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ค าน า 

ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต่าง มี วัดประจ าหมู่บ้านเป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือ

ว่าเป็นสมบัติรวมของคนทั้งหมู่บ้าน “วัด”  อาวาส  หรือ  อาราม  เป็นค าเรียกศาสนสถานของศาสนาพุทธใน

ประเทศไทย  และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในทางพระพุทธศาสนาฯ  ภายในวัดมีวิหาร,  อุโบสถ, ศาลา

การเปรียญ, กุฎิ, และเมรุ ซึ่งใช้ส าหรับประกอบศาสนพิธีต่างๆ 

“วัด”  โดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส  โดยส่วน

พุทธาวาสเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  และส่วนสังฆาวาส  จะเป็น

ส่วนกุฎิสงฆ์ส าหรับพระภิกษุสามเณรจ าพรรษา  ในปัจจุบันนี้ทุกวัดจะเพ่ิมส่วนที่เป็นฌาปนสถานเข้าไปด้วย  เพ่ือ

ประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ  โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า  ซึ่งอยู่

ติดหรือไกลจากวัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น 
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ความส าคัญของวัด ในพระพุทธศาสนา 
 วัด หรือ ศาสนสถาน  เป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนา มีอุโบสถ วิหาร เจดีย์ ศาลา กุฏิ รวมทั้ง

พระภิกษุสงฆ์อยู่อาศัย,  ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ประเทศไทย พุทธศักราช 2505  ก าหนดวัดออกเป็น 2 ชนิด  

คือ 

1. วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

2. ส านักสงฆ ์

วิสุงคามสีมา  หมายถึง  พ้ืนที่ที่พระภิกษุสงฆ์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต  เพ่ือจัดตั้งวัด 

แต่ในทางปฏิบัติเป็นการขอพระบรมราชานุญาต  เฉพาะบริเวณท่ีตั้งพระอุโบสถเท่านั้น 

  ส านักสงฆ์  หมายถึง  สถานที่พ านักของพระภิกษุ  ที่ยังไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาต  ในการใช้

ที่ดนิแห่งนั้นเพื่อจัดตั้งเป็นวัด  ดังนั้นส านักสงฆ์จึงไม่มีพระอุโบสถเพ่ือใช้เป็นที่ท าสังฆกรรม   

วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  ถือเป็นวัดที่ถูกต้องและมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  

วัดประเภทนี้แยกออกเป็น   2 ประเภท  คือ 

1. วัดพระอารามหลวง  หมายถึง  วัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้าง  หรือวัดที่รัฐบาล

สร้างข้ึนแล้วทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. วัดราษฎร์  หมายถึง  วัดที่ราษฎรทั้งหลายสร้างขึ้นตามศรัทธา 

มูลเหตุแห่งการสร้างวัด  ในสมัยพุทธกาลไม่มีการสร้างอาคารให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์  

โดยเฉพาะเจาะจง  เนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุ  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งถาวร  ด้วยเหตุผล

จะท าให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก  จึงทรงก าหนดสถานที่ ส าหรับใช้เป็นที่อาศัยพ้ืนฐานคือ  “รุกขมูล

เสนาสนะ”  หมายถึง  การอยู่รอบโคนต้นไม้  ทั้งนี้เพ่ือมิให้จิตมีสิ่งที่ผูกพัน  เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวก    

ออกเผยแผ่พระศาสนา  ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาออกบวชเป็นพระภิกษุจ านวนมาก  และที่ไม่ได้บวชต่างก็ให้การ

อุปถัมภ์เกื้อกูลเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะพระเจ้าพิมพิสาร  กษัตริย์แห่งนครราชคฤห์  ทรงประกาศตนเป็นองค์

ศาสนูปถัมภ์ต่อพุทธศาสนา  และทรงถวาย “เวฬุวัน”  ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์พร้อมเหล่าพุทธสาวก  

พระองค์ทรงรับไว้   ด้วยเพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บ าเพ็ญวิปัสสนาญาณเท่านั้น  หน้าที่ส าคัญ   

อีกประการหนึ่งก็คือการจาริกออกไป  ณ  ที่ต่างๆ  เพ่ือเผยแผ่พระธรรมค าสอนอีกด้วย  และเป็นมูลเหตุให้ทรงมี 

พระพุทธานุญาต   ให้พระภิกษุสามารถรับอารามที่เหล่าพุทธศาสนิกชนศรัทธาถวายได้  อาทิเช่น  “เชตวนาราม”   

ที่มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะแห่งกรุงสาวัตถีสร้างถวาย  หรือ  ปุพพารามวิหาร  ที่นางวิสาขาสร้างถวาย  แต่ถือได้ว่า

เวฬุวนารามเป็น “วัด” แห่งแรกของพุทธศาสนา 

หลังพุทธกาลเมื่อมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้น  ท าให้บริเวณเหล่านี้เกิดเป็นที่ชุมนุมของพระสงฆ์  

และคฤหัสถ์ที่เดินทางมาถึง  และมีพระภิกษุบางรูปสมัครใจที่จะอยู่พ านักเพ่ือบ ารุงรักษาสังเวชนียสถานเหล่านั้น  

ทั้งมีผู้ศรัทธาสร้างกุฎีสงฆ์ถวายแด่พระภิกษุดังกล่าว  สถานที่แห่งนั้นในที่สุดได้กลายสภาพเป็น  “วัด”  ที่สมบูรณ์ 

สืบทอดกันมาจนเกิดเป็นแบบอย่างชัดเจนดังปัจจุบัน 
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วัดจึงมีปรากฏอย่างแพร่หลายทั้งในเมืองใหญ่และชนบท  จนท าให้จุดมุ่งหมายเดิมของการบวชนั้น

เปลี่ยนไปในเวลาต่อมา  เพราะพระสงฆ์ส่วนหนึ่ง  มีที่พักอาศัยอย่างถาวรยึดติดในเสนาสนะ  แทนการมุ่งเน้นปฏิบัติ

เพ่ือความรู้ซึ่งความทุกข์และเพ่ือท าให้แจ้งแห่งการดับทุกข์  ซึ่งเป็นความหมายของการบวช  เพราะค าว่า  “บวช”    

แปลว่า  เว้นทั่ว  หมายถึงเว้นห่างจากกาม  จากกิเลส  พระภิกษุในเวลาถัดมาจึงมีลักษณะที่แตกต่างกัน 2 แบบ 

คือ  ฝ่ายหนึ่งซึ่งยังคงตั้งมั่นอยู่กับแนวปฏิบัติเพ่ือหลีกความวุ่นวายจากโลกภายนอกออกสู่ป่า  เพ่ือแสวงมุ่งเน้นทาง

วิปัสสนาธุระ,  ฝ่ายหนึ่งอยู่ชิดติดวัดภายในเขตชุมชน  โดยมุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือให้รู้ถึงพระพุทธพจน์  พระธรรมวินัย  

รวมทั้งพระอภิธรรมต่างๆ  แยกออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 

(1)  ฝ่ายที่อยู่ป่า เรียกว่า พระอรัญวาสี 

(2)  ฝ่ายที่อยู่ในเมือง เรียกว่า พระคามวาสี  

พระภิกษุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอรัญวาสีหรือคามวาสี  ทุกรูปจะต้องสังกัดวัดใดวัดหนึ่ง  วัดฝ่ายคามวาสี

นั้นอยู่ภายในหรือรอบนอกเมืองที่มีชุมชนอาศัยอยู่  สร้างขึ้นส าหรับเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเมืองโดยตรง  ภารกิจ

หลักของพระภิกษุสงฆ์ฝ่ายนี้  มุ่งในทางปฏิบัติด้านพิธีกรรมทางศาสนา  และการเน้นศึกษาทางหนังสือเพ่ือแสวงหา

ความรู้  ส าหรับใช้สั่งสอนฆราวาสมากกว่าฝึกปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระ  พระสงฆ์ฝ่ายนี้เน้นผลทางปริยัติธรรม      

และคอยชี้แนะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่เวไนยสัตว์ทั้งปวง  ก็เท่ากับเป็นการสั่งสมทานบารมีและยกระดับจิตของตน

ให้สูงขึ้นในขณะเดียวกัน  ถือเป็นหลักส าคัญในการฝึกจิตเพ่ือการ  “ละวาง”  ส่วนวัดฝ่ายอรัญวาสีจะต้องห่างไกล

ชุมชนตามความเหมาะสม  ในพระธรรมวินัยก าหนดไว้ว่าวัดฝ่ายอรัญวาสีจะไม่ห่างจากหมู่บ้านมากจนเกินไป  และ

ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าเขา  ส่วนใหญ่มีเพียงกุฏิและศาลาอเนกประสงค์  ไม่มีอาคารและแบบแผนมากนัก  

พระสงฆ์ฝ่ายนี้มุ่งออกธุดงค์เพ่ือฝึกหัดกรรมฐานจิต  ก่อนจะกลับมาจ าพรรษาที่วัดอีกครั้งเมื่อถึงฤดูกาลเข้าพรรษา 

ความต้องการท าสังฆกรรมใดๆ  ก็เพียงอาศัยการก าหนดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่ านั้น  การก าหนดแบบแผนทั้งด้าน

รูปแบบและแผนผังรวมทีม่ีกฎเกณฑ์ค่อนข้างชัดเจนในปัจจุบัน 

  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนากลาง  มีวัดหรือศาสนสถาน  เพ่ือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

ทั้งหมด  14  วัด  แยกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในประเทศไทย  พุทธศักราช 2505  ที่ก าหนดไว้ทั้ง  2 แบบ  

คือวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  และวัดที่เป็นส านักสงฆ์  เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน  พร้อมทั้ง

พระสงฆมี์บทบาทเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ  ในปัจจุบันมีความเจริญที่แตกต่างกันไปทั้งที่สร้าง

มานานและที่สร้างขึ้นใหม่  มีสิ่งปลูกสร้างประเภทศาสนสถานและมรดกทางวัฒนธรรม  ที่เป็นเอกลักษณ์และ       

มีคุณค่าเป็นเครื่องแสดงออกถึงความเป็นมาของบ้านเมืองทางประวัติศาสตร์  สามารถศึกษาได้ทางโบราณสถาน 

โบราณวัตถุทั้งหลาย  ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่มีค่าและควรแก่การศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์  ศิลปะ  และโบราณคดี

มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่องของชาติบ้านเมือง  ประชาชนจึงให้ความส าคัญ   

และบวชเข้ามาเพ่ือการปฏิบัติศึกษาธรรม  ให้เกิดความสว่างทางจิตใจและสติปัญญารวมถึงเป็นที่พ่ึงทางจิตใจของ

ประชาชนในชุมชนสืบไป 
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วัดในเขตเทศบาลต าบลนากลาง  ทั้งหมด 14 วัด 
เทศบาลต าบลนากลาง  รวบรวมข้อมูลการนับถือศาสนาของประชากรทั้งหมดในพ้ืนที่ ที่นับถือศาสนาพุทธ  

และมีวัดที่ได้รับอนุญาตสร้างวัดในเขตเทศบาลต าบลนากลาง  จ านวน  14  วัด ดังนี้ 

ล าดับ วัด ที่ตั้ง ก่อตั้ง หมายเหตุ 

1. 
วัดป่าศรีพันธ์ภูวงศ์ 
(วัดหนองคานหัก) 

ชุมชนโคกสีกา หมู่ 1 ต.นากลาง อ.นากลาง  
จ.หนองบัวล าภู  39170 

30 ส.ค. 2556  

2. วัดมัชฌิมบุรี 
บ้านกกโพธิ์  หมู่ 2  ต.นากลาง  อ.นากลาง  
จ.หนองบัวล าภู  39170 

2481  

3. วัดบูรพาราม 
ชุมชนนันทจันทร์  หมู่ 5  ต.นากลาง  อ.นากลาง  
จ.หนองบัวล าภู 39170 

2461  

4. วัดสันติธรรมบรรพต 
บ้านภูน้อย  หมู่ 6  ต.นากลาง  อ.นากลาง 
จ.หนองบัวล าภู  39170 

2411  

5. วัดหนองบัวค าแสน 
บ.หนองบัวค าแสน หมู่ 7 ต.นากลาง อ.นากลาง 
จ.หนองบัวล าภู  39170 

20 เม.ย. 2550  

6. วัดเลิศเสนีย์ 
บ.เลิศเสนีย์  หมู่ 8  ต.นากลาง  อ.นากลาง  
จ.หนองบัวล าภู  39170 

19 ต.ค. 2544  

7. วัดศิริชัยพัฒนาราม 
บ.นครชัย  หมู่ 9  ต.นากลาง  อ.นากลาง  
จ.หนองบัวล าภู 39170 

2482  

8. วัดป่ากกค้อ 
บ.หนองฉิมพัฒนา หมู่ 14 ต.นากลาง อ.นากลาง  
จ.หนองบัวล าภู 39170 

26 ต.ค. 2552  

9. 
วัดศรีส าราญ 
(กุดแม่โล) 

บ้านแก้วอุดม  หมู่ 2  ต.ด่านช้าง  อ.นากลาง  
จ.หนองบัวล าภู  39170   

2473  

10. 
วัดป่าสันติธรรม 
(วัดป่าบ้านหนองด่าน) 

บ้านหนองด่าน  หมู่ 6  ต.ด่านช้าง  อ.นากลาง 
จ.หนองบัวล าภู  39170 

30 ธ.ค. 
2548 

 

11. วัดเทพมงคลพิชัย 
บ้านหนองด่าน  หมู่ 7  ต.ด่านช้าง  อ.นากลาง 
จ.หนองบัวล าภู  39170 

2480  

12. วัดศรีสุวรรณเลไลยก์ 
บ.หนองบัวค าแสน หมู่13 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง 
จ.หนองบัวล าภู 39170 

2480  

13. วัดมัชฌิมโพธิ์การาม 
บ้านกุดแห่  หมู่ 1  ต.กุดแห่  อ.นากลาง   
จ.หนองบัวล าภู  39170 

28 ก.ค. 
2553 

 

14. วัดหนองแกน้อย 
บ.หนองแกน้อย-บ้านสนามชัย  หมู่ 3  ต.กุดแห่ 
อ.นากลาง  จ.หนองบัวล าภู  39170 

อยู่ระหว่าง 
ขออนุญาต 

 

 



 

         รายชื่อวัด                             เลขพิกัด 

1. วัดป่าศรีพันธ์ภูวงศ์ 17.314474, 102.193314 

2. วัดมัชฌิมบุรี  17.291879, 102.214423 

3. วัดบูรพาราม  17.299019, 102.209832 

4. วัดสันติธรรมบรรพต 17.295867, 102.187741 

5. วัดหนองบัวค าแสน 17.317212, 102.175942 

6. วัดเลิศเสนีย์  17.315314, 102.183162 

7. วัดศิริชัยพัฒนาราม 17.307311, 102.206804 

8. วัดป่ากกค้อ  17.293685, 102.206485 

9. วัดศรีส าราญ (กุดแม่โล) 17.280626, 102.173513 

10. วัดป่าบ้านหนองด่าน 17.293370, 102.161090 

11. วัดเทพมงคลพิชัย  17.286235, 102.163578 

12. วัดศรีสุวรรณเลไลย์ 17.307306, 102.183604 

13. วัดมัชฌิมโพธิการาม 17.337233, 102.185556 

14. วัดหนองแก่น้อย  17.345563, 102.183792 
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แผนทีพ่ิกัด วัดในเขตเทศบาลต าบลนากลาง  14 วัด 
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ปักหมุด วัดและเสนาสนะในแผนทีเ่ทศบาลต าบลนากลาง 
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วัดมัชฌิมบุรี 

วัดป่ากกค้อ 

วัดบูรพาราม 

วัดสันติธรรมบรรพต 

วัดศรีสุวรรณเลไลยก์ 

วัดศิริชัยพัฒนาราม 

วัดป่าศรีพันธ์ภูวงศ์ วัดเลิศเสนีย์ 

วัดหนองบัวค าแสน 

วัดในเขตต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
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วัดป่าบ้านหนองด่าน 

วัดเทพมงคลพิชัย 

วัดศรีส าราญ 

วัดในเขตต าบลด่านช้าง  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดหนองแกน้อย 

วัดมัชฌิมโพธิการาม 
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วัดในเขตต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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สถานที่ส าคัญในพ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลนากลาง 
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บัญชทีะเบียนวัด  ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ที ่ ชือ่วัด หมู่ ต าบล 
เจ้าอาวาส / สภาพวัด จ านวนประชากร 

หมายเหตุ 
ชื่อ - ฉายา พัทธสีมา ส านักสงฆ์ อุโบสถ์ ศาลา กุฏิ เมรุ พระภิกษุ สามเณร 

1 วัดป่าศรีพันธ์ภูวงศ์ 1 นากลาง พระเกรียงไกร  สุรภักด์ิ  / - 1 6 - 4 -  

2 วัดมัชฌิมบุรี 3 นากลาง พระสันต์  สนฺตมโน /  1 1 7 1 6 -  

3 วัดบูรพาราม 5 นากลาง พระครูสุวรรณวีรวัฒน ์ /  1 1 15 1 8 -  

4 วัดสันติธรรมบรรพต 6 นากลาง พระปฎลฤทธิ์  คมฺภีรปญฺโญ /  1 1 9 1 2 1  

5 วัดหนองบัวค าแสน 7 นากลาง พระครูอรุณธรรโมภาส /  1 1 17 1 8 -  

6 วัดเลิศเสนีย์ 8 นากลาง พระประจักษ์  อธิปญฺโญ  / - 1 7 1 9 - อยู่ระหว่างสร้างอุโบสถ์ 

7 วัดศิริชัยพัฒนาราม 9 นากลาง พระครูเจติยาภิวัฒ์ /  1 1 9 1 11 2  

8 วัดป่ากกค้อ 14 นากลาง พระสง่า  มหาปญฺโญ  / - 1 9 - 6 -  

9 วัดศรีส าราญ 2 ด่านช้าง พระครูปทุมถาวรวัตร /  1 1 8 1 6 -  

10 วัดป่าบ้านหนองด่าน 6 ด่านช้าง พระครูสุนทรวีรโสภณ  / - 1 12 1 8 2  

11 วัดเทพมงคลพิชัย 7 ด่านช้าง พระครูพิชัยมงคลธรรม /  1 1 7 1 7 -  

12 วัดศรีสุวรรณเลไลยก์ 13 ด่านช้าง พระครูสุตธรรมาธร  / - 1 10 1 7 - อยู่ระหว่างสร้างอุโบสถ์ 

13 วัดมัชฌิมโพธิการาม 1 กุดแห่ พระสุวรรณ  สุวณฺโณ /  1 1 9 1 7 -  

14 วัดหนองแกน้อย 3 กุดแห่ พระสงวน  ธมฺมทีโป  / - 1  1 3 - อยู่ระหว่างขอใบตราตั้งวัด 

ข้อมูล ณ วันที่ 18  มกราคม  2565 
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สรุปข้อมูลวดัต่างๆ 

เขตเทศบาลต าบลนากลาง 
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วัดป่าศรีพันธ์ภูวงศ์ 

ชื่อ วัดป่าศรีพันธ์ภูวงศ์ ชื่อเดิม วัดป่าหนองคานหัก ส านักสงฆ์  คณะสงฆ์ธรรมยุติ 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2551 สร้างโดย   นายอาจ  แสงศรี  และก าลังศรัทธาญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง  100  เมตร ยาว  130 เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    6 ไร่ - งาน - ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. -  

ศาลาการเปรียญ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2551 ลักษณะอาคารชั้นเดียว 

หอระฆัง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. -  

กุฏิ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 7 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2558 ศาลาการเปรียญ ได้รับการอุปถัมภ์จากศรัทธาญาติธรรม 

   

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระอธิการเมธี  ชาตะเมโธ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2558  

2. พระเกรียงไกร  สุรภักดิ์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 4 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 4 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 4 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 5 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 4 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 3 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 3 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2558 พระภิกษุ 3 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดมัชฌิมบุรี 

ชื่อ วัดมัชฌิมบุรี ชื่อเดิม - วัดราษฎร ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2500 สร้างโดย ก าลังศรัทธาของชาวบ้านและญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง  500  เมตร ยาว  800  เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    10 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขท่ี 9 หมู่ที่ 2 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2538 รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

ศาลาการเปรียญ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2547 ลักษณะอาคารชั้นเดียว 

หอระฆัง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2556 ลักษณะอาคารปูน 2 ชั้น 

กุฏิ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2500 จ านวน 1 หลัง และบูรณะสร้างใหม่ปัจจุบัน  จ านวน 7 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

-   

   

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระครูสาธรเขมกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 ถึงปี พ.ศ. 2545  

2. พระครูญาณวราทร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2562  

3. พระสันต์  สนฺตมโน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 5 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 5 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 4 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 5 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 5 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดบูรพาราม 

ชื่อ วัดบูรพาราม ชื่อเดิม วัดบ้านกกค้อ วัดราษฎร ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2461 สร้างโดย ก าลังศรัทธาของชาวบ้านและญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง 220 เมตร ยาว 260 เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    34 ไร่ - งาน 34 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 271/1 หมู่ที่ 5  ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2498 

ศาลาการเปรียญ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2525 อาคารปูนคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น 

หอระฆัง สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2543 ก่อปูนคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น 

เจดีย ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2549 ก่อปูนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว 

กุฏิ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2461 จ านวน 1 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 15 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2557 ปรับปรุง ศาลาการเปรียญ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปรับปรุง เจดีย์ สีลวุฒโฑ 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระอาจารย์เที่ยง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2461 ถึงปี พ.ศ. 2475  

2. พระอาจารย์ผา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ถึงปี พ.ศ. 2479  

3. พระอาจารย์ค าสี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2491 ถึงปี พ.ศ. 2493  

4. พระอาจารย์นิล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ถึงปี พ.ศ. 2496  

5. พระครูอดุลย์ธรรมประสาธน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 ถึงปี พ.ศ. 2551  

6. พระครูสุวรรณวีรวัฒน ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 12 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 12 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 11 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดสันติธรรมบรรพต 

ชื่อ วัดสันติธรรมบรรพต ชื่อเดิม วัดป่าภูน้อย วัดราษฎร ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2411 สร้างโดย ก าลังศรัทธาของชาวบ้านและญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง    เมตร ยาว   เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    23 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 217 หมู่ที่ 6 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2516 

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 อาคารไม้ชั้นเดียวยกพ้ืน 

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. -  

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2411 จ านวน 1 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน  8  หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2512 บูรณศาลาการเปรียญ อาคารไม้หลังเก่า 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2554 สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ในปัจจุบัน  (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระบุญพร  กตปุญฺโญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2504  

2. พระครูสังวรสันติคุณ (พระบุญพร กตปุญฺโญ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ถึงปี พ.ศ. 2558  

3. พระปฏลฤทธิ์  คมฺภีรปญฺโญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 2 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 2 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 4 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 3 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 5 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด 5 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 12 รูป สามเณร 6 รูป ศิษย์วัด 5 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2558 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร 7 รูป ศิษย์วัด 2 คน 
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วัดหนองบัวค าแสน 

ชื่อ วัดหนองบัวค าแสน ชื่อเดิม - วัดราษฎร ์ คณะสงฆ์ธรรมยุติ 

สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2532 สร้างโดย ก าลังศรัทธาของชาวบ้านหนองบัวค าแสนและญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง  240  เมตร ยาว  160  เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    24 ไร่ - งาน - ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ 7 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว 

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 อาคารทรงไทยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545 อาคารปูนทรงไทยสองชั้น 

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2532 จ านวน 2 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 17 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2558 บูรณะศาลาการเปรียญ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2562 บูรณะอุโบสถ 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระมหาเปรียน  ปญฺญาวชิโร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ถึงปี พ.ศ. 2535  

2. พระอุดม  อุตฺตโม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2540  

3. พระครูวิจิตรธรรมธารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึงปี พ.ศ. 2553  

4. พระครูปิยธรรมโมบล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2559  

5. พระครูอรุณธรรมโมภาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 13 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 13 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 12 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 13 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 11 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดเลิศเสนีย์ 

ชื่อ วัดเลิศเสนีย์ ชื่อเดิม วัดป่าแสนสุขสามัคคี วัดราษฎร์  คณะสงฆ์ธรรมยุติ 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2511 สร้างโดย นายสรณ์  พรมหล้า และชาวบ้านญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง  เมตร ยาว  เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    19 ไร่ - งาน 72 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ที่ 8 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545 สร้างยังไม่เสร็จ 

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 อยู่ระหว่างบูรณะสร้างศาลาหลังใหม่ 

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 อาคารปูนเสริมเหล็กทรงไทยสองชั้น 

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 จ านวน 2  หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 7  หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2555 บูรณะศาลาการเปรียญ 

   

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. หลวงปู่หลวงปู่ชว่ย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ถึงปี พ.ศ. 2545  

2. หลวงปู่เปลี่ยน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2552  

3. พระบุญเตียง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558  

4. พระประจักษ์  อธิปญฺโญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด 1 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร 2 รูป ศิษย์วัด 1 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด 4 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด 4 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด 4 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด 5 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด 5 คน 
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วัดศิริชัยพัฒนาราม 

ชื่อ วัดศิริชัยพัฒนาราม ชื่อเดิม - วัดราษฎร ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2502 สร้างโดย พระอาจารย์บุญศรี  ภูค าตา พร้อมศรัทธาญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง  เมตร ยาว  เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    18 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 190 หมู่ที่ 9 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510 รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว 

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548  

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 อาคารลักษณะกระดิ่งคว่ า 

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 จ านวน 2 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 9 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2558 บูรณะอุโบสถ 

เมื่อปี พ.ศ. 2559 บูรณะหอระฆัง 

เมื่อปี พ.ศ. 2562 ปรับปรุงเมรุ 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระครูสุเขตคณาภิบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2535  

2. พระอธิการสมร  อคฺคธมฺโม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึงปี พ.ศ. 2539  

3. พระอธิการเส็ง  ถาวโร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2544  

4. พระอธิการโสภัณฑ์  โสภโณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2546  

5. พระครูเจติยาภิวัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 
เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 11 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 11 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดป่ากกค้อ 

ชื่อ วัดป่ากกค้อ ชื่อเดิม วัดป่าทักษิณ ส านักสงฆ ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2542 สร้างโดย พระครูอดุลย์  ธรรมประสาน และญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง 228 เมตร ยาว 229 เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    24 ไร่ - งาน - ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ที่ 3 ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. -  

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 อาคารปูนชั้นเดียว 

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. -  

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 จ านวน  1 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 9 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2563 สร้างศาลาหลังใหม่ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2559 บูรณะปรับปรุงกุฏิสง 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระสง่า  มหาปญฺโญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

      

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร 2 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร 3 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร 5 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร 4 รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 10 รูป สามเณร 4 รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดศรีส าราญ 

ชื่อ วัดศรีส าราญ ชื่อเดิม วัดกุดแม่โล วัดราษฎร ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2485 สร้างโดย พระอาจารย์กาลุน  กมโล  และญาติธรรมทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง    เมตร ยาว   เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    20 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 325 หมู่ที่ 2 ต าบลด่านช้าง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว 

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 อาคารไม้ ท าการบูรณะสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2525 

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2485 จ านวน 1 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 8 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2525 สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ 

เมื่อปี พ.ศ. 2555 บูรณะอุโบสถ 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระครูวิริยกิจไพศาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 ถึงปี พ.ศ. 2505  

2. พระมหาสุมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 ถึงปี พ.ศ. 2518  

3. พระประสาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึงปี พ.ศ. 2524  

4. พระครูอุทัย  อนาวโร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ถึงปี พ.ศ. 2532  

5. พระอธิการส าราญ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 2556  

6. พระครูปทุม  ถาวรวัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมือ่ปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดป่าบ้านหนองด่าน 

ชื่อ วัดป่าบ้านหนองด่าน ชื่อเดิม - วัดราษฎร์  คณะสงฆ์ธรรมยุติ 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2548 สร้างโดย นายเวิน  ภาโส  และก าลังศรัทธาของชาวบ้านทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง  40  เมตร ยาว 80 เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    8 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 6 ต าบลด่านช้าง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. -  

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548  

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. -  

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 จ านวน 1 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 12  หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2557 บูรณะศาลาการเปรียญ 

บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2563 สร้างประตูโขงทางเข้าวัด 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระครูสุนทรวีรโสภณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

2. พระประมวล  วชิรปาโล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2560  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด 1 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด 1 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด 2 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด 2 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด 2 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด 2 คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร 1 รูป ศิษย์วัด 2 คน 
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วัดเทพมงคลพิชัย 

ชื่อ วัดเทพมงคลพิชัย ชื่อเดิม - วัดราษฎร ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2480 สร้างโดย ก าลังศรัทธาของชาวบ้าน 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง    เมตร ยาว   เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    22 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ต าบลด่านช้าง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526 รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว 

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2544  

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530  

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 จ านวน 2 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 7  หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2561 บูรณะศาลาการเปรียญ 

เมื่อปี พ.ศ. 2563 บูรณะกุฏิ  ได้รับงบประมาณจากส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองบัวล าภู 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระครูโสภณประสิทธิชัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ถึงปี พ.ศ. 2528  

2. พระทองพูล  สุวณฺโณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึงปี พ.ศ. 2533  

3. พระครูอุทัยกิจจานุรักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2541  

4. พระครูพิชัยมงคลธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 5 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2559 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดศรีสุวรรณเลไลยก์ 

ชื่อ วัดศรีสุวรรณเลไลยก์ ชื่อเดิม - วัดราษฎร์  คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2478 สร้างโดย ก าลังศรัทธาของชาวบ้านหนองบัวค าแสน 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง    เมตร ยาว   เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    36 ไร่ - งาน 5 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 205 หมู่ที่ 13 ต าบลด่านช้าง อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2564 ก าลังด าเนินการก่อสร้าง 

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542 อาคารสองชั้น 

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2555  

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2478 จ านวน 1 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 10 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2554 บูรณะซ่อมแซมศาลาธรรมสังเวช – เมร ุ

เมื่อปี พ.ศ. 2559 บูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ 

เมื่อปี พ.ศ. 2563 บูรณะกุฏิ (ต้นไม้ล้มทับ) 

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระมหาบุดดี ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2513  

2. พระอุ่น  อนุตฺตโร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ถึงปี พ.ศ. 2515  

3. พระประสาน  ฉินฺนาลโย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2536  

4. พระครูสุจิตธรรมานุศาสก์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2547  

5. พระอาทิตย์  อัคฺคธัมโม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2549  

6. พระครูสุตธรรมาธร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 10 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 12 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดมัชฌิมโพธกิาราม 

ชื่อ วัดมัชฌิมโพธิการาม ชื่อเดิม - วัดราษฎร ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2551 สร้างโดย นายบุญโฮม  เพียแสน  และก าลังศรัทธาของชาวบ้านทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง  118.33  เมตร ยาว  144.36 เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    10 ไร่ - งาน 85 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่ 244 หมู่ที่ 1 ต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว 

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 อาคารยกสูงชั้นเดียว 

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 อาคารปูนเสริมเหล็กสามชั้น 

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 จ านวน 2 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 9 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2562 บูรณะกุฏิ 

เมื่อปี พ.ศ. 2564 บูรณะซ่อมแซมศาลาธรรมสังเวช - เมร ุ

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระอธิการเคน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 ถึงปี พ.ศ. 2523  

2. พระอธิการเดชณรงค์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ถึงปี พ.ศ. 2528  

3. พระอธิการมะลิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ถึงปี พ.ศ. 2534  

4. พระครูโพธิ์ธรรมาภิวัฒน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2541  

5. พระครูกันตสิลาภิมณฑ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปี พ.ศ. 2562  

6. พระสุวรรณ  สุวณฺโณ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน (รักษาการเจ้าอาวาส) 

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 7 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 6 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 8 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 9 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
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วัดหนองแกน้อย 

ชื่อ วัดหนองแกน้อย ชื่อเดิม - ส านักสงฆ ์ คณะสงฆ์มหานิกาย 

สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2502 สร้างโดย นายศิลา  จินดามล  และก าลังศรัทธาของชาวบ้านทั่วไป 

มีอาณาเขตกว้างยาวเท่าไหร่    กว้าง  150  เมตร ยาว  109  เมตร 

มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน    7 ไร่ - งาน 57 ตารางวา 

ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่ 3 ต าบลกุดแห่ อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 

ถาวรวัตถุ และปูชนียวัตถุภายในวัด 

อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. -  

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 อาคารปูนชั้นเดียว 

หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558 อาคารปูนเสริมเหล็กสองชั้น 

กุฏิ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 จ านวน 2 หลัง บูรณะสร้างใหม่ถึงปัจจุบัน  จ านวน 4 หลัง 

การบูรณปฏิสังขรณ์ 

เมื่อปี พ.ศ. 2555 บูรณะซ่อมแซมกุฏิที่พักสงฆ์ 

   

เจ้าอาวาสปกครองวัดมาแล้วทั้งหมด 

1. พระศิลา  จินดามล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ถึงปี พ.ศ. 2510  

2. พระสมศักดิ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ถึงปี พ.ศ. 2515  

3. พระถวิล  ธมฺมจาโร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึงปี พ.ศ. 2561  

4. พระสงวน  ธมฺมทีโป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. ปัจจุบัน  

สถิติพระภิกษุ สามเณรที่จ าพรรษาภายในวัด 

เมื่อปี พ.ศ. 2565 พระภิกษุ 1 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2564 พระภิกษุ 3 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2563 พระภิกษุ 3 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2562 พระภิกษุ 1 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2561 พระภิกษุ 2 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 

เมื่อปี พ.ศ. 2560 พระภิกษุ 2 รูป สามเณร - รูป ศิษย์วัด - คน 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

กองการศกึษา  ส านกังานเทศบาลต าบลนากลาง  อ าเภอนากลาง  จังหวดัหนองบวัล าภ ู

ฝา่ยสง่เสรมิการศกึษา  ศาสนาและวฒันธรรม 


