
แห่งท่ี วัด ต ำบล อ ำเภอ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ นำมเจ้ำส ำนัก/เจ้ำอำวำส มติมส.คร้ังท่ี หมำยเหตุ
๑ โพธ์ิ ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000 ๐๘-7238-4322 พระครูภาวนาโพธิคุณ   กนฺตสีโล ๑๕/๒๕๔๙

๒ ป่าหนองหลุบ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น 40000 ๐๘-๙๘๔๒-๗๙๗๐ พระอธิการกิตติศักด์ิ  กิตฺติสาโร ๑๕-/๒๕๔๙

๓ ยอดแก้ว บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น 40000 พระครูประโชติรัตนธรรม ๑๕/๒๕๔๙

๔ ป่าอาสภาวาส หินต้ัง บ้านไผ่ 40110 ๐๘-๙711-5683 พระครูสุจินต์ธรรมวิมล ๑๕/๒๕๔๙

๕ เกาะแก้ว หนองบัว บ้านฝาง 40270 08-7219-8650 พระครูรัตนทีปาภิบาล (จอ.) ๑๕/๒๕๔๙

๖ นทีตีรสถิตย์ บ้านกง หนองเรือ 40210 ๐๘-๙๕๗๔-๙๙๖๒ พระครูปริยัติธรรมาทร ๑๕/๒๕๔๙

๗ เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ 40250 ๐๘-๙๘๔๑-๑๑๔๔ พระมหาจริทธ์ิ   วชิรเมธี ๑๕/๒๕๔๙

๘ ป่าชัยมงคล หนองโก กระนวน 40170 พระมหานิพนธ์ ขนฺติพโล ๑๕/๒๕๔๙

๙ ป่าศิริธรรมาวาส ห้วยเตย ซ าสูง 40170 08-3664-2560 พระครูพรหมญาณธรรมวินิฐ ๑๕/๒๕๔๙

๑๐ ชัยศรี วังชัย น้ าพอง 40140 ๐๘-๑๐๕๔-๐๑๔๓ พระมงคลปริยัติธาดา ๑๕/๒๕๔๙

๑๑ สว่างน้ าใส บ้านหัน บ้านไผ่ 40110 09-3480-2171 พระครูสิริสังวรธรรม ๑๐/๒๕๕๐

๑๒ สายทอง หนองแดง สีชมพู 40220 08-6219-8197 พระนิคม ปิยธมฺโม ๑๐/๒๕๕๐

๑๓ โชติการาม วังม่วง เปือยน้อย 40340 06-2573-0582 พระครูไพศาลสารกิจ ๑๐/๒๕๕๐

๑๔ สระบัว สวนหม่อน มัญจาคีรี 40160 พระเสมือน เขมจิตฺโต รก. ๑๐/๒๕๕๐ ยุบเลิก

๑๕ มาลา ขามป้อม เปือยน้อย 40340  พระครูพิทักษ์บุญญากร ๑๐/๒๕๕๐

๑๖ ธาตุกู่ทอง เปือยน้อย เปือยน้อย 40340 09-8217-4615 พระครูประโชติสารนิวิฐ ๑๐/๒๕๕๐

๑๗ ชัยศรี ดงเค็ง หนองสองห้อง 40190 08-7979-5890 พระครูสุนทรสิริสาร ๑๐/๒๕๕๐

๑๘ ศิริพนปุญญาวาส ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง 40280 พระครูสิริปุญญารักษ์ ๑๐/๒๕๕๐

๑๙ นิเวศน์วิทยาราม หนองสองห้อง หนองสองห้อง 40190 08-5648-6405 พระครูประยุตสารธรรม ๑๐/๒๕๕๐

๒๐ พัฒนาราม ดอนด่ัง หนองสองห้อง 40190 06-31256996 พระครูปุณณสารโสภณ ๑๐/๒๕๕๐

บัญชีรำยช่ือส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด  ตำมมติมหำเถรสมำคม
ตำมระเบียบมหำเถรสมำคม  ว่ำด้วยกำรจัดต้ังส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด พ.ศ. 2558

ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดขอนแก่น  (๗๐ แห่ง)
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๒๑ จันทรสิรินทราวาส บ้านโคก โคกโพธ์ิไชย 40160 พระครูสุวรรณธรรมากร ๑๐/๒๕๕๐

๒๒ ม่ิงเมืองพลาราม เมืองพล พล 40120 08-9000-8315 พระครูสิริปัญญาคม  ๑๐/๒๕๕๐

๒๓ ศรีบุญเรือง เมืองพล พล 40120 09-3420-3303 พระบุญถ่ิน   ธมฺมกาโม ๑๐/๒๕๕๐

๒๔ สระแก้ว เก่าง้ิว พล 40120 08-7552-6043 พระครูปริยัติสารโกศล ๑๐/๒๕๕๐

๒๕ ศรีทอง หนองแวงนาเบ้า พล 40120 08-3285-2167 พระใบฎีกาสุขสันต์ ฐานิสฺสโร ๑๐/๒๕๕๐

๒๖ เนกขัมมาภิรมย์ หนองมะเขือ พล 40120 ๐๘ ๗๒๓๔ ๐๔๐๖ พระครูโสภิตสีลสาร ๑๐/๒๕๕๐

๒๗ อินทร์แปลง หนองแวงโสกพระ พล 40120 09-5405-4643 พระครูอินทสารนิวิฐ ๑๐/๒๕๕๐

๒๘ ศรีรัตนาราม ป่ามะนาว บ้านฝาง 40270 08-6219-2218 พระครูวิมลสุวรรณสาร ๑๐/๒๕๕๐

๒๙ ไชโย พระยืน พระยืน 40320 พระครูชัยสารคุณ  จอ. ๑๐/๒๕๕๐

๓๐ ตะคลองหัน บ้านผือ หนองเรือ 40210 08-1471-5558 พระครูวิจารณ์สารกิจ ๑๐/๒๕๕๐

๓๑ สระโอภาวาส หนองเรือ หนองเรือ 40210 พระครูปริยัติรัตโนภาส ๑๐/๒๕๕๐

๓๒ ประสิทธ์ิธรรมสาร บ้านโนนสะอาด หนองเรือ 40210 ๐๘-๑๐๔๗-๗๘๕๒ พระครูประสิทธ์ิธรรมสาร ๑๐/๒๕๕๐

๓๓ ป่าวิเวกภูนางง า ห้วยแก ชนบท 40180 พระมหาเฉลิมพระเกียรติ ยโสธโร ๑๐/๒๕๕๐

๓๔ ธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000 08-1708-1586 พระโสภณพัฒนบัณฑิต  ๗/๒๕๕๕

๓๕ กลาง ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000 พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ  ๗/๒๕๕๕

๓๖ ศรีนวล ในเมือง เมืองขอนแก่น 40000 08-4602-4132 พระครูสิริธรรมนิเทศก์  ๗/๒๕๕๕

๓๗ ตาลเรียง พระลับ เมืองขอนแก่น 40000 08-7373-2399 พระมหาบุญส่ง โกสโล  ๗/๒๕๕๕

๓๘ ป่าธรรมอุทยาน ส าราญ เมืองขอนแก่น 40000 พระอธิการศิลป์ชัย  กนฺตสีโล  ๗/๒๕๕๕

๓๙ แจ้งสว่างนอก โนนสะอาด ชุมแพ 40290 ๐๘ ๖๒๒๐ ๗๗๐๙ พระมหาธานินทร์ นนฺทกวี รก.  ๗/๒๕๕๕

๔๐ บูรพาภิรมย์ โนนสะอาด ชุมแพ 40290 พระครูประภัศร์สารนิวิฐ  ๗/๒๕๕๕
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๔๑ กลางสว่าง หนองไผ่ ชุมแพ 40130 08-7223-4174 พระครูศรีทัศนคุณ  ๗/๒๕๕๕

๔๒ ประจันตวราราม หนองไผ่ ชุมแพ 40130 06-4163-3251 พระครูวัชรธรรมาภิรม  ๗/๒๕๕๕

๔๓ บูรพา หนองไผ่ ชุมแพ 40130 พระครูธรรมสารวิโรจน์  ๗/๒๕๕๕

๔๔ สว่างโนนงาม หนองไผ่ ชุมแพ 40130 08-1871-2325 พระครูอรุณกิจจาภรณ์  ๗/๒๕๕๕

๔๕ ผาพระนอนพัฒนาราม หนองไผ่ ชุมแพ 40130 ๐๘ ๙๙๓๗ ๗๙๒๙ พระอธิการเดช  เตชธมฺโม  ๗/๒๕๕๕

๔๖ ใหม่สามัคคี หนองเขียด ชุมแพ 40290 ๐๘ ๒๘๕๘ ๙๕๐๐ พระครูปริยัติวชิรญาณ  ๗/๒๕๕๕

๔๗ สว่างโนนคูณ วังหินลาด ชุมแพ 40130 08-8748-9244 พระอธิการค าจันทร์ อ สุสีโล  ๗/๒๕๕๕

๔๘ สระแก้ว ขัวเรียง ชุมแพ 40130 08-5754-2919 พระครูเกษมปัญญาภิรักษ์  ๗/๒๕๕๕

๔๙ อิสาณ นาเพียง ชุมแพ 40130 08-9647-3193 พระใบฎีกาบุญมา อุปกฺกาโม  ๗/๒๕๕๕

๕๐ โกสุมภาราม นาเพียง ชุมแพ 40130 ๐๘ ๗๘๓๖ ๖๑๑๑ พระครูโกสุมสังฆกิจ  ๗/๒๕๕๕

๕๑ สามัคคีชัย หนองเสาเล้า ชุมแพ 40130 09-5406-1816 พระครูสุภัทร์สารกิจ  ๗/๒๕๕๕

๕๒ ป่าโพธาราม ชุมแพ ชุมแพ 40130 09-0135-6119 พระครูวินัยธรนาครินทร์ รตฺตนาโค  ๗/๒๕๕๕

๕๓ บรม ไชยสอ ชุมแพ 40130 08-4639-7849 เจ้าอธิการฉลวย อริยว โส  ๗/๒๕๕๕

๕๔ สามัคคีพัฒนาราม ไชยสอ ชุมแพ 40130 0 พระครูกิตติพัฒนากร  ๗/๒๕๕๕

๕๕ สระชัย หนองกุง น้ าพอง 40140 08 9570 6879 พระครูสิทธิสารโสภณ  ๗/๒๕๕๕

๕๖ พุทธเกษม หนองกุง น้ าพอง 40140 08 5738 7129 พระครูสุตศาสนการ  ๗/๒๕๕5

๕๗ ป่าปิยะราช ทรายมูล น้ าพอง 40140 08-3337-9438 พระครูปิยธรรมวิศิษฎ์  ๗/๒๕๕๕

๕๘ ป่าเทพนิมิต ทรายมูล น้ าพอง 40140 พระมหาพิษณุพงศ์  สุวฑฺฒโน  ๗/๒๕๕๕

๕๙ สวรรค์ บ้านแฮด บ้านแฮด 40110 พระใบฎีกาสิริเขต  ฐานธมฺโม  ๗/๒๕๕๕

๖๐ ศรีชมพู บ้านแฮด บ้านแฮด 40110 พระครูพิทักษ์สิริสาร  ๗/๒๕๕๕
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๖๑ พิมลธรรมาราม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด 40110 08-7635-5851 พระครูวิริยคุณสาร  ๗/๒๕๕๕

๖๒ นายมวนาราม ในเมือง เวียงเก่า 40150 08-1056-5121 พระครูสุตธรรมานุกูล ดร.  ๗/๒๕๕๕

๖๓ ใหม่ศรีส าราญ ในเมือง เวียงเก่า 40150 06-3027-5250 พระอธิการประสบ โกวิโท  ๗/๒๕๕๕

๖๔ หนองนาค า ในเมือง เวียงเก่า 40150 08 3232 5340 พระอธิการบุญรอด  ฐานวโร  ๗/๒๕๕๕

๖๕ หันสว่าง วังเพ่ิม สีชมพู 40220 พระมหาน้อย   กิตฺติภทฺโท  ๗/๒๕๕๕

๖๖ สิทธิการาม หนองเรือ หนองเรือ 40210 พระครูสิทธิสารโสภิต  ๗/๒๕๕๕

๖๗ อุตสาหะ บ้านดง อุบลรัตน์ 40250 09-6243-8054 พระครูวิริยธรรมโสภณ  ๗/๒๕๕๕

๖๘ สระเกษ แวงใหญ่ แวงใหญ่ 40330 08-7219-8321 พระครูสารธรรมาภรณ์  ๗/๒๕๕๕

๖๙ โนนศรีเรือง บ้านฝาง บ้านฝาง 40270 พระครูโอภาสกิจจานุรักษ์  ๗/๒๕๕๕

๗๐ ป่าวิปัสสนา ป่าหวายน่ัง บ้านฝาง 40270 09-5737-8821 พระครูอรัญสุนทรกิจ  ๗/๒๕๕๕










