
ล ำดับ แห่งท่ี วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ นำมเจ้ำส ำนัก/เจ้ำอำวำส มติมส.คร้ังท่ี

1 1 ป่ำพุทธมงคล หลุบ เมืองกาฬสินธ์ุ กำฬสินธ์ุ 46000 พระราชศีลโสภิต ๑๘/๒๕๔๙
2 2 อรัญญิกำเสนำนิคม นาโก กุฉินารายณ์ กำฬสินธ์ุ 46110 พระครูสันติสังวรญาณ ๑๘/๒๕๔๙
3 3 หนองอีบุตร หนองอีบุตร ห้วยผ้ึง กำฬสินธ์ุ 46240 พระครูปริยัติวราภิรักษ์ ๑๘/๒๕๔๙
4 4 โคกเครือ โคกเครือ หนองกุงศรี กำฬสินธ์ุ 46220 พระครูอัครธรรมานุกูล ๑๘/๒๕๔๙
5 5 ไตรภูมิ โนนบุรี สหัสขันธ์ กำฬสินธ์ุ 46140 พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ ๑๘/๒๕๔๙
6 6 ขอนแก่น กุงเก่า ท่าคันโท กำฬสินธ์ุ 46190 พระครูสุนทรสีลธรรม ๑๘/๒๕๔๙
7 7 ชัยมงคล นาจ าปา ดอนจาน กำฬสินธ์ุ 46000 พระครูชัยมงคลกิจ ๑๘/๒๕๔๙
8 8 กระยอม เหล่าอ้อย ร่องค า กำฬสินธ์ุ 46210 พระครูประภาสรัตนคุณ ๑๘/๒๕๔๙
9 9 ประชำนิมิตร นาจารย์ เมืองกาฬสินธ์ุ กำฬสินธ์ุ 46000 พระครูมงคลพุทธิคุณ ๑๘/๒๕๔๙

10 10 ป่ำนำเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ์ กำฬสินธ์ุ 46110 พระครูปริยัติพัฒนาทร ๑๘/๒๕๔๙
11 11 ห้วยยำงดง โคกเครือ หนองกุงศรี กำฬสินธ์ุ 46220 พระครูสุนทรจิรธรรม ๑๘/๒๕๔๙
12 12 ประสิทธ์ิโพธ์ิชัย ค าบง ห้วยผ้ึง กำฬสินธ์ุ 46240 พระเฉลย ฐิตว โส ๑๘/๒๕๔๙
13 13 หนองริวหนัง ล าหนองแสน หนองกุงศรี กำฬสินธ์ุ 46220 พระครูสุคนธ์คณารักษ์ ๑๘/๒๕๔๙
14 14 อร่ำมมงคล ยางตลาด ยางตลาด กำฬสินธ์ุ 46120 พระครูอนุสรธรรมคุณ ๓/๒๕๕๑
15 15 หนองหอไตร หนองแสน หนองกุงศรี กำฬสินธ์ุ 46220 พระครูพิจิตรสิทธิคุณ ๓/๒๕๕๑
16 16 โพธ์ิชัยโคกใหญ่ บัวบาน ยางตลาด กำฬสินธ์ุ 46120 พระครุอนุกูลปริยัติการ ๓/๒๕๕๑
17 1 (ธ) ประชำนิยม (ธ) กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กำฬสินธ์ุ 46000 พระเทพสารเมธี  ๑๐/๒๕๔๙

บัญชีรำยช่ือส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด  ตำมมติมหำเถรสมำคม
โดยอำศัยระเบียบมหำเถรสมำคม  ว่ำด้วยกำรจัดต้ังส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๕๘

จังหวัดกำฬสินธ์ุ
จ ำนวน ๓๗ ส ำนัก มหำนิกำย ๑๖ ส ำนัก ธรรมยุต ๒๑ ส ำนัก



ล ำดับ แห่งท่ี วัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ นำมเจ้ำส ำนัก/เจ้ำอำวำส มติมส.คร้ังท่ี

18 2 (ธ) ป่ำมัชฌิมำวำส (ธ) ล าพาน เมืองกาฬสินธ์ุ กำฬสินธ์ุ 46000 พระอธิการเมือง พลวฑฺฒโน  ๑๐/๒๕๔๙
19 3 (ธ) ป่ำอัมพวันม่วงน้อย (ธ) ล าคลอง เมืองกาฬสินธ์ุ กำฬสินธ์ุ 46000 พระครูสิริปุญญารักษ์  ๑๐/๒๕๔๙
20 4 (ธ) ป่ำเครือวัลย์ (ธ) ดงลิง กมลาไสย กำฬสินธ์ุ 46130 พระครูกมลาสยคุณ  ๑๐/๒๕๔๙
21 5 (ธ) ป่ำสันติวำสอินทำรำม (ธ) หัวงัว ยางตลาด กำฬสินธ์ุ 46120 พระครูสันติวรคุณ  ๑๐/๒๕๔๙
22 6 (ธ) ป่ำสันติสุข (ธ) อุ่มเม่า ยางตลาด กำฬสินธ์ุ 46120 พระครูสันติคุณาทร  ๑๐/๒๕๔๙
23 7 (ธ) เวฬุวัน (ธ) นิคม สหัสขันธ์ กำฬสินธ์ุ 46140 พระครูสิทธิวราคม  ๑๐/๒๕๔๙
24 8 (ธ) พุทธนิมิต (ธ) สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กำฬสินธ์ุ 46140 พระอธิการณรงค์ ชยมงฺคโล  ๑๐/๒๕๔๙
25 9 (ธ) ป่ำพัฒนำรำม (ธ) ยอดแกง นามน กำฬสินธ์ุ 46230 พระครูจิตตสังวรคุณ  ๑๐/๒๕๔๙
26 10 (ธ) หนองหญ้ำปล้อง (ธ) ยอดแกง นามน กำฬสินธ์ุ 46230 พระครูสันติวราภรณ์  ๑๐/๒๕๔๙
27 11 (ธ) ปทุมรังษี (ธ) ภูแล่นช้าง นาคู กำฬสินธ์ุ 46160 พระครูกมลธรรมรังสี  ๑๐/๒๕๔๙
28 12 (ธ) โพนวิมำน (ธ) กุดสิมคุ้มใหญ่ เขาวง กำฬสินธ์ุ 46160 พระครูจินดารัตนาภรณ์  ๑๐/๒๕๔๙
29 13 (ธ) ป่ำมุจลินท์ (ธ) ไค้นุ่น ห้วยผ้ึง กำฬสินธ์ุ 46240 พระครูสุธรรมคุณาธาร  ๑๐/๒๕๔๙
30 14 (ธ) วีระวงศำวำส (ธ) สมเด็จ สมเด็จ กำฬสินธ์ุ 46150 พระญาณรักขิต  ๑๐/๒๕๔๙
31 15 (ธ) รังษีปำลิวัน (ธ) โพน ค าม่วง กำฬสินธ์ุ 46180 พระครูสันติธรรมประภาส  ๑๐/๒๕๔๙
32 16 (ธ) ถ้ ำไทรทอง (ธ) นาตาล ท่าคันโท กำฬสินธ์ุ 46190 พระอธิการบุญรอด อธิปุญฺโ  ๑๐/๒๕๔๙
33 17 (ธ) ชัยวงศ์จันทร์ (ธ) ท่าคันโท ท่าคันโท กำฬสินธ์ุ 46190 พระครูชัยวงศ์โสภณ  ๑๐/๒๕๔๙
34 18 (ธ) หนองสวง (ธ) หนองสรวง หนองกุงศรี กำฬสินธ์ุ 46220 พระครูสุธีวรสาร  ๑๐/๒๕๔๙
35 19 (ธ) ป่ำหนองรัง (ธ) ค าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กำฬสินธ์ุ 46170 พระครูธรรมวรโสภิต  ๑๐/๒๕๔๙
36 20 (ธ) โพธ์ิพุทธคุณ (ธ) ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กำฬสินธ์ุ 46170 พระครูโสภณธรรมอุดม  ๑๐/๒๕๔๙
37 21 (ธ) ป่ำรัตนธรรมคุณ (ธ) โพนงาม กมลาไสย กำฬสินธ์ุ 46130 พระครูศีลสารวิมล ๒๕/๒๕๕๒


