่ียม วัดบ้านส่ีเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ประโคนชัย

100 จันดุม วัดศิริมงคล จันดุม พลับพลาชัย พระครูจันทศิริพิมล 2549 098-101-1156

101 ป่าชัน วัดโคกล าดวน ป่าชัน พลับพลาชัย พระอธิการสอน ฐานิสฺสโร 2549

102 ส าโรง วัดบ้านส าโรง ส าโรง พลับพลาชัย พระครูสุทธิวุฒิกร 2549 061-109-3986

103 โคกขม้ิน วัดตาพระ โคกขม้ิน พลับพลาชัย พระอธิการวัยพจ วรปญฺโญ 2562 086-074-5484

104 สะเดา วัดพลับพลา สะเดา พลับพลาชัย พระครูสันติธรรมรส 2562 087-098-2852

105 พุทไธสง วัดหนองบก พุทไธสง พุทไธสง พระครูปิยพุทธาภิรม เปมสีโล 2561 086-079-4499

106 บ้านแวง วัดบรมคงคา บ้านแวง พุทไธสง พระครูบวรญาณสถิต 2549 089-282-8422

107 บ้านยาง วัดเทพนิมิต บ้านยาง พุทไธสง พระอธิการสิงห์ ฐิตเมโธ 2549

108 บ้านเป้า สุคันธวารี บ้านเป้า พุทไธสง พระครูสุคันธวารีภิรมย์ อคฺคธมฺโม 2561 089-577-6771

109 มะเฟือง วัดธรรมรังสี มะเฟือง พุทไธสง พระอธิการบุญโฮม กตปุญฺโญ 2561 088-4697786

110 บ้านจาน วัดโพธ์ิ บ้านจาน พุทไธสง พระอธิการสมศักด์ิ โฆสิตธมฺโม 2561 089-577-6771

111 หายโศก วัดอัมพวัน หายโศก พุทไธสง พระครูกัลยาณกิจวิธาน กลฺยาณ 2561 085-468-3916

112 ในเมือง วัดธรรมธีราราม ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ พระครูปัญญาสุตคุณ 2561 089-522-9805

113 ชุมเห็ด วัดโกรกข้ีหนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ พระครูสรธรรม โฆสิต 2539 081-966-8734

114 อิสาณ สว่างอารมณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ พระอธิการประดิษฐ์  กตฺปุญฺโญ 2536

115 หลักเขต วัดหลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ พระอธิการบุญเชิด สุทธสีโล 2561 086-258-3949
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116 หนองตาด วัดศรีส าโรง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ พระครูเกษมพัฒนากร 2528 085-656-8503

117 บ้านบัว วัดธงไชยสว่างอรุณ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ พระครูอรุณเขมากร 2561 080-478-3899

118 กลันทา วัดหนองบอน กลันทา เมืองบุรีรัมย์ พระครูสถิตศีลวัตร 2561 089-426-1599

119 ถลุงเหล็ก วัดบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ พระอธิการทวี  วิสุทฺโธ 2552 081-065-2568

120 บัวทอง วัดหนองบัวทอง บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ พระครูปทุมธรรมารักษ์ 2562 081-878-3368

121 บ้านยาง วัดพรสว่าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ พระอธิการอุดมศักด์ิ อิทฺธฺปญฺโญ 2562 098-180-9125

122 พระครู วัดบ้านม่วงใต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์ พระครูประภาสธรรมรักษ์ 2562 089-720-6169

123 เมืองฝาง วัดเมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ พระมหาเสกสรร ธีรญาโณ 2536 081-726-6808

124 ลุมปุ๊ก วัดหนองไทรคูณพัฒนา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ พระครูวินัยธรอุรา กตคุโณ 2561 082-154-7624

125 สวายจีก วัดบ้านหนองปรือ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ พระอธิการถวิล  โชติปญฺโญ 2520 089-718-9296

126 สองห้อง วัดสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ พระครูมงคลวรกิจจารักษ์ 2561 -

127 สะแกช า วัดสะแกซ า สะแกช า เมืองบุรีรัมย์ พระครูวิโรจน์ธรรมาภิรักษ์ 2549 081-0724007

128 สะแกโพรง วัดสินสมนาม สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ พระอธิการบุญมี สมงฺคิโก 2561 -

129 เสม็ด วัดพระพุทธบาทเขากระโดง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ พระใบฎีกาทรนง  ธนปญฺโญ 2543 080-170-0997

130 กระสัง วัดจ าปาทอง กระสัง เมืองบุรีรัมย์ พระอธิการชยกร นนฺโท 2561 -

131 ละหานทราย วัดโพธ์ิทรายทอง ละหานทราย ละหานทราย พระครูสิริโพธิธาดา 2542 044-656-037

132 ตาจง วัดโคกตาพรม ตาจง ละหานทราย พระครูนันทพรหมคุณ 2549 081-265-1181

133 หนองแวง วัดปากช่อง หนองแวง ละหานทราย พระอธิการสง่า สีลเตโช 2549 087-876-7461

134 ส าโรงใหม่ วัดโคกไม้แดง ส าโรงใหม่ ละหานทราย พระครูพิทักษ์ศาสนกิจ 2549 081-709-8973

135 หนองตะครอง วัดกัลยาณธรรม หนองตะครอง ละหานทราย พระครูกัลยาณธรรมพิทักษ์ 2549 088-475-7151

136 โคกว่าน วัดโคกว่าน โคกว่าน ละหานทราย เจ้าอธิการพนม ปญฺญาทีโป 2561 089-285-7521

137 ล าปลายมาศ วัดทุ่งสว่างแท่นพระ ล าปลายมาศ ล าปลายมาศ พระครูวรวรรณโณภาส 2561 092-898-1051

138 ทะเมนชัย วัดอัมพวันหนองม่วง ทะเมนชัย ล าปลายมาศ พระครูอัมพวันวิหารการ 2550 088-840-0256

139 หนองคู วัดบุตาวงษ์ หนองคู ล าปลายมาศ พระมหาบุญเลิศ  สนฺติกโร 2536 063-032-4381
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140 แสลงพัน วัดศรีสวัสด์ิ แสลงพัน ล าปลายมาศ พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทโท 2562 094-291-4416

141 หนองกะทิง วัดหนองผะองค์ หนองกะทิง ล าปลายมาศ พระครูอาทรประชานุกูล 2520

142 หนองบัวโคก วัดไตรรัตน์ หนองบัวโคก ล าปลายมาศ พระอธิการแสงดาว จนฺทโชโต 2536

143 บ้านยาง วัดหนองตาด บ้านยาง ล าปลายมาศ พระอธิการสิงห์ เขมปัญฺโญ 2561 086-278-1573

144 เมืองแฝก หนองเก้าข่า เมืองแฝก ล าปลายมาศ พระครูสถิตพัชรคุณ ฐิตเปโม 2561 093-335-5616

145 โคกล่าม วัดสว่างบูรพา โคกล่าม ล าปลายมาศ พระครูนันทพัฒนคุณ อภินนฺโท 2561 091-331-5264

146 โคกสะอาด วัดสว่างอารมย์ โคกสะอาด ล าปลายมาศ พระครูภัทรธรรมาภิรม สิริภทฺโท 2561 080-153-8924

147 ไผทรินทร์ วัดโคกตาเงิน ไผทรินทร์ ล าปลายมาศ พระครูไพบูลย์ธรรมาจารย์ 2518

148 หินโคน วัดอัมพวัน หินโคน ล าปลายมาศ พระครูอัมพวันพิทักษ์ 2536

149 โคกกลาง วัดกวางงอย โคกกลาง ล าปลายมาศ พระครูสุเมธปัญญารักษ์ ปณฺฑิโต 2561 084-881-2047

150 บุโพธ์ิ วัดเวฬุวัน บุโพธ์ิ ล าปลายมาศ พระอธิการบังลอง  กนฺตวณฺโณ 2561 064-152-4077

151 ตลาดโพธ์ิ วัดแจ้งตลาดโพธ์ิ ตลาดโพธ์ิ ล าปลายมาศ พระครูวิมลโพธิวัฒน์ 2539 081-977-5381

152 หนองโดน วัดหนองจิก หนองโดน ล าปลายมาศ พระครูเกษมโชติธรรม 2541 089-846-1167

153 สตึก เขต 1 วัดสุพัฒนาราม สตึก สตึก พระอธิการพงษ์พันธ์ ปภสฺสโร 2561 063-625-6851

154 สะแก วัดโนนมะงา สะแก สตึก พระครูจันทปุญฺญาคม จนฺทสาโร 2561 062-995-4495

155 ดอนมนต์ เขต 1 วัดดอนมนต์ ดอนมนต์ สตึก พระครูโฆสิตธรรมโชติ โชติญาโณ 2561 088-343-8499

156 นิคม วัดดงยายเภา นิคม สตึก พระครูปริยัติวีรากร 2548 089-946-3590

157 เมืองแก เขต 1 วัดศรีสุทธาราม เมืองแก สตึก พระอธิการทวี ปญฺญาธโร 2561 089-946-3590

158 เมืองแก เขต 2 วัดหัวช้างหนองเชือก เมืองแก สตึก พระอธิการพล อนาลโย 2561 087-243-8456

159 หนองใหญ่ วัดบ้านสวายตางวน หนองใหญ่ สตึก พระครูสุทธิสีลาภิรม สุทฺธสีโล 2561 085-493-3665

160 ชุมแสง เขต 1 วัดบ้านชุมแสง ชุมแสง สตึก พระครูพิมลกัลยาณธรรม กลฺญาโณ 2561 081-071-5847

161 ร่อนทอง เขต 2 วัดหนองน้ าขุ่น ร่อนทอง สตึก พระอนุลักษณ์ สิริมงฺคโล 2561 098-154-5249

162 ท่าม่วง วัดสุกาวาส ท่าม่วง สตึก พระมหาพรม กิตฺติวณฺโณ 2561 085-769-2536

163 ทุ่งวัง วัดโนนสูงทุ่งสว่าง ทุ่งวัง สตึก พระครูขันติธรรมประสิทธ์ิ ขนฺติจิตฺโต 2561 082-373-3383
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164 สนามชัย วัดดงหนาม สนามชัย สตึก พระอธิการพรมมา สนฺติโก 2561 084-897-1398

165 กระสัง วัดส าโรงพัฒนา กระสัง สตึก พระครูโภณวรรณาภิรมณ์ สิริวณฺโณ 2561 -

166 หนองก่ี วัดหนองก่ี หนองก่ี หนองก่ี พระมหาอภิสิทธ์ิ วิริโย 2561 092-275-6348

167 ท่าโพธ์ิชัย วัดป่าหนองสะแบง ท่าโพธ์ิชัย หนองก่ี พระอธิการอ านวย สุเมโธ 2561 081-977-8725

168 ดอนอะราง วัดป่าสามัคคีธรรม ดอนอะราง หนองก่ี พระครูวิกรมธรรมาธร 2561 086-258-1797

169 โคกสูง วัดโคกสูงคูขาด โคกสูง หนองก่ี พระครูสังวราภิราม จิตตส วโร 2561 089-871-2976

170 เย้ยปราสาท วัดบ้านขามน้อย เย้ยปราสาท หนองก่ี พระอธิการจ าลอง วรธมโม 2561 093-321-1539

171 เมืองไผ่ วัดเวฬุคาราม เมืองไผ่ หนองก่ี พระครูประพัฒนกิจจาทร 2535 080-167-6366

172 โคกสว่าง วัดโคกสว่าง โคกสว่าง หนองก่ี พระอธิการสมศักด์ิ ปญญาธโร 2561 092-538-0846

173 ทุ่งกระเต็น วัดสามัคคีศรัทธาธรรม ทุ่งกระเต็น หนองก่ี พระครูนิวิฐศรัทธาธรรม ฐิตธมโน 2561 086-957-4052

174 บุกระสัง วัดสระสะแก บุกระสัง หนองก่ี พระอธิการทิวา นิติโก 2561 084-242-2811

175 ห้วยหิน วัดโพธ์ิสามัคคี ห้วยหิน หนองหงส์ พระครูโพธิวราภิรม 2561 081-967-3677

176 สระแก้ว วัดหนองหงษ์ สระแก้ว หนองหงส์ พระครูรัตนสราภิบาล เขมิโย 2562 098-6145580

177 หนองชัยศรี วัดศรีเจริญคุณ หนองชัยศรี หนองหงส์ พระครูสุภาจารพิมล สุภาจาโร 2561 085-778-1487

178 ไทยสามัคคี วัดหนองตาเรียม ไทยสามัคคี หนองหงส์ พระครูอดุลชยาภรณ์ สิตธมฺโม 2562 086-260-0989

179 เมืองฝ้าย วัดเมืองฝ้าย เมืองฝ้าย หนองหงส์ พระครูวินัยธรปรเมศ ธมฺมิโก 2561 081-196-2676

180 สระทอง วัดหนองโคลน สระทอง หนองหงส์ พระครูสิทธิสมาธิคุณ สมาธิโก 2562 081-430-8593

181 เสาเดียว วัดนายาว เสาเดียว หนองหงส์ พระครูปริยัติกิตติธ ารง รศ .ดร. 2562 081-921-4952

182 โคกเหล็ก วัดโคกเหล็ก โคกเหล็ก ห้วยราช พระครูปริยัติธรรมวิบูล อิสฺสโร 2562 089-580-8575

183 ห้วยราช วัดแจ้งสมรทศ ห้วยราช ห้วยราช พระครูขันติธรรมโมภาส 2544 089-458-3394

184 สนวน วัดสนวนนอก สนวน ห้วยราช พระครอง สิริคุตฺโต 2561 081-043-3953

185 สามแวง วัดโคกเพชร สามแวง ห้วยราช พระครูวัชรปัญญาโสภิต กนตีโร 2561 084-411-4398

186 เมืองโพธ์ิ วัดเมืองโพธ์ิ เมืองโพธ์ิ ห้วยราช พระครูโพธินคาภิรมย์ นิปุโน 2561 080-799-9792

187 ตาเสา วัดตาเสา ตาเสา ห้วยราช พระครูสุวิมลบุญญากร 2544

188 บ้านตะโก วัดเกตุเหนือ บ้านตะโก ห้วยราช พระปลัดปราจิน ปภากโร 2544 087-439-2664

ล ำดับ ช่ือหน่วยอบรม
สถำนท่ีต้ังหน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล

รำยนำมประธำนหน่วย
วัน/เดือน/ปี 

จัดต้ัง
หมำยเหตุเบอร์โทรศัพท์


