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รายช่ือวัดที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมในการเผาศพผู้เสียชีวิต 
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดขอนแก่น 

ที ่ วัด ตำบล อำเภอ ผู้ประสานงาน/ โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 วัดจอมแจ้ง หนองกุงใหญ่ กระนวน พระใบฎีกาวัชระ/ 08 7852 3355 เลข.จอ.กระนวน 
2 วัดสระกัญญาราช เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง พระครูกิตติสารญาณ/ 09 8602 4298 

พม.ธีรศักดิ์ จนฺทธมฺโม/ 08 6223 8334 
จร./จต. 
เลข. 

3 วัดมัชฌิมาวาส  โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย พระปลัดสำราญ/08 4787 7488 เลข.จอ.               (เพ่ิมเติม) 
4 วัดป่าหนองสองห้อง (ธ) เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง พระวีระพล / 09 4141 7743 เลข.จอ. 
5 วัดป่าสันติธรรม กระนวน ซำสูง พม.วันชัย สิริจนฺโท/ 09 3071 1191 เลข.จอ.ซำสูง/ จต.กระนวน 
6 วัดบึงแก้ว ศรีบุญเรือง ชนบท พระมหาเฉลิมเกียรติ/ 08 4683 7143 เลข. รอง จอ. 
7 วัดอรุณวนาราม (ธ) บ้านแท่น ชนบท พระครูปลัดอำนาจ/09 5594 5355 เลข.จอ.               (เพ่ิมเติม) 
8 ประสิทธิ์ไพศาล (ธ) หนองไผ่ ชุมแพ พระต่อลาภ/ 08 0181 1803 เลข.จอ.ชุมแพ 
9 วัดบุญบาลประดิษฐ์ โทร  ชุมแพ ชุมแพ พม.บัณฑิต ปญฺญาวุฑฺโฒ /09 2956 5070 เลข.จต.ชุมแพ        (เพ่ิมเติม) 

10 วัดหนองกุง  หนองกุง น้ำพอง พระมหาณัชพล  สิทฺธิเมธี/ 09 4152 1419  
11 วัดมหาชัย (ธ) วังชัย น้ำพอง พระครูพิพัฒน์สารสิทธิ/ 08 1047 0173 เจ้าอาวาส 
12 วัดพิชัยพัฒนาราม วังชัย น้ำพอง พระครูปริยัติปัญญาทร/ 08 7950 4919 (เพ่ิมเติม) 
13 วัดอุดิศทรงชัย วังชัย น้ำพอง พระอธิการจรัส หิตจิตฺโต/ 08 6863 2593 (เพ่ิมเติม) 
14 วัดสุคนธชัยยาราม วังชัย น้ำพอง พระอธิการพรชัย/ 09 8006 2132 (เพ่ิมเติม) 
15 วัดวิชัยยาราม วังชัย น้ำพอง พระอธิการยศพร/ 09 2695 9998 (เพ่ิมเติม) 
16 วัดสว่างน้ำใส บ้านหัน โนนศิลา พระครูสิริสังวรธรรม/ 09 3480 2171 จอ.โนนศิลา 
17 วัดป่าภูเขาดิน (ธ) เปือยใหญ่ โนนศิลา พระครูชัยวัฒน์พิศาล จอ.โนนศิลา (ธ) 
18 วัดจันทร์ประสิทธิ์ ในเมือง บ้านไผ่ พระครูประสิทธิกิตติญาณ/06 1134 5948  
19 วัดศิริชัยมงคล ตำบลป่าปอ บ้านไผ่ พระครูมงคลสารกิจ/08 1739 4884 จอ.บ้านไผ่ 
20 วัดศรีบุญเรือง ตำบลหัวหนอง บ้านไผ่ พระครูปริยัติสารวิสุทธิ์ ดร./08 2115 7991 รอง จอ.บ้านไผ่ 
21 วัดคุ้มจัดสรร (ธ) ในเมือง บ้านไผ่ พระครูสุวัฒนปัญญาคุณ/ 08 9937 7272 จอ.บ้านไผ่ (ธ) 
22 วัดสว่างโนนเพียง  (บ้านหนองแวงไร่) ในเมือง. บ้านไผ่ พระครูปริยัติจริยาทร ดร./09 9176 8740 (เพ่ิมเติม) 



2 
 

ที ่ วัด ตำบล อำเภอ ผู้ประสานงาน/ โทรศัพท์ หมายเหตุ 
23 วัดศรีประทุมวนาราม (ธ) บ้านฝาง บ้านฝาง พระมหาอุดร ธมฺมธีโร/ 09 7992 4564 เลข.จอ.บ้านฝาง (ธ) 
24 วัดอัมพวัน วังม่วง เปือยน้อย พระอภินันท์/ 08 9573 7975 เลข.จอ. 
25 วัดบริบูรณ์  พระบุ พระยืน พระปลัดอัครพล/08 9284 0563 (เพ่ิมเติม) 
26 วัดสระจันทราวาส  (ธ) เมืองพล พล พระชารี / 0973098920 เลข.จอ.พล (ธ) 
27 วัดป่าเป้าจันทราวาส  (ธ) โสกนกเต็น พล 
28 วัดศรีภูเวียง (ธ) ภูเวียง ภูเวียง พระนาวิน/ 08 6237 1193 เลข.จอ. 
29 วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ภูเวียง พระใบฎีกาวรวุธ/08 3141 2221 เลข.จอ.               (เพ่ิมเติม) 
30 วัดป่าวิเวกบำเพ็ญ นาชุมแสง ภูเวียง จต.นาชุมแสง/ 0866550735  
31 วัดป่าสิริสมบัติ หนองกุงธนสาร ภูเวียง จต.หนองกุงธนสาร/ 08 9577 5238  
32 วัดสวรรค์คงคา ดินดำ ภูเวียง จต.ภูเวียง/ 08 7217 9940  
33 วัดถ้าพระสถิต สงเปือย ภูเวียง จต.สงเปือย/ 08 0192 7891  
34 วัดป่าบ้านโป่งสังข์ หว้าทอง ภูเวียง จต.ทุ่งชมพู/08 5001 5936  
35 วัดสว่างยางคำ  นาฝาย ภูผาม่าน พระปลัดอภิสิทธิ์ ธีรปญฺโญ/09 5657 1983 เจ้าอาวาส             (เพ่ิมเติม) 
36 วัดโพธิ์กลาง กุดเค้า มัญจาคีรี พระครูอนุกูลสารธรรม/ 08 9862 2406 

เจ้าอธิการศักดิ์สิทธิ์/ 08 0167 8741 
จร./จอ.มัญจาคีรี 
จต.กุดเค้า เขต 1 

37 โนนสำนัก (ธ) หนองแปน มัญจาคีรี เจ้าอธิการผุย/08 6229 2134 เลข.จอ. 
38 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง (ธ) ในเมือง เมืองขอนแก่น พม.ชัชวาลย์ ฐิตคุโณ/ 086-868-5428 เลข.จจ.ขอนแก่น (ธ) 
39 วัดหนองแวง พระอารามหลวง ในเมือง เมืองขอนแก่น พระครูสุธีกิตติวรญาณ/08 4028 6034  
40 วัดวุฒาราม ในเมือง เมืองขอนแก่น พระครูอนุกูลธรรมวุฒิ /08 6643 6948 ผจร. 
41 วัดนายมวนาราม ในเมือง เวียงเก่า พระปลัดรณชัย/ 08 5644 0941 เลข.จอ.เวียงเก่า 
42 วัดจันทร์เขมาราม (ธ) เขาน้อย เวียงเก่า พระเกริกกำพล / 09 5260 7403 เลข.จอ.เวียงเก่า (ธ) 
43 วัดท่าละหาน  ละหานนา แวงน้อย พระครูเกษมนันทสาร /09 6426 9394 เจ้าอาวาส 
44 วัดป่าศรัทธาธรรม (ธ) แวงน้อย แวงน้อย พระประพัฒน์พงษ์/ 09 3434 5563 เลข.จอ. 
45 วัดสระเกษ แวงใหญ่ แวงใหญ่ พระครูถิรธรรมวิจิตร/09 3478 1165 เลข.จอ.แวงใหญ่ 
46 วัดศรีแก้ว (ธ) นาจาน สีชมพู พระอนุรักษ์/08 2793 9897 เลข.จอ. 
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หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

 

ที ่ วัด ตำบล อำเภอ ผู้ประสานงาน/ โทรศัพท์ หมายเหตุ 
47 วัดศรีบุญเรือง  บ้านโคก หนองนาคำ พระครูถิรญาณสุนทร 06 5489 9210   

พระครูปีติธรรมคุณ 06 2826 8599 
จต.บ้านโคก 
จร.วัดศรีบุญเรือง 

48 วัดสระโอภาวาส     หนองเรือ หนองเรือ 0815445109 จร. 
49 วัดตลาดหนองเรือ หนองเรือ หนองเรือ 0874209923 จร. 
50 วัดสวรรคงคา ยางคำ   หนองเรือ 0897105369 จร. 
51 วัดป่าหนองนางวงษ์ (ธ) ยางคำ หนองเรือ พระประทีป/ 09 8217 4107 เลข.จอ.               (เพ่ิมเติม) 
52 วัดสุุทธิจิตตาราม  ดอนดู่ หนองสองห้อง พระมหาชาญพล  ชาครธมฺโม/0863056532 เลข. 
53 วัดเกาะสะอาด (ธ) หนองสองห้อง หนองสองห้อง พระสุนา / 0928738598 เลข.จอ. 
54 ที่พักสงฆ์ป่าประชาร่วมจิต (ธ) หนองสองห้อง หนองสองห้อง 
55 วัดพระบาทภูพานคำ (ธ) เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ พระอธิการสมนึก /06 1164 9984 เลข. 
56 วัดเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ พระครูปริยัติรัตโนบล/08 9841 1144 เลข.จอ.               (เพ่ิมเติม) 

เพ่ิมเติม 
57 วัดป่าสามัคคีธรรม (ธ) สำโรง หนองสองห้อง พระสุนา/0928738598  เลข.จอ.               (เพ่ิมเติม) 


