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ธ1131 22 พระธีระวัฒน์  อภิวฑฺฒโน เอก - หนองลาด กะบกเต้ีย เนินขาม ชัยนาท 17130 2554 ครูธรรม
ชน 0035/386 วันท่ี 24 ม.ย. 65 ย้ายจากวัดบางแคน้อยสมุทรสงคราม ไปยังวัด
หนองลาด ชัยนาท

ธ1352 3 พระอธิการศักด์ิชาย   สุทฺธิโก เอก - คลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 2551 ครูธรรม พล0035/685 วันท่ี 10 มิ.ย.65 มรณภาพ ต้ังแต่ 28 พ.ค. 65
ธ1382 32 พระมหาวิโรจน์  อนงฺคโณ เอก 6 สวนร่มบารมี วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180 2554 ครูธรรม พล0035/685 วันท่ี 10 มิ.ย.65 ลาออก ต้ังแต่ 26 เม.ย. 65

ธ139 71 พระมหาสังทอง  กิตฺติวิปุโล เอก 8 ทุ่งศรีวิไล ชีทวน เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2560 ครูธรรม
อบ0035/597 วันท่ี 6 ก.ย. 65 ย้ำยจำกวัดโมลีโลกยำรำม กทม. ไปยัง วัดทุ่งศรี
วิไล อุบลรำชธำนี

ธ1538 4 พระอธิการสมภพ  สุทฺธิปภาโส เอก -  เข่ือนเมือง  หัวง้ม  พาน  เชียงราย 57120 2551 ครูธรรม ชร0034/589 วันท่ี 20 พ.ค. 65 ลาออก
ธ1590 67 พระครูสิริพัฒนเมธี เอก 5  สันคือ  ป่าซาง  แม่จัน  เชียงราย 57110 2551 ครูธรรม รับค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์ โดย พศจ.รัชนีพร โทรเฟิร์มเม่ือ 12 ก.ย. 65
ธ1596 59 พระอธิการทวีเดช   ขนฺติโก เอก -  สันสามัคคี  แม่เปา  พญาเม็งราย  เชียงราย 57290 2551 ครูธรรม ชร0034/391 วันท่ี 23 มี.ค. 65 ลาออก ไม่สามารถสอนได้
ธ163 พระมหาโสภณ  วิจิตฺตธมฺโม เอก 7 บางค้อ จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 2551 ครูธรรม หนังสือลำออกวัดรำชโอรสำมรำม 12 ก.ค. 65
ธ2060 1 พระครูปภัสสรบุญวัฒน์ เอก - ตาลเด่ียว แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 42230 2554 ครูธรรม ลย0034/130 วันท่ี 29 มี.ค. 65 มรณภาพ เม่ือ 20 มี.ค. 65
ธ2614 10 พระครูสมุห์บุญเลิศ  ญาณวโร เอก ม.6 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร 49000 2560 ครูธรรม มห 0034/51 วันท่ี 1 ก.พ. 65 ลาสิกขา
ธ2883 14 พระครูโอภาสทีปคุณ เอก - หัวไผ่ บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 2551 ครูธรรม ปจ 0034/425 วันท่ี 3 มี.ค. 65 ลาออก

ธ2900 58 พระสามารถ  ขนฺติโก เอก ม.6 หนองหูช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 2561 ครูธรรม
วหช.019/2565 ลงวันท่ี 3 พ.ค. 65 ย้ายจากสนศ.วัดโคกป่าแพง ปราจีนบุรี ไปยัสน
ศ.วัดหนองหูช้าง กาญจนบุรี

ธ2961 36 พระสมุห์วันชัย  คุณวุฑฺโฒ เอก - ท่าพาณิชย์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2551 ครูธรรม
ปจ 0035/903 วันท่ี 9 พ.ค. 65 ย้ายจากวัดบึงกระจับ ฉะเชิงเทรา ไปวัดท่าพาณิชย์
 ปราจีนบุรี

ธ3289 68 พระครูวินัยธรมรกต อคฺคปญฺโ เอก  1-2 บ้านโนนจิก กระแซง กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 93180 2561 ครูธรรม
ศก 0035/658 วันท่ี 10 ส.ค. 65 ย้ายจากวัดไร่เหนือ พัทลุง ไป วัดบ้านโนนจิก ศรี
สะเกษ

ธ3339 67 พระครูบรรพตธรรมโสภิต (กมล สิริธมฺโม) เอก  ดงชัย  ทุ่งก่อ  เวียงเชียงรุ้ง  เชียงราย 57210 2565 ครูธรรม  ต้องกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสำร จศป . ส่งมำเพ่ิม (จศป. บัญชี 2)

ธ354 25 พระรัช ธมฺมปาโล(ส าราญ) เอก - คลองมะเด่ือ คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 2551 ครูธรรม
สป 0035/188 วันท่ี 25 ส.ค. 65 ย้านจากสนศ.วัดครุในสมุทรปราการ ไปสอนท่ีสน
ศ.วัดคลองมะเด่ือ สมุทรสาคร ต้ังแต่ 17 ส.ค. 65

ธ502 9 พระอธิการชัยยุทธ์ (ชิยุทฺโธ) เอก ศรีมณฑป จรเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง 14140 2558 ครูธรรม อท 0035/599 วันท่ี 26 ก.ค. 65 ลาออก
ธ506 13 พระสมชาย  ธมฺมโฆสโก เอก  - หลุมไก่ ศาลาแดง เมือง อ่างทอง 14000 2554 ครูธรรม อท 0035/667 วันท่ี 15 ส.ค. 65 มรณภาพ
ธ522 12 พระครูปิยธรรมวิสิฐ เอก - ทองพุ่มพวง ดาวเรือง เมือง สระบุรี 18000 2551 ครูธรรม สบ 0035/0850 วันท่ี 9 ส.ค. 65 มรณภาพ
ธ619 10 พระครูอุปกิตปริยัตยาภรณ์ เอก - หลุมเข้า หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 2551 ครูธรรม อน 0034/16 วันท่ี 10 ม.ค. 65 ลาออก

น101 2 พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ เอก 7 ป.บส. ตาลล้อม เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 2561
พระ
ปริยัติ
นิเทศก์

ชบ 0034/1858 วันท่ี 1 ธ.ค. 64 ลาออก

อ ำเภอ จังหวัด

ข้อมูลปรับปรุงพระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และ แผนกบำลี ปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ ช่ือ-ฉำยำ
วิทยฐำนะ

วัด ต ำบล รหัสฯ อบรมเม่ือ ต ำแหน่ง หมำยเหตุ
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น101 3 พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรว โส เอก 8 ศบ. เครือวัลย์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 2566
พระ
ปริยัติ
นิเทศก์

ต้ังแทน พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รับค่าตอบแทนปี 67

น613 10 พระมหาไวเลิศ ขนฺติโก เอก 6 ม.6 ป่าสุขสมบูรณ์ สองช้ัน กระสัง บุรีรัมย์ 31160 2565พระปริยัตินิเทศก์ขอเอกสาร จศป.เพ่ิมเติม (จศป. บัญชี 2)

บ1017 19 พระมหาอนุชิต  สุภทฺโท เอก 4 กลาง กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2561 ครูบาลี
พิเศษ/2565 วันท่ี 7 พ.ค. 65 ย้ายจากวัดสระประทุม ร้อยเอ็ด ไปยัง วัดกลาง 
กาฬสินธ์ุ

บ1301 1 พระมหาอนุชิต  อนนฺตเมธี เอก 4 สนธ์ิ มะม่วงสองต้น เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2556 ครูบาลี นศ 0035/969 วันท่ี 6 ก.ค. 65 ลาสิกขา

บ1377 44 พระมหาชิด   วชิรญาโน เอก นิคมผัง 16 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 30130 2541 ครูบาลี
ออกนอกพ้ืนท่ี ชบ 0034/543 1 ก.ค. 63/นม 0035/803 วันท่ี 24 ส.ค. 65 
แจ้งย้ำยจำกวัดรำษฏร์ศรัทธำ ชลบุรี ไปยัง วัดนิคมผัง 16 นครรำชสีมำ /ขอ
เอกสำร จศป. เพ่ิมเติม (จศป. บัญชี 2)

บ195 1 พระมหาภูชิต  สิริปญฺโญ เอก 6 สนมหมากหญ้า แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 10230 2560 ครูบาลี
ย้ายจากส่วนกลางไป จ.อุบล จข.0002/2564, อบ0035/211 วันท่ี 12 เม.ย. 65 ลา
สิกขา เม่ือ 3 ม.ค. 65

บ2 19 พระมหาปัญญา โฆสทินฺโน เอก 7 บางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20000 2560 ครูบาลี
ชบ0034/1869 วันท่ี 3 ธ.ค. 65 ย้ายจากวัดกัลยาณมิตร กทม.ไปสังกัดวัดบางพระ 
ชลบุร่ี

บ271 50 พระมหาสมภพ  สมฺภโว เอก 5 ป่าดาราภิรมย์ (ธ) ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2559 ครูบาลี (ธ)
ชม0035/645 วันท่ี 12 เม.ย. 65 ย้ายจากเทพศิรินทราวาส กทม. ไปสังกัดวัดป่า
ดาราภิรมย์ เชียงใหม่ ต้ังแต่ 4 เม.ย. 65

บ288 พระมหาศุชัยกรณ์  สิทฺธิเมธี เอก 8 ประยุรวงศาวาส วัดกัลยา ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 2558 ครูบาลี สนร. พิเศษ/2565 วันท่ี 1 ส.ค. 65 ลาออก
บ305 พระมหาสุรัตน์  ธิติพโล เอก 8 โสมนัสวิหาร(ธ) วัดโสมนัส ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 2559 ครูบาลี สนร.วส. 02/2565 วันท่ี 16 ก.พ. 65 0988261606

บ312 10 พระมหาภูวนาถ  ธมฺมนาโถ เอก 9 พระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 2556 ครูบาลี
หนังสือจำกวัดพระแท่นดงรัง กำญจนบุรี แจ้งย้ายสังกัดจากวัดศรีสุดาราม ไป
สังกัดวัดพระแท่นดงรัง กาญจนบุรี ต้ังแต่ 4 เม.ย. 65

บ76 พระมหาสุทิน   ฐิตญาโณ เอก 7 นิมมานรดี บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 2552 ครูบาลี หนังสือลาออกวัดนิมมานรดี กทม. วันท่ี 13 ส.ค. 65
บ760 3 พระมหาเตชินทร์  โชติวโร เอก 6  พระธาตุดอยตุง  ห้วยไคร้  แม่สาย  เชียงราย 57220 2552 ครูบาลี ชร0034/391 วันท่ี 23 มี.ค. 65 ลาออก มีปัญหาสุขภาพ

บ846 10 พระมหาสุทธสิทธ์ิ  สุทฺธจิตฺโต เอก 6 ป่ากุด นาค าไฮ นากลาง หนองบัวล าภู 39000 2554 ครูบาลี (ธ)
ชม0035/1376 วันท่ี 11 ส.ค. 65 ย้ายสังกัดจากวัดสันติธรรม เชียงใหม่ ไปสังกัดวัด
ป่ากุด หนองบัวล าภู ต้ังแต่ 1 ก.ค. 65

บ96 9 พระมหาธีรวิชญ์  วชิราโภ เอก 6 พระสิงห์ เวียง  เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 2553 ครูบาลี
ชร0034/203 วันท่ี 11 ก.พ. 65 ย้ายจากวัดเบญจมบพิตร กทม. ไปสังกัดสอนวัด
พระสิงห์ เชียงราย

บ1000 23 พระครูปริยัติโชติญาภรณ์  จารุวณฺโณเอก 3 ท่าสว่าง หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 2552 ครูบาลี รับค่าตอบแทนนิเทศก์ ขอคงต าแหน่งบาลีหมดวาระนิเทศก์ 65

บ1002 24 พระครูศรีเทวาพิทักษ์ เอก 6 เทวาพิทักษ์ ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 2552 ครูบาลี รับค่าตอบแทนนิเทศก์ ขอคงต าแหน่งบาลีหมดวาระนิเทศก์ 65
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บ1003 25 พระครูสุตวรธรรมกิจ  โสภโณ เอก 4 ปัจจิม บ้านดู่ อาจสามารถร้อยเอ็ด 45160 2552 ครูบาลี รับค่าตอบแทนนิเทศก์ ขอคงต าแหน่งบาลีหมดวาระนิเทศก์ 65

บ1015 26 พระครูปริยัติสุทธิคุณ  สุทฺธิจิตฺโต เอก 4 บูรพา หนองบัว อาจสามารถร้อยเอ็ด 45160 2554 ครูบาลี รับค่าตอบแทนนิเทศก์ ขอคงต าแหน่งบาลีหมดวาระนิเทศก์ 65

บ370 1 พระมหาด ารงค์รักษ์  นิราลโย เอก 8 เขาป่าแก้ว วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว 27210 2561 ครูบาลี
หนังสือขอย้าย ถึง ผอ.สระแก้ว วันท่ี 7 ก.ย. 65 ย้ายจากวัดหัวคู้ สมุทรปราการ ไป
ยัง วัดเขาป่าแก้ว สระแก้ว

ธ112 112 พระใบฎีกาไพฑูรย์  รตนธมฺโม เอก ปุรณาวาส ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 2558 ครูธรรม ลาออก  พิเศษ/2564 10 ต.ค. 64
บ44 6 พระมหาวินัย  รตนว โส เอก 8 ทองนพคุณ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 2553 ครูบาลี ย้ายวัดทองนพคุณ กทม.ไปสังกัดจ.อ านาจเจริญ ทางไลน์ Chawarat


