
ล ำดบัท่ี วนัเปิดงำน วนัสุดทำ้ย สถำนท่ี บำ้น ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั ประธำนด ำเนินกำร เบอร์โทร หมำยเหตุ

สถำนท่ีจดังำน

1 3-พ.ย.-62 12-พ.ย.-62 วดัป่ำชุมชนเจริญจิต หนองข่ำ หนองข่ำ ประทุมรำชวงศำ อ ำนำจเจริญ พระอำจำรย ์ชุมพล โชติธมฺโม 087 069-5526

2 21-พ.ย.-62 30-พ.ย.-62 สถำนปฏิบติัธรรมจอมทอง ดอนหนั โพนงำม กมลำไสย กำฬสินธุ์ พระภำวนำสุตำภิรัต 093 658 -2653

3 27-พ.ย.-62 6-ธ.ค.-62 วดัเนกขมัมำรำม หนองข่ำ พนำ พนำ อ ำนำจเจริญ พระภำวนำสุตำภิรัต 098 283-9680

4 1-ธ.ค.-62 10-ธ.ค.-62 วดัป่ำธรรมวิเวก ดอนหอ ดอนหอ บำ้นผือ อุดรธำนี พระครูวิวิตอรัญธรรม 087 246 3851

5 1-ธ.ค.-62 10-ธ.ค.-62 ส ำนกัสงฆ ์ป่ำศรีพนัดอน แก่งศรีโคตร โนนก่อ สิรินธร อุบลรำชธำนี พระอำจำรยวิ์เศษ วิชิโต 083 965-6380

6 1-ธ.ค.-62 10-ธ.ค.-62 ส ำนกัสงฆ ์นำหวำ้ นำหวำ้ กระเดียน ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี พระครูโอภำสกนัตำภิรม 083 733-0754

7 1-ธ.ค.-62 10-ธ.ค.-62 ส ำนกัสงฆด์อนปู่ ตำ กุดกลอย โนนสวำ่ง กุดขำ้วปุ้น อุบลรำชธำนี พระอำจำยยวิ์เศษ วิชิโต 094 521- 9619

8 3-ธ.ค.-62 12-ธ.ค.-62 วดัอุบลมงัคลำรำม ค ำพอ่ปลำ ไร่นอ้ย เมือง อุบลรำชธำนี พระอำจำรยบ์วักนั สุธมฺโม 095 082-2476

9 5-ธ.ค.-62 14-ธ.ค.-62 วดัโคกสะอำด โคกสะอำด ไร่สีสุก เสนำงคนิคม อ ำนำจเจริญ พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ 089 424- 2899

10 5-ธ.ค.-62 14-ธ.ค.-62 วดัหนองเป็ด หนองเป็ด นำคำย ตำลสุม อุบลรำชธำนี พระสุนทรปริยติัเมธี 085 444-8086

11 6-ธ.ค.-62 15-ธ.ค.-62 วดัพิชโสภำรำม เรืองอุดม แกง้เหนือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระภำวนำสุตำภิรัต 086 222-2527

12 8-ธ.ค.-62 17-ธ.ค.-62 วดันำหวำ้ นำหวำ้ นำหวำ้ ปทุมรำชวงศำ อ ำนำจเจริญ พระครูปทุมธรรมคุณ 091 347-3746

13 10-ธ.ค.-62 19-ธ.ค.-62 วดัโคกสวำ่ง อีเต่ิง หวันำ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระอำจำรย ์สุธร สุนฺธโร 086 147-1894

14 12-ธ.ค.-62 21-ธ.ค.-62 วดัศีลำรำม ถ ้ำแข้ ถ  ้ำแข้ ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี พระอธิกำรค ำสอน ปญฺญำวโร 082 154-6476

15 12-ธ.ค.-62 19-ธ.ค.-62 วดัป่ำค  ำเมก็ ( ไม่ปริวำส ) นอ้ยค ำเมก็ ผำน ้ำยอ้ย หนองพอก ร้อยเอ็ด พระมหำธนศกัด์ิ มหำปญฺโญ 097 325-4968 ไม่มีปริวำส

16 14-ธ.ค.-62 23-ธ.ค.-62 วดัอ ำนำจ อ ำนำจ อ ำนำจ ลืออ ำนำจ อ ำนำจเจริญ พระครูสิริสีลวตัร 086 246-2724

17 15-ธ.ค.-62 25-ธ.ค.-62 วดัป่ำศีลำรำม นำกระตึบ ท่ำม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระครูสุตธรรมวิสุทธ์ิ 083 333-7877

18 16-ธ.ค.-62 25-ธ.ค.-62 1731/5 หมู่ 6 (ไม่มีปริวำส ) เขตประชำพฒัน์ อู่ทอง อู่ทอง สุพรรบุรี เจำ้อธิกำรไมตรี ฐิตปญฺโญ 081 926-0538

19 20-ธ.ค.-62 29-ธ.ค.-62 วดัยำงกระเดำ ยำงกระเดำ ท่ำเมือง ดอนมดแดง อุบลรำชธำนี พระอำจำรย ์สุธร สุนฺธโร 092 945-5455

20 20-ธ.ค.-62 29-ธ.ค.-62 วดัป่ำภูดินธรรมำรำม ดอนสวรรค์ น ้ำเท่ียง ค  ำชะอี มุกดำหำร พระภำวนำสุตำภิรัต 081 183-8046

21 20-ธ.ค.-62 29-ธ.ค.-62 วดัเวฬุวนั ไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสำมสิบ อุบลรำชธำนี พระครูเวฬวนัสุตกิจ 081 760-4129

งำนเผยแผ ่ธรรมภำคปฏิบติั ปี 2562 - 2563   ปริวำสกรรม 

งานเผยแผ ่ธรรมภาคปฏบิัต ิปี 2562 - 2563



ล ำดบัท่ี วนัเปิดงำน วนัสุดทำ้ย สถำนท่ี บำ้น ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั ประธำนด ำเนินกำร เบอร์โทร หมำยเหตุ

สถำนท่ีจดังำน

22 20-ธ.ค.-62 30-ธ.ค.-62 ศูนยโ์มกขธรรม ดอนเจำ้ปู่ พนำ พนำ พนำ อ ำนำจเจริญ พระอำจำรยจ์นัลำ รวิวณฺโณ 087 262-5723

23 21-ธ.ค.-62 31-ธ.ค.-62 วดัศรีบุญนำค เตย ขำมป้อม เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระอำจำรย ์ปิยพงษ์ จตฺตมโล 094 521-9619

24 30-ธ.ค.-62 7-ม.ค.-63 ศูนยป์ฏิบติัธรรม กำญจนำภิเษก นำเมือง ไร่นอ้ย เมือง อุบลรำชธำนี พระครูวิบูลกิจโกศล 088 348-8606

25 3-ม.ค.-63 12-ม.ค.-63 ป่ำชำ้อูบมุง อูบมุง เขมรำฐ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูเขมสงัวรำภิยตุ 061 150-9466

26 3-ม.ค.-63 12-ม.ค.-63 วดัโนนตุม บำ้นโนนตุม พงัเคน นำตำล อุบลรำชธำนี พระครูโสภณวฒันคุณ 082 338-7032

27 3-ม.ค.-63 12-ม.ค.-63 วดับำ้นเก่ำบ่อ แสนสุข หนองแกว้ หวัตะพำน อ ำนำจเจริญ พระครูภำวนำกิจจำทร 085 023-5235

28 4-ม.ค.-63 13-ม.ค.-63 วดัป่ำพทุธนิมิต ฮี ค  ำเจริญ ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี พระอำจำรย ์ชุมพล โชติธมฺโม 084 745-9602

29 5-ม.ค.-63 14-ม.ค.-63 วดันำหนองทุ่ง นำหนองทุ่ง แกง้เหนือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูปริยตัยำนุกำร 096 267-7223

30 5-ม.ค.-63 14-ม.ค.-63 วดัป่ำ นำสะอำด นำสะอำด เสนำงคนิคม เสนำงคนิคม อ ำนำจเจริญ พระปลดัสงวน อนุตฺตโร 094 184-9787

31 6-ม.ค.-63 15-ม.ค.-63 วดัสำยนำดง สำยนำดง โคกก่ง ชำนุมำน อ ำนำจเจริญ เจำ้อธิกำร ขวญัใจ กนฺตสีโล 088 367-4667

32 8-ม.ค.-63 17-ม.ค.-63 วดัเหมือดแอ่ เหมือดแอ่ ขำมป้อม เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระพิมลพฒันคุณ 087 376-3558

33 12-ม.ค.-63 21-ม.ค.-63 วดับำ้นนำดี นำดี หนองผือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูอรุณโสตถิธรรม 083 372-3297

34 14-ม.ค.-63 23-ม.ค.-63 วดัดอนศำลำ ดอนโก ยำงชุมใหญ่ ยำงชุมนอ้ย ศรีสะเกษ พระอำจำรยวิ์เศษ วิชิโต 094 521-9619

35 14-ม.ค.-63 23-ม.ค.-63 วดับำ้นห้วยยำง ห้วยยำง หวันำ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูกิตติบูรพำภิรักษ์ 089 946-8852

36 14-ม.ค.-63 23-ม.ค.-63 วดัศรีสงครำม ท่ำบ่อ ท่ำบ่อ ศรีสงครำม นครพนม พระครูสิริปัญญำวิชยั 087 218-7701

37 15-ม.ค.-63 24-ม.ค.-63 ส ำนกัปฏิบติัธรรมภูนกหงษ์ แกง้อะฮวน ท่ำหลวง ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี พระอำจำรยเ์สรี ธมฺมธโร 088 348-8606

38 17-ม.ค.-63 26-ม.ค.-63 วดันำไผ่ นำไผ่ เหล่ำเสือโกก้ เหล่ำเสือโกก้ อุบลรำชธำนี พระอธิกำรจงกล คมฺภีรธมฺโม 092 686-0008

39 17-ม.ค.-63 25-ม.ค.-63 วดัปัจฉิมวนั เสำรีก พระเหลำ พนำ อ ำนำจเจริญ พระอำจำรย ์จนัลำ รวิวณฺโณ 081 321-1599

40 20-ม.ค.-63 29-ม.ค.-63 ท่ีพกัสงฆ ์ป่ำชำ้ นำห้วยแดง นำห้วยแดง โนนกุง ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี พระอำจำรย ์เจนกิจ สุธีโร 089 917-9101

41 22-ม.ค.-63 31-ม.ค.-63 วดันำหวำ้ นำหวำ้ หนองสิม เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูวชิรธรรมโสภณ 081 876-9335

42 23-ม.ค.-63 1-ก.พ.-63 ศูนยป์ฏิบติัธรรม ป่ำชำ้ทรำยพลู ทรำยพลู ขำมป้อม เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูวิบูลกิจโกศล 063 145-2500

43 23-ม.ค.-63 1-ก.พ.-63 วดัป่ำ ภูเวียง ภูเวียง สำระภี โพธิไทร อุบลรำชธำนี พระอำจำรยวิ์เศษ วิชิโต 094 521-9619

งานเผยแผ่ ธรรมภาคปฏบัิติ ปี 2562 - 2563



ล ำดบัท่ี วนัเปิดงำน วนัสุดทำ้ย สถำนท่ี บำ้น ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั ประธำนด ำเนินกำร เบอร์โทร หมำยเหตุ

44 25-ม.ค.-63 3-ก.พ.-63 วดัแก่งศรีโคตร แก่งศรีโคตร โนนก่อ สิรินธร อุบลรำชธำนี พระครูวิบูลกิจโกศล 085 929-8789

45 28-ม.ค.-63 6-ก.พ.-63 พระธำตุดอยฮำง ดอยแม่แอบ ดอยฮำง เมือง เชียงรำย พระอำจำรยบ์ุญเรือง 086 229-6735

46 29-ม.ค.-63 7-ก.พ.-63 วดัป่ำ ลุมพกุ ลุมพกุ นำตำล นำตำล อุบลรำชธำนี พระอธิกำร เวหำ มหำปุญฺโญ 062 426-0889

47 29-ม.ค.-63 7-ก.พ.-63 วดัป่ำหวัน ้ำ หวัน ้ำ โซง น ้ำยนื อุบลรำชธำนี พระครูโกวิทสุวรรณำภรณ์ 065 998-2824 098 654-6610

48 1-ก.พ.-63 10-ก.พ.-63 วดัพระพทุธบำท เปลือย สม้ป่อย รำษีไศล ศรีสะเกษ พระครูสุเมธศีลคุณ 086 229-6735

49 1-ก.พ.-63 10-ก.พ.-63 วดัโนนจิก โนนจิกนอ้ย กุดชุมภู เขต 2 พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี พระครูอุบลวรรณำภรณ์ 080 479-9792

50 1-ก.พ.-63 10-ก.พ.-63 วดัศรีมงคล บุ่งซวย เขมรำฐ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระอำจำรย ์อภิวฒัน์ อุทำโน 092 156-3547

51 1-ก.พ.-63 10-ก.พ.-63 ศูนยป์ฏิบติัธรรม ป่ำชำ้ โนนกุง โนนกุง โนนกุง ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี พระอธิกำร บุญลอง กตธมฺโม 084 829-5798

52 2-ก.พ.-63 11-ก.พ.-63 วดัศรีบุญเรือง หำดแพง หำดแพง ศรีสงครำม นครพนม พระปลดัศกัด์ิศรี จนฺทว  โส 090 840-2855

53 2-ก.พ.-63 11-ก.พ.-63 วดัอรุณสวสัด์ิ บำก หนองผือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูอรุณโสตถิธรรม 088 108- 8439

54 9-ก.พ.-63 18-ก.พ.-63 วดัป่ำ ยำงกลำง ยำงกลำง ยำง น ้ำยนื อุบลรำชธำนี พระภำวนำสุตำภิรัต 061 460-3241

55 9-ก.พ.-63 18-ก.พ.-63 วดัเกำะแกว้ หนองสำมสี หนองสำมสี เสนำงคนิคม อ ำนำจเจริญ พระอำจำรย ์จนัลำ รวิวณฺโณ 084 838-9278

56 11-ก.พ.-63 20-ก.พ.-63 วดัแปลงกระถิน แปลงกระถิน หวัถนน พนสันิคม ชลบุรี พระภำวนำสุตำภิรัต 083 808-6197

57 12-ก.พ.-63 21-ก.พ.-63 วดัสระบวั หนองผือ หนองผือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูอรุณโสตถิธรรม 089 848-2041

58 15-ก.พ.-63 23-ก.พ.-63 วดับำ้นนำขนนั นำขนนั แกง้เหนือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูศรีสุตำลงักำร 085 251-3159

59 15-ก.พ.-63 24-ก.พ.-63 วดัปฏิรูป ปฏิรูป ศรีสงครำม ศรีสงครำม อุบลรำชธำนี พระครูวิจิตรสุตำธิคุณ 082 839-1345

60 18-ก.พ.-63 27-ก.พ.-63 วดัประชำสำมคัคีธรรม สร้ำงกุง สองคอน โพธิไทร อุบลรำชธำนี พระอำจำรยชุ์มพล โชติธมฺโม 087 869-7111

61 19-ก.พ.-63 28-ก.พ.-63 วดัป่ำ บูรพำรำม หนองมะเกลือ ดงชน เมือง สกลนคร พระอำจำรย ์จนัลำ รวิวณฺโณ 063 359-6496

62 20-ก.พ.-63 1-มี.ค.-63 ส ำนกัสงฆ ์ป่ำชำ้ สีล ำดวน เหล่ำแค เหล่ำเสือโกก้ เหล่ำเสือโกก้ อุบลรำชธำนี หลวงปู่ ลี โกวิโท 089 277-9167

63 25-ก.พ.-63 28-ก.พ.-63 ท่ีพกัสงฆไ์ร่รองเมือง ศรีเมือง นำเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลรำชธำนี พระมหำแสวง ปญฺญำคโม 088 186-9948 ไม่มีปริวำส

64 24-ก.พ.-63 4-มี.ค.-63 วดัโพนสูง ดอนโทน ขุหลุ ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี พระภำวนำสุตำภิรัต 089 582-6608

65 25-ก.พ.-63 6-มี.ค.-63 วดัป่ำพนอมทุ่ง พนอมทุ่ง พนอม ท่ำอุเทน นครพนม พระอธิกำรไพรัตน์ ชินวโร 084 497-3418

66 1-มี.ค.-63 10-มี.ค.-63 วดัป่ำ ลำดค ำ ไชยมงคล บุ่ง เมือง อ ำนำจเจริญ พระอำจำรย ์จนัลำ รวิวณฺโณ 083 386-2995

67 1-มี.ค.-63 10-มี.ค.-63 วดัยำงเครือ ยำงเครือ หวันำ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระมหำฤทธิเดช สุเมธี 085 778-1415
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ล ำดบัท่ี วนัเปิดงำน วนัสุดทำ้ย สถำนท่ี บำ้น ต ำบล อ ำเภอ จงัหวดั ประธำนด ำเนินกำร เบอร์โทร หมำยเหตุ

68 2-มี.ค.-63 11-มี.ค.-63 วดัป่ำชำ้ บ๋ำพอก บ๋ำพอก หนองผือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูอรุณโสตถิธรรม 082 369-5536

69 11-มี.ค.-63 20-มี.ค.-63 วดัหนองเหล็ก หนองเหล็ก โพธ์ิชยั พนมไพร ร้อยเอ็ด พระครูสุวรรณธรรมำภรณ์ 084 389-5589

70 12-มี.ค.-63 21-มี.ค.-63 วดัป่ำ หนองบวั คอนสำย คอนสำย ตระกำรพืชผล อุบลรำชธำนี พระอำจำรย ์จนัลำ รวิวณฺโณ 089 579-9912

71 23-มี.ค.-63 1-เม.ย.-63 วดัพิชโสภำรำม เรืองอุดม แกง้เหนือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระภำวนำสุตำภิรัต 086 222-2527

72 1-เม.ย.-63 9-เม.ย.-63 สถำนปฏิบติัธรรม วดัใหม่สนัติสุข โพรงมะเด่ือ เมือง นครปฐม พระครูสงัฆรักษป์ระวิทย์ ภทฺทโก 089 249-5814

73 3-เม.ย.-63 11-เม.ย.-63 ศูนยป์ฏิบติัธรรมกำญจนำภิเษก นำเมือง ไร่นอ้ย เมือง อุบลรำชธำนี พระครูวิบูลกิจโกศล 088 348-8606

74 17-เม.ย.-63 26-เม.ย.-63 ธรรมสถำนป่ำดงเยน็ แกง้กฐิน นำหมอมำ้ เมือง อ ำนำจเจริญ พระอำจำรย ์จนัลำ รวิวณฺโณ 089 585-2816

75 17-เม.ย.-63 26-เม.ย.-63 วดัสนมหมำกหญำ้ สนมหมำกหญำ้ แกง้เหนือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระมหำอำธร สนฺตกำโย 080 732-1035 092 894-7606

76 18-เม.ย.-63 27-เม.ย.-63 วดันำฬิกำวำส โนนสูง หนองนกทำ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระครูวิมลพฒันคุณ 085 612-3995

77 1-พ.ค.-63 13-พ.ค.-63 ศูนยป์ฏิบติัธรรมป่ำชำ้ทรำยพลู ทรำยพลู ขำมป้อม เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระอธิกำรศรีอุทยั อรุโณ 098 197-5699 จดั 15 วนั

78 2-พ.ค.-63 11-พ.ค.-63 วดัป่ำ โนนเก่ำห้วย ไร่สีสุก ไร่สีสุก เสนำงคนิคม อ ำนำจเจริญ พระอำจำรย ์จนัลำ รวิวณฺโณ 089 424-2899

79 2-พ.ค.-63 11-พ.ค.-63 วดัสิริวรำวำส น ้ำออ้ม น ้ำออ้ม กนัทรลกัษ์ ศรีสะเกษ พระมหำสนอง  ขนฺติธโร 098 024-1608

80 6-พ.ค.-63 16-พ.ค.-63 วดัหนองไมแ้ก่น หนองไมแ้ก่น หนองลำน ท่ำมะกำ กำญจนบุรี พระครูกำญจนธรรมชยั 092 918-4585

81 28-เม.ย.-63 7-พ.ค.-63 สถำนปฏิบติัธรรมจอมทอง ดอนหนั โพนงำม กมลำไสย กำฬสินธุ์ พระภำวนำสุตำภิรัต 093 658-2653

82 12-พ.ค.-63 21-พ.ค.-63 วดัสลัเลขธรรม จิก แพงใหญ่ เหล่ำเสือโกก้ อุบลรำชธำนี พระอำจำรยจ์นัลำ รวิวณฺโณ 081 660-8846

83 13-พ.ค.-63 22-พ.ค.-63 วดัห่องไผ่ ห่องไผ่ แกง้เหนือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี สมุห์นิด นิภสฺสโร 087 875-1386

84 21-พ.ค.-63 30-พ.ค.-63 วดัตะเคียนทอง ตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขำคิชฌกูฏ จนัทบุรี พระครูสุธรรมวิริยำลงักำร 085 256-8394

85 10-พ.ค.-63 19-พ.ค.-63 วดัป่ำภูดินธรรมำรำม ดอนสวรรค์ น ้ำเท่ียง ค  ำชะอี มุกดำหำร พระภำวนำสุตำภิรัต 081 183-8046

86 26-พ.ค.-63 4-มิ.ย.-63 วดัศรีบุญนำค เตย ขำมป้อม เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระปิยพงษ์ จตฺตมโล 085 413-9245

87 5-มิ.ย.-63 14-มิ.ย.-63 วดัศรีมงคล นำยงุ ไมก้ลอน พนำ อ ำนำจเจริญ พระอำจำรยจ์นัลำ รวิวณฺโณ 087 879-6842

88 8-มิ.ย.-63 17-มิ.ย.-63 วดัโนนวฒันำรำม โนนวฒันำ พงัเคน นำตำล อุบลรำชธำนี พระภำวนำสุตำภิรัต 083 129-2374

89 2-มิ.ย.-63 11-มิ.ย.-63 วดัทุ่งทวีศรีร่มเยน็ โคกล่ำม จตุรพกัตรพิมำน ร้อยเอ็ด พระครูภำวนำกิจจำทร 093 069-5936

90 21-มิ.ย.-63 30-มิ.ย.-63 วดัพิชโสภำรำม เรืองอุดม แกง้เหนือ เขมรำฐ อุบลรำชธำนี พระภำวนำสุตำภิรัต 086 222-2527

งานเผยแผ่ ธรรมภาคปฏิบัติ ปี 2562 - 2563




