
หนา้ 1/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

น40/2 1 พระราชนันทมุนี เอก 4 Dr.(h.c.) บัวขวัญ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น41 2 พระโสภิตกิตติธาดา ธมฺมทินโน เอก 7 ศน.บ. แจ้งศิริสัมพันธ์ บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น42 3 พระครูวิมลสุวรรณกร จนฺทวโร เอก 3 พธ.ด. กู้ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น43 4 พระมหาเชฏฐกร ชยานนฺโท เอก 9 - แพรก ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 11110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น44 5 พระมหาชาตรี ชยวุฑโฒ เอก 8 เอนกดิษฐาราม บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 2565 พระปริยัตินิเทศก์

น45 6 พระอุดมสิทธินายก(ก าพล คุณงฺกโร) เอก 9 พธ.ด. บางอ้อยช้าง บางกรวย นนทบุรี นนทบุรี 11130 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น46 7 พระมหาสวัสด์ิ ฐิตวณฺโณ เอก 4 พธ.บ. บ่อ ปากเกร็ด นนทบุรี นนทบุรี 11120 2563 พระปริยัตินิเทศก์

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ



หนา้ 2/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น47/3 1 พระเทพสมุทรมุนี เอก 9 กลาง ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น48 2 พระมหาประเสริฐ มหานาโค เอก 7 ศน.บ. กลาง ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น49 3 พระครูภาวนาสมณคุณ เอก 6 พธ.บ. ชัยมงคล ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น50 4 พระวชิรธรรมวิธาน เอก 6 พธ.บ. สุคันธาวาส บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น51 5 พระมหาวิทูร ธมฺมโชโต เอก 8 พธ.ด. ใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 3/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น52/4 1 พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เอก วัดประยูรธรรมาราม คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น53 2 พระมหารพิพร กนฺตสาโร เอก 5 ม.6 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น54 3 พระมหาศิวพล พลเมธี เอก 6 ม.6 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น55 4 พระมหาจุมพล จิตฺตพโล เอก 9 ต าหนัก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น56 5 พระครูประสาธน์ธรรมโสภณ (ประยูร สิริจนฺโท) เอก 5 ป.ตรี จันทน์กะพ้อ(ธ) บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160 2563 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 4/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น57/5 1 พระธรรมรัตนมงคล เอก พธ.ม.(กิตต์ิ) พนัญเชิงวรวิหาร คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น58 2 พระครูศรีปริยัตยานุยุต อตฺตทโม เอก 7 ม.ศ.3 เกตุ บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น59 3 พระครูภาวนารัตนพิสุทธ์ิ (พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์) เอก 5 พธ.ม. เกาะแก้ว กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น60 4 พระมหาสรรทาล กตสนฺติ เอก 4 อนุป.ตรี เจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น61 5 พระมหาชุมพล ถิรธมฺโม เอก 7 ป.ตรี พนัญเชิงฯ  คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น62 6 พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เอก 8 ม.6 สุวรรณดารารามฯ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น63 7 พระมหาบรรณ ปญฺญาธโร เอก 9 ม.6 ใหญ่ชัยมงคล คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น64 8 พระมหาทองสา  นาถวิริโย เอก 6 ศษ.บ. เสนาสนาราม(ธ) หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 5/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น65/6 1 พระเทพสุวรรณมุนี(กนฺตสีโล) เอก 4 พธ.ด. ต้นสน ตลาดหลวง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น66 2 พระศรีวิสุทธิโสภณ(เตชวีโร) เอก 9 ป.4 ป่าโมกวรวิหาร ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น67 3 พระครูสุตานุยุต(สุนาโค) เอก 5 ศษ.ม. บ้านแก จ าลอง แสวงหา อ่างทอง 14150 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 6/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น69/7 1 พระธรรมปิฎก เอก 9 พธ.ด. พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น70 2 พระราชธีราภรณ์ เอก 9 พระพุทธฉาย หนองปลาไหล พระพุทธบาท สระบุรี 18000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น71 3 พระศรีปริยัติเวที เอก 9 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น72 4 พระวิสุทธิโสภณ สุขุมาโล เอก 7 คม. เขาแก้ววรวิหาร สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 18160 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 7/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น73/8 1 พระเทพเสนาบดี เอก 4 Ed.D. กวิศราราม ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น74 2 พระกิตติญาณเมธี ภูริปญฺโ เอก 7 ป.เอก กลาง บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น75 3 พระภวนาสมนคุณ เอก 9 เขาสมโภชน์ บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น76 4 พระมหาสมบัติ อิสฺสรธมฺโม เอก 8 โคกกะเทียม โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น77 5 พระมหาณรงค์ วฑฺฒโน เอก 7 มศ.5 ตองปุ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น78 6 พระครูภาวนาโสภณ เอก 5 ป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น79 7 พระมหามานิตย์ จารุวณฺโณ เอก 4 พธ.บ. ป่าธรรมโสภณ ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น80 8 พระมหาชินภัทร อภิวฑฺโน เอก 5 พธ.บ. พัฒนาธรรมาราม พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น81 9 พระครูสิริจริยาภรณ์ เอก 5 รป.ม. เสาธงทอง ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น82 10 พระครูสิริสิกขวิธาน เอก 5 รป.ม. เสาธงทอง ท่าหิน เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 8/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น84/9 1 พระเทพปริยัติสุธี เอก 9 พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์   เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น85 2 พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย เอก 9 พรหมบุรี พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 16160 2564 พระปริยัตินิเทศก์

น86 3 พระครูสิริพรหมโสภิต เอก 5 ป.โท พิกุลทองพระอารามหลวง พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น87 4 พระมหาทองเล่ือน ทกฺขชโย เอก 5 ป.โท โพธ์ิศรี(ธ) อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น88 5 พระมหากิตต์ิธเนศ อานนฺโท เอก 3 ป.โท น้อยนางหงษ์ สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 16130 2564 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 9/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น89/10 1 พระราชอุทัยโสภณ เอก 4 ปร.ด. หนองขุนชาติ หนองสรวง   หนองฉาง อุทัยธานี 61110 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น90 2 พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ เอก 4 ป.โท มณีสถิตกปิฏฐาราม อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น91 3 พระครูอุทัยสุตกิจ เอก 4 ปร.ด. ลานสัก ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น92 4 พระมหาไมตรี อาสภชโย เอก 6 ป.ตรี หนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น93 5 พระมหาสังวาลย์ กตกุสโล เอก 5 ป.ตรี หนองหลวง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 10/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น94/11 1 พระสุธีวราภรณ์ เอก 6 ศน.บ. พระบรมธาตุ ชัยนาท เมือง ชัยนาท 17000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น95 2 พระครูอุดมชัยสิทธ์ิ เอก 3 พธ.บ. ดักคะนน ธรรมามูล เมือง ชัยนาท 17000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น96 3 พระมหาบุญเรียง สิริจนฺโท เอก 6 ป.4 ดอนประดู่ ดอนประดู่ สรรคบุรี  ชัยนาท 17140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น97 4 พระมหาวิสัน จทนฺโชโต เอก 7 มส.3 ทับขี เหล็ก หันคา หันคา ชัยนาท 17130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น98 5 พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี เอก 6 พธ.บ. โพธ์ิงาม บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 17150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น99 6 พระมหาอ านาจ เตชวโร เอก 3 ศษ.ม. โพธ์ิศรีศรัทธาธรรม คุ้งส าเภา มโนรมย์  ชัยนาท 17110 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 11/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น100/12 1 พระเทพชลธารมุนี เอก 7 ป.7,พธ.ด.(กิตต์ิ) บางพระวรวิหาร บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น101 2 พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรว โส เอก 8 ศบ. เครือวัลย์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 2566 พระปริยัตินิเทศก์

ตั งแทน พระมหาสมพงษ์
 กิตฺติคุโณ รับ

ค่าตอบแทนปี 67 ขอ
เอกสาร จศป. เพ่ิมเติม

น102 3 พระมหาคมสันต์ ชินวโร เอก 9 ป.โท บ่อทองราษฎร์บ ารุง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น103 4 พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เอก 7 เขาถ  า หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น104 5 พระครูวิบูลปริยัติกิจ เอก 3 พธ.บ. เขาพุทธโคดม สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 20110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น105 6 พระมหาจรัญ จนฺทธมโม เอก 7 มศ.5 สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น106 7 พระมหาเดช โสภณจิตฺโต เอก 6 พธ.บ. ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น107 8 พระมหาสุทธิพงษ์ พลสิทฺโธ เอก 5 หนองอ้อ เกาะลอย  ชลบุรี 20160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น108 9 พระมหาถาวร ฐานวโร เอก 9 สุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น109 10 พระมหาบุญนภัสร์ ถิรปุญโญ เอก 9 ป.เอก หนองไก่เถ่ือน หนองปรือ หนองปรือ ชลบุรี 20140 2564 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 12/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น110/13 1 พระเทพสิทธิเวที เอก 7 Dr.(h.c.) เนินพระ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น111 2 พระมหายุทธนา ธมฺมว โส เอก 9 รป.ม. หนองสนม เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น112 3 พระมหานิพนธ์ วีรพโล เอก 6 รป.ด. เนินพระ เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น113 4 พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร เอก 7 พธ.ม.,ศษ.ม. ลุ่ม(พระอารามหลวง) ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง 21000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 13/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น114/14 1 พระราชจันทโมลี เอก ป.บส. บูรพาพิทยาราม เขาวัว   ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น115 2 พระราชธรรมเมธี เอก 9 Ph.D. โค้งสนามเป้า ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น116 3 พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ เอก 5 ป.โท บ้านอ่าง อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี 22150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น117 4 พระมหาชนก เขมกาโม เอก 5 พธ.ม. ศรีเมือง ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น118 5 พระครูสิริวราดิศัย เอก 5 พธ.ม. ไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 14/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น119/15 1 พระบุรเขตธรรมคณี เอก 5 พธ.ม. บางปรือ ห้วยแร้ง   เมืองตราด ตราด 23000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น120 2 พระมหาวินัยธร วินยธโร เอก 7 สุวรรณมงคล หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 23000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 15/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น121/16 1 พระเทพมหาเจติยาจารย์ เอก 9 พธ.ม.(กิตต์ิ) พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์   เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น122 2 พระศรีวิสุทธิวงศ์ เอก 9 ม.6 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น123 3 พระครูโกวิทสุตการ เอก 4 ศศ.ม. โคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม 73210 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น124 4 พระมหาสุธี  อาสโภ เอก 9 รบ. เชิงเลน บางช้างใต้ สามพราน นครปฐม 73110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น125 5 พระมหาณรงค์ มหาปญฺโญ เอก 6 พธด. บางน้อยใน บางหลวง บางเลน นครปฐม 73190 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น126 6 พระครูปลัดเพลิน  ภทฺทปญฺโญ เอก 3 ศษ.บ ประชาราษฎร์บ ารุง รางพิกุล ก าแพงแสน นครปฐม 73140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น127 7 พระเมธีธรรมานันท์ ธมฺมานนฺโท เอก 9 M.A.,Ph.D,MA ดอนหวาย บางกระทึก สามพราน นครปฐม 73210 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 16/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น128/17 1 พระเทพปริยัติโสภณ เอก 9 M.A. ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น129 2 พระครูศรีกาญจนวิสุทธ์ิ เอก 6 M.Phi ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น130 3 พระโสภณกาญจนาภรณ์ เอก 4 MA ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น131 4 พระเมธีปริยัติวิบูล เอก 9 Ph.D. ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น132 5 พระมหาสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน เอก 3 พธ.ม. วังศาลา วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น133 6 พระเทพเมธาภรณ์ เอก 8 ป.โท สิริกาญจนาราม(ธ) ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี 71000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 17/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น134/18 1 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เอก 3 ปร.ด. ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น135 2 พระครูปริยัติกิตติวงศ์ เอก 3 พธ.ม เกาะ วังหว้า ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140 2565 พระปริยัตินิเทศก์

น136 3 พระครูศรีอรรถศาสก์ เอก 7 พธ.ด. ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั วใหญ่ เมืองฯ สุพรรณบุรี 72000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น137 4 พระครูพิมลสุวรรณเขต เอก 3 พธ.ด. วิมลโภคาราม สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 72130 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น138 5 พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ เอก 5 ป.4 คอกวัว หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น139 6 พระครูสุตาภรณ์พิสุทธ์ิ เอก 4 พธ.ม. ไผ่โรงวัว บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น140 7 พระครูศรีรัตนวิภูษิต เอก 6 มศ.5 พระศรีรัตนมหาธาตุ รั วใหญ่ เมืองฯ สุพรรณบุรี 72000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น141 8 พระมหาจตุพล ญาณธีโร เอก 9 พธ.ม. สวนหงษ์ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น142 9 พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน เอก 7 พธ.บ. พรสวรรค์ หนองบ่อ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72190 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น143 10 พระมหากิตติ กิตฺติโก เอก 9 ม.3 ธัญญวารี ไร่รถ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น144 11 พระครูสิริสิกขการ เอก 5 พธ.บ.,ค.ม. เขาดิน เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 18/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น145/19 1 พระเทพสาครมุนี เอก 9 พธ.ด.(กิตต์ิ) เจษฎาราม มหาชัย   เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น146 2 พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท เอก 9 ป.โท ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น147 3 พระมหาอานนท์ ภูริวฑฺฒโน เอก 6 ม.6 เจษฎาราม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น148 4 พระมหา ดร.วิโรจน์ ญาณวีโร เอก 3 Ph.D. ใหม่ราชนุกูล บ้านแพ้ว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น149 5 พระมหาแม้น คุปตรสี เอก 6 Ph.D. ป่าชัยรังสี (ธ) บ้านเกาะ เมือง สมุทรสาคร 74000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 19/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น150/20 1 พระปิฎกโกศล เอก 9 ศษ.ม. หลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น151 2 พระมหานนฺธรรมพล ขนฺติวโร เอก 6 ม.6 เขาน้อย อ่างทอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น152 3 พระครูพิศาลจริยานุกิจ เอก 4 ม.6 ช่องลม หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น153 4 พระมงคลธรรมาภรณ์ เอก 3 ป.โท สัตตนารถปริวัตร หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 20/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น154/21 1 พระวชิรธรรมคณี เอก 5 พ.ม. หนองจอก หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น155 2 พระราชเมธากรกวี เอก 9 ศศ.บ. สนามพราหมณ์(ธ) ท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น156 3 พระมหาวรพจน์ คมฺภีรปญฺโญ เอก 7 พ.ม.,ศษ.บ. มหาธาตุฯ คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น157 4 พระมหาศักฎา สุมโน เอก 9 รป.ม. ป่าวิสุทธิคุณ เขาใหญ่ ชะอ า เพชรบุรี 76120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น158 5 พระมหาอโนทัย พลวฑฺโก เอก 6 ป.ตรี บางล าพู บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 2562 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 21/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น159/22 1 พระภาวนาวิสุทธิโสภณ อติสกฺโข เอก 5 มศ.3 ประดู่พระอารามหลวง วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น160 2 พระมหานพพล กนฺตสีโล เอก 3 Ph.D. ตะโหนดราย บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม 75120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น161 3 พระครูสุตธรรมานุวัตร เอก 4 ม.6 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 22/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น162/23 1 พระราชรัตนวิสุทธ์ิ เอก 7 พธ.บ. กุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น163 2 พระเมธีคุณาภรณ์ เอก 7 พธ.บ.,ศษ.บ. เกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น164 3 พระศรีปริยัติเมธี เอก 9 พธ.บ. คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น165 4 พระครูสุธีธรรมานุเทศ เอก 6 ศศ.ม. คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น166 5 พระมหาวีรชัย ธีรภทฺโท เอก 4 ร.ม. รอดประดิษฐ์ บ่อนอก เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น167 6 พระมหาเสนาะ ถิรปญฺโญ เอก 4 ม.6 คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น168 7 พระมหานพดล วชิรเมธี เอก 5 ม.6 คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น169 8 พระมหาสมจริง สุวณฺณโชโต เอก 7 อ.ม. ห้วยทรายขาว ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น170 9 พระมหาเกรียงไกร โกฏิรตโน เอก 7 พธ.ม. คลองวาฬ คลองวาฬ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น171 10 พระราชสุทธิโมลี เอก 5 ป.4 ธรรมิการามวรวิหาร (ธ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น172 11 พระครูปริยัติธรรมสาร เอก 4 ศศ.ม. ธรรมิการามวรวิหาร (ธ) ประจวบคีรีขันธ์ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 23/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น173/24 1 พระเทพปริยัติเมธี เอก 9 พธ.ด. นครสวรรค์ ปากน  าโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น174 2 พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ เอก 6 ป.โท ไทรเหนือ วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น175 3 พระศรีสุทธิพงศ์ เอก 9 ป.เอก ศรีสุธรรมาราม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น176 4 พระครูศรีธีรานันท์ เอก 6 ป.ตรี ดงพลับ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น177 5 พระมหาประเสริฐ  ปุณฺณสิริ เอก 9 ป.โท ทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น178 6 พระมหาสุชาติ  ถิรญาโณ เอก 9 ป.ตรี หนองกลับ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 24/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น179/25 1 พระราชวชิรเมธี เอก 9 กศ.ด. วัดพระบรมธาตุ นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด
กพ0034/186 วันท่ี 4 

ก.พ. 65 เปล่ียนประธาน
น180 2 พระมหาน้อม นมการี เอก 7 ป.ตรี พัฒนราษฎร์บ ารุง ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น181 3 พระครูสิริปริยัติวิมล เอก 5 พธ.บ. บ้านไร่ วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น182 4 พระมหาบุญสงค์  ญาณส วโร เอก 7 พธ.บ. กุฏิการาม พรานกระต่าย พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 62110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น183 5 พระมหาสุขุม อุตฺตโม เอก 9 รบ. บุญม่ันศรัทธาราม ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62140 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น184 6 พระมหาธนพนธ์ สุตธโร เอก 6 ไพรสณฑ์รัตนาราม(ธ) คลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร 62180 2565 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 25/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น185/26 1 พระราชสิทธิเวที เอก 4 รป.ด. ท่าหลวง ในเมือง   เมืองพิจิตร พิจิตร 66000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น186 2 พระศรีวิกกรมมุนี (วชิรเมธี) เอก 9 พธ.ม. ตะพานหิน ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร 66110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น187 3 พระเมธีธรรมประนาท (ปฏิภาณเมธี) เอก 9 กศ.ม. ท่าหลวง ในเมือง เมืองฯ พิจิตร 66000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น188 4 พระครูศรีปริยัติวิธูร (ภทฺทธมฺโม) เอก 6 รป.ม. ก าแพงดิน ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร 66220 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น189 5 พระครูศรีรัตนวิเชียร (เขมาสโย) เอก 7 พธ.ม. ท่าบัวทอง วังจิก โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร 66190 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น190 6 พระมหามานพ วิมลเมธี เอก 7 พธ.ม. มงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น191 7 พระมหาแฝด จนฺทโก เอก 6 พธ.ม. มงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น192 8 พระมหาเมธี จนฺทว โส เอก 5 รป.ม. หาดมูลกระบือ ย่านยาว เมืองฯ พิจิตร 66000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น193 9 พระครูสิริสุตโสภณ เอก 5 รป.ด. ส านักขุนเณร ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 66210 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น194 10 พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ เอก 4 พธ.ม. พร้าว ขวาง โพทะเล พิจิตร 66130 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 26/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น195/27 1 พระศรีพัชโรดม เอก 9 พธ.ด. มหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น196 2 พระครูสุตพัชรบรรพต เกษมญาติ เอก 3 พธ.บ.,พธ.ม. บรรพตาราม ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น197 3 พระมหาอนันต์ จิตฺตส วโร เอก 4 พธ.บ. ประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น198 4 พระมหาสิทธา สิทฺธิชโย เอก 4 พธ.บ พระธาตุผาซ่อนแก้ว แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น199 5 พระมหาภาคภูมิ ภทฺทเมธี เอก 9 พธ.ม. มหาธาตุ ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น200 6 พระครูปริยัติพัชรกิจ วงค์ค าจันทร์ เอก 4 พธ.บ. ศรีฐานปิยาราม วังบาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 27/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น201/28 1 พระราชรัตนสุธี เอก 9 ปร.ด. พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น202 2 พระมหาปณิธาน สุเมโธ เอก 7 กศ.ม. พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น203 3 พระมหาจักรกฤช ปญฺญาธโร เอก 7 ม.6 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น204 4 พระครูปัญญารัตนาทร เอก 4 ม.6 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น205 5 พระครูกิตติรัตนานุกูล(จันดี) เอก 4 รป.ม. พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น206 6 พระมหาพิชัย ธมฺมว โส เอก 7 คบ. ตาปะขาวหาย หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น207 7 พระครูรัตนสุตาภรณ์ ธีรวฑฺฒโน เอก 4 รป.ด. พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 28/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น208/29 1 พระราชวิมลเมธี เอก 9 Ph.d. หนองโว้ง เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น209 2 พระมหาอาคม จนฺทสีโล เอก 4 ป.โท เขาอินทร์ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น210 3 พระครูสุธรรมวโรทัย ธมฺมว โส เอก 4 ป.โท คุ้งยาง ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น211 4 พระครูสุเมธพัฒโนทัย สุรเมโธ เอก 3 ป.โท ไทยชุมพล ธานี เมืองฯ สุโขทัย 64000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น212 5 พระมหากายสิทธ์ิ สิทฺธาภิภู เอก 9 ม.6 บึงครอบศรัทธาราม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น213 6 พระมหาพงศ์พลกร คุณากโร เอก 7 ป.ตรี หนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น214 7 พระมหาพรเทพ ตนฺติปาโล เอก 7 ม.3 สังฆาราม บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64170 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 29/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น215/30 1 พระปัญญากรโมลี เอก Ph.D. ท่าไม้เหนือ ท่ามะเฟือง   พิชัย อุตรดิตถ์ 53120 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น216 2 พระศรีปริยัติวิมล เอก 9 รบ. คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น217 3 พระอุดมปิฏก เอก 9 ป.เอก คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น218 4 พระครูศรีบุณยาคม เอก 6 ป.โท มงคลนิมิตร บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น219 5 พระครูสิริภัทรโกศล เอก 5 ป.โท หนองคันธมาศ บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น220 6 พระครูสุสีลวัตร เอก 3 ป.โท บ้านใหม่โพธ์ิเย็น บ้านแก่ง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น221 7 พระมหาเปร่ียม อาจินฺโณ เอก 7 ป.ตรี ท่าถนน ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น222 8 พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี เอก 4 ป.เอก คุ้งตะเภา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 30/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น223/31 1 พระประสิทธิศีลคุณ เอก - ป.โท โคกพลู หนองลวง เมืองตาก ตาก 63000 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น224 2 พระครูศรีบุญญากร(บุญส่ง ปุญฺญกุสโร) เอก 6 ม.6 ดอนแก้ว หนองลวง เมืองตาก ตาก 63000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น225 3 พระครูอนุกูลวรการ ผาสุขกาโม เอก 4 ค.บ. ดอนแก้ว แม่สอด แม่สอด ตาก 63110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น226 4 พระมหากฤตชญา สุภาจาโร เอก 9 ม.6 ไผ่ล้อม ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น227 5 พระมหามาโนช อภินนฺโท เอก 5 ม.6 อุ้มผาง อุ้มผาง อุ้มผาง ตาก 63170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น228 6 พระมหาอ าพล สมฺปนฺนพลโล เอก 7 ป.ตรี ท่าช้าง ไม้งาม เมืองตาก ตาก 63000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น229 7 พระมหาสุรัตน์ สุรตโน เอก 6 ป.ตรี โพธิคุณ แม่ปะ แม่สอด ตาก 63110 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 31/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น230/32 1 พระจินดารัตนาภรณ์ เอก 4 พธ.ม. พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เวียงเหนือ เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น231 2 พระปิฎกโมลี เอก 9 ศน.ม. จองค า บ้านหวด งาว ล าปาง 52110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น232 3 พระมหาธีรวัฒน์ ฌาณธีโร เอก 4 บธ.บ. ต้นธงชัย ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น233 4 พระครูสาทรพัฒนกิจ(อภโย) เอก 4 ป.4 ต้นม่ืน พิชัย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น234 5 พระครูสิริรัตนโสภิต ดร. เอก 5 พธ.ด. พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เวียงเหนือ เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น235 6 พระครูศรีวรกิจ เอก 6 อนุปริญญา พระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น236 7 พระมหาอินจันทร์ คุเณสโก เอก 9 ศษ.บ. พระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น237 8 พระครูสิริธรรมวิภัช ยโสภโณ เอก 5 ศษ.บ. สวนดอก สวนดอก เมืองล าปาง ล าปาง 52100 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น238 9 พระครูเกษมธุราทร เขมจาโร เอก 4 ศน.ม. สันฐาน ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง 52150 2562 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 32/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น239/33 1 พระพุทธิญาณมุนี เอก ศศ.ม. วัดพระธาตุผาเงา เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น240 2 พระครูปริยัติโกวิท เอก 4 ป.เอก เจ็ดยอด เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น241 3 พระมหาสุบรรณ มหาคฺมภีโร เอก 7 ศษ.ม. เจดีย์หลวง เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 57180 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น242 4 พระมหาวสวัตต์ิ นนฺทธมฺมวโร เอก 4 กศ.ม. น  าม้า สถาน เชียงของ เชียงราย 57160 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น243 5 พระมหาจรินทร์ อริญฺชโย เอก 5 ศศ.บ. บ้านถ  า โป่งงาม แม่สาย เชียงราย 57130 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น244 6 พระครูวรกิตติวิมล เอก 4 พธ.บ. ป่าข่า ป่าตาล ขุนตาล เชียงราย 57340 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น245 7 พระครูประพัฒน์ธรรมโชติ เอก 3 พธ.บ. ป่าบงหลวง จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น246 8 พระมหาสมศักด์ิ รตนชโย เอก 5 พธ.บ. ฝ่ังหม่ืน ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 57100 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น247 9 พระมหาประสิทธ์ิ สุเมโธ เอก 5 ม.6 พระธาตุผาเงา เวียง เชียงแสน เชียงราย 57150 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น248 10 พระครูศรีวรวัฒน์ (อ สุกาโร) เอก 6 พระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น249 11 พระครูสุธีวรกิจ เอก 7 ค.ม. พระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น250 12 พระมหาบัญชา สุสมฺปนฺโน เอก 7 พธ.ม. พระสิงห์ เวียง เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น251 13 พระครูศรีพัฒนกิตต์ิ เอก 6 พธ.บ.,ป.โท แม่สลองใน ป่าซาง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น252 14 พระมหาภาคิน สิริภทฺโท เอก 4 พธ.ม. ราษฎร์ชุมพล เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 57210 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น253 15 พระครูสิริพัฒนเมธี เอก 5 พธ.บ. สันคือ ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 57110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น254 16 พระครูสิริสันตยากร เอก 5 พธ.บ. สันติคีรี แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น255 17 พระครูปริยัติชัยวัฒน์ เอก 4 ศน.บ. สันมะนะ แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น256 18 พระมหาสังเวียน กวิสฺสโร เอก 7 พธ.บ. อ ามาตย์ เวียง เทิง เชียงราย 57160 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 33/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น257/34 1 พระราชปริยัติ เอก 9 พธ.ด. ศรีโคมค า เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น258 2 พระครูสิริปริยัตยานุกูล เอก 5 ป.ตรี ดอนไชย หย่วน เชียงค า พะเยา 56110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น259 3 พระครูศรีปิยโกศล เอก 6 พธ.บ. ตาลถ้อย แม่สุก แม่ใจ พะเยา 56000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น260 4 พระครูสิริวรนารถ เอก 5 พธ.บ. บุญเกิด บุญเกิด ดอกค าใต้ พะเยา 56120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น262 5 พระครูโสภณปริยัติสุธี เอก 6 พธ.ด. ศรีโคมค า เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น263 6 พระมหาภัทรวัฒน์ มหาคุเณสี เอก 4 พธ.ม. ศรีโคมค า เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น264 7 พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร (ตันตุ้ย) เอก 3 ป.โท ศรีโคมค า เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น265 8 พระครูพิศาลสรกิจ สุทินโน เอก 3 พธ.ด. ศรีโคมค า เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น266 9 พระมหาพงษ์ประภากรณ์ วิสุทฺธิญาณเมธี เอก 5 ป.เอก ศรีโคมค า เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น267 10 พระมหาจิตการก์ อภิปุญฺโญ เอก 8 ป.โท สถาน ภูซาง ภูซาง พะเยา 56110 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 34/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น268/35 1 พระราชเขมากร เอก 9 Ph.D. พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น269 2 พระครูสิริสุเมธากร เอก 5 ศษ.บ. บ้านปง ต้าผามอก ลอง แพร่ 54150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น270 3 พระมหารานัญชานนท์ ชินว โส เอก 9 พธ.บ. พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น271 4 พระครูสิริวรรณรัชต เอก 5 พธ.ม. ร้องกวาง ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 54140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น272 5 พระครูพิบูลพัฒนโกศล เอก 5 ศน.ม. โศภนาลัย ทุ่งกวาว เมืองแพร่ แพร่ 54000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 35/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น273/36 1 พระราชศาสนาภิบาล เอก 9 กศ.ม. พญาภู ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น274 2 พระปริยัติบัณฑิต เอก 6 พธ.บ.,ศษ.ม. พระธาตุช้างค  า ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น275 3 พระครูปริยัตินันทสุธี เอก 6 พธ.บ.,ศษ.ม. พญาภู ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น276 4 พระมหาเกรียงไกร อหึสโก เอก 9 พธ.บ. บุญยืน กลางเวียง เวียงสา น่าน 55110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น277 5 พระครูสิรินันทวิทย์ เอก 5 ศน.บ.,กศ.ม. ดอนมูล ในเวียง เมืองน่าน น่าน 55000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 36/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น278/37 1 พระเทพปริยัติ เอก 7 พธ.ด.(กิตต์ิ) เจ็ดยอด พระอารามหลวง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น279 2 พระมหาธนาคาร ธนากโร เอก 4 M.eng. ป่าดาราภิรมย์(ธ) ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2565 พระปริยัตินิเทศก์

น280 3 พระมหาชาญชัย ธมฺมเมธี เอก 7 - คันธาวาส สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น281 4 พระครูสุตพัฒโนดม  จารุวณฺโณ  เอก 4 Ph.D. เจ็ดยอด พระอารามหลวง ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น282 5 พระครูปริยัติกิจมงคล เอก 4 ศษ.ม ช่างเค่ิง สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น283 6 พระครูสุตกิจาภิรม เอก 3 รป.ม. ดอยสัพพัญญู ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น284 7 พระมหาอินสอน  คุณวุฑฺโฒ เอก 6 ศษ.ม ปทุมสราราม เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น285 8 พระมหาสมบัติ  ชวนเมธี เอก 3 ศน.บ. ผาบ่อง ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น286 9 พระครูสิริเจติยานุกูล เอก 5 พธ.ม พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น287 10 พระสุวรรณเมธี เอก 7 พธ.บ พระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น288 11 พระครูศรีสิงหกิจวิเทศ เอก 6 กษ.ม. พระสิงห์วรมหาวิหาร พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น289 12 พระครูสุตภัทรกิตต์ิ(ณัชภพ)   กิตฺติภทโท เอก 4 ป.เอก ร้องสร้าน ยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น290 13 พระครูศรีธวัชโสภณ เอก 6 พธ.บ ศรีบุญเรือง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 50280 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น291 14 พระวิมลมุนี เอก 5 ศษ.ม ศรีโสดา พระอารามหลวง สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น292 15 พระครูโสภณกิตติญาณ เอก 4 พธ.บ หนองอ้อ เวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น293 16 พระมหาอินสอน  ติกฺขวิริโย เอก 6 พธ.บ ออนกลาง ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น294 17 พระครูสิริอินทวงศ์ เอก 5 พธ.บ อินทาราม หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น612 18 พระมหาจักรกฤช อภิจกฺโก เอก 5 ศศ.บ. ป่าดาราภิรมย์(ธ) ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2565 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 37/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น295/38 1 พระเทพรัตนนายก เอก 7 พธ.ด.(กิตต์ิ) พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง   เมืองล าพูน ล าพูน 51000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น296 2 พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ เอก 5 พธ.ม. ประตูป่า ประตูป่า เมืองล าพูน ล าพูน 51000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น297 3 พระครูสิริวชิโรภาส เอก 5 กศ.ม. ป่าม่วง บ้านกลาง เมืองล าพูน ล าพูน 51000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น298 4 พระครูสิริสุตาภิรัต เอก 5 พธ.บ ห้วยกาน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 51130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น299 5 พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ เอก 4 ม.3 แม่สารป่าขาม เวียงยอง เมืองล าพูน ล าพูน 51000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น300 6 พระมหาพิศดาร ปิยวณฺโณ เอก 7 กศ.ม. พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมืองล าพูน ล าพูน 51000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น301 7 พระมหาศิริศักด์ิ สิกฺขาสโภ เอก 7 กศ.ม. สันหลวง ในเมือง เมืองล าพูน ล าพูน 51000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น302 8 พระครูกัลยาณปริยัติกิจ เอก 4 พธ.ม พระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง ล าพูน 51120 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 38/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น303/39 1 พระสุมณฑ์ศาสนกิตต์ิ จนฺทาโภ เอก 4 Ph.D. พระธาตุดอยกองมู จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น304 2 พระมหาอินศวร อคฺคปญฺโญ เอก 7 ม.6 ต่อแพ แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 39/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น305/40 1 พระธรรมวิมลมุนี เอก 5 พธ.ด. มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองฯ อุดรธานี 41000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น306 2 พระครูสิริวิสุทธาภรณ์ เอก 4 ป.4 มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองฯ อุดรธานี 41000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น307 3 พระมหาสายบัว กิตฺติโสภโณ เอก 3 พธ.บ. มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมืองฯ อุดรธานี 41000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น308 4 พระมหาไพบูลย์ ธีรธมฺโม เอก 3 พธ.บ. พุทธนิมิตร(ธ) เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 41250 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น309 5 พระมหาชัชวาล คุณธมฺโม เอก 4 ศน.บ. โพธิสมภรณ์(ธ) หมากแข้ง เมืองฯ อุดรธานี 41000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น310 6 พระครูสุทธิปัญญาวัฒน์ เอก 4 ศน.ม. โพธิสมภรณ์(ธ) หมากแข้ง เมืองฯ อุดรธานี 41000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น312 7 พระครูเมธีธรรมนิติ(จันทร์หอม ชิตเมธี) เอก 3 ศน.บ. โพธิสมภรณ์(ธ) หมากแข้ง เมืองฯ อุดรธานี 41000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 40/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น313/41 1 พระราชรัตนาลงกรณ์ เอก 4 พธ.ด. โพธ์ิชัย ในเมือง   เมืองฯ หนองคาย 43000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น314 2 พระศรีญาณวงศ์ (ปณฺฑิตเสวี) เอก 9 ค.ด. ศรีชมภูองค์ตื อ น  าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น315 3 พระเทพกิตติมุนี เอก 5 Ph.D. ศรีษะเกษ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น316 4 พระครูสิริธรรมาภรณ์ ปิยธมฺโม เอก 5 ป.4 นิเวสคชสาร คอกช้าง สระใคร หนองคาย 43100 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น317 5 พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต เอก 9 พธ.ม. โพธ์ิชัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น318 6 พระมหาสามารถ อภิวฑฺโน เอก 7 Ph.D. ศรีษะเกษ ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น319 7 พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ธีรปญฺโญ เอก 4 พธ.ด. โพธ์ิชัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น320 8 พระครูปริยัติชยาภิวัฒน์ สุทธิญาโณ เอก 4 ศศ.ม. โพธ์ิชัย ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น321 9 พระครูปริยัตินาลงกรณ์ เอก 4 พธ.บ., รป.ม. ศรีชมช่ืน ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2565 พระปริยัตินิเทศก์

น322 10 พระครูปริยัติสารโสภิต จนฺทปชฺโชโต เอก 3 ศษ.ม. จันทรสามัคคี(ธ) มีชัย เมืองฯ หนองคาย 43000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 41/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น323/42 1 พระเทพสิทธิโสภณ เอก พระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม   เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น324 2 พระมหาวรเชษฐ์ ปิยวีโร เอก 4 วท.ม. เจริญศรี ห้วยหลัง บ้านม่วง สกลนคร 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น325 3 พระครูศรีปริยัตยาลังการ เอก 6 พ.ม. แจ้งแสงอรุณ ธาตุเชิงชุม เมืองฯ สกลนคร 47000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น327 4 พระมหาสมฤทัย กิตฺติปาโล เอก 7 ศษ.ม. บูรพา แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น328 5 พระครูสุตสกลการ เอก 3 พธ.บ. โพธ์ิชัยโพนใหญ่ บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น329 6 พระมหาพงษ์ศักด์ิ ชยเทโว เอก 7 ปวส. เสบุญเรือง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น330 7 พระครูปริยัติสุวรรณรังษี เอก 3 Ph.D. อรุณแสงทอง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 42/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น331/43 1 พระราชภาวนาโสภณ วิ. เอก ป.4 เซกาเจติยาราม เซกา   เซกา บึงกาฬ 38150 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น332 2 พระครูสุตวิริยาลังการ กวิสฺสโร(ศุภวิชญ์) เอก 3 พธ.บ. เทพนิมิต พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น333 3 พระครูสุทธิธรรมญาณ เอก 3 ศน.บ. ป่าเทพวิมุติ(ธ) หอค า เมืองฯ บึงกาฬ 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น334 4 พระครูสุตวรธรรมพินิจ (ประวิทย์ ปิยธมฺโม) เอก 3 พธ.บ. ศิริมงคลวราราม บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น335 5 พระศรีอาริยฉาย มหาโพธิสตฺโต เอก 7 - สุวรรณาราม เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 43/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น336/44 1 พระราชปรีชามุนี เอก 4 พธ.ด. ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น337 2 พระมหาธีระชัย สุจิตฺโต เอก 4 พธ.บ. โพธ์ิงาม นาโป่ง เมือง เลย 42000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น338 3 พระมหายุรนันท์ สุมงฺคโล เอก 4 พธ.บ. โพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น339 4 พระครูสุตคุณาลงกรณ์ เอก 4 พธ.บ. ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมือง เลย 42000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น340 5 พระครูปลัดยุทธพิชัย ญาณสิทฺธิเมธี เอก 4 พธ.บ. ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น341 6 พระมหาวิรพรรณ ทีปว โส เอก 4 พธ.บ. ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น342 7 พระมหาธนวัฒน์ ปริยตฺติเมธี เอก 4 พธ.บ. ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมือง เลย 42000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น343 8 พระครูปริยัตยาทร เอก 3 กศ.ม. ศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมือง เลย 42000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น344 9 พระมหาปภาพิช วชิรธมฺโม เอก 4 พธ.บ. ศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมือง เลย 42000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น345 10 พระครูสังฆรักษ์พชรพล รตนวาที เอก 3 ศศ.ม. แสงอรุณ เชียงกลม ปากชม เลย 42150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น346 11 พระมหากฤษณกร กนฺตผโล เอก 3 ศศ.ม. ศรีภูมิ กุดป่อง เมืองฯ เลย 42000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น347 12 พระครูบวรธรรมนิวิฐ ปมุตฺโต เอก 4 พบ. ศรีสุทธาวาส(ธ) กุดป่อง เมืองฯ เลย 42000 2564 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 44/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น348/45 1 พระราชวชิรธาดา เอก 6 พธ.บ. วัดศรีสระแก้ว นามะเฟือง   เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 39000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น349 2 พระอุดมคุณาภรณ์ เอก 3 รม. สว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น350 3 พระครูศรีปัญญาวิสิฐ เอก 6 พธ.บ. ศิริบุญธรรม กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู 39350 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น351 4 พระมหาอภิชาติ อภินนฺโท เอก 3 ศษ.ม. สุวรรณาราม สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 39270 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น352 5 พระมหาสมหมาย ฐิตสาโร เอก 4 ศิริชัยเจริญ โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู 39350 2563 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 45/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น353/46 1 พระเทพวิสุทธิคุณ เอก 6 พธ.บ. บ้านหนองกุง หนองกุง น  าพอง ขอนแก่น 40140 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น354 2 พระครูศรีวิชิรกิตติคุณ เอก 6 - จอมศรี บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น355 3 พระมงคลปริยัติธาดา เอก 7 ป.โท ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น356 4 พระครูสิริสุตาภรณ์ เอก 6 - ธาตุ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น357 5 พระมหาทนงค์  สุมโน เอก 3 ป.ตรี โนนสวรรค์ กุงธนสาร ภูเวียง ขอนแก่น 40150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น358 6 พระครูปัญญาสารโกศล เอก 3 ศน.บ. ศรีจันทร์ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น359 7 พระครวิทสุทธิธีรคุณ เขมิโก เอก 4 - ศรีจันทร์ หนองโน กระนวน ขอนแก่น 40150 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น360 8 พระครูสิริปริยัติสาร สิริธโร เอก 5 พธ.บ. บูรพาราม บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น361 9 พระมหาจริทธ์ิ วชิรเมธี เอก 7 พธ.บ. เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น362 10 พระครูสารปิยธรรม ปิยธมฺโม เอก 4 พธ.บ. สะอาด นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น363 11 พระครูสุตธรรมานุกูล สุตธมฺโม เอก 3 พธ.บ. นายมวราราม ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 40150 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น364 12 พระมหาเกียรติศักด์ิ กิตฺติโมฬี เอก 3 ศน.บ. โพธ์ิศรี โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 40290 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น365 13 พระมหาประจักษ์ ปิยทสฺสี เอก 4 พธ.บ. เทวราช ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 40230 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น366 14 พระครูสิริสังวรธรรม ส วโร เอก 5 รป.ม. สว่างน  าใส บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น367 15 พระมหาภิรัฐกร อ สุมาลี เอก 9 พธ.ด. ธาตุ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น368 16 พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห เอก 7 พธ.บ. โพธ์ิทอง บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40240 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น369 17 พระมหาสวัสด์ิ สจฺจวาที เอก 5 พธ.บ. สว่างอารมณ์ เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น370 18 พระมหาธีรศักด์ิ จนฺทธมฺโม เอก 3 พธ.บ. สระกัญญาราช เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 2563 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 46/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น371 19 พระครูปริยัติสุวิธาน รกฺขิโต เอก 4 ศษ.ม. นามูลพุทธาวาส ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น 40170 2563 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 47/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น372/47 1 พระเทพสิทธาจารย์ เอก มหาชัย ตลาด   เมืองฯ มหาสารคาม 44000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น373 2 พระครูวรกิจสุนทร เอก 3 ศศ.บ. อภิสิทธ์ิ ตลาด เมืองฯ มหาสารคาม 44000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น374 3 พระมหาธีรพงษ์ ธีรว โส เอก 7 ดอนกลางวนาราม หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 44130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น375 4 พระมหาประกิต ฐิตญาโณ เอก 7 ทองนพคุณ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น376 5 พระครูปริยัติจันทสาร เอก 4 พธ.บ. วิเศษสมบูรณ์ ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 44110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น377 6 พระมหาสิทธินนท์ สิทฺธินนฺโท เอก 9 หนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น378 7 พระมหาวัชระ ติสฺสว โส เอก 7 ทรงศิลา สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 44170 2564 พระปริยัตินิเทศก์

น379 8 พระมหาสมพร จนฺทว โส เอก 7 มหาชัย ตลาด เมืองฯ มหาสารคาม 44000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น380 9 พระครูปริยัติคณาทร(ยุทธพล ปภสฺสโร) เอก 4 สุวรรณาวาส โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น381 10 พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน เอก 3 พธ.บ. มหาชัยก ตลาด เมืองฯ มหาสารคาม 44000 2564 พระปริยัตินิเทศก์

น382 11 พระมหาปรีชา ฐิตพโล เอก 6 ประชาบ ารุง(ธ) ตลาด เมืองฯ มหาสารคาม 44000 2563 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 48/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น383/48 1 พระราชพรหมจริยคุณ เอก พธ.ด.(กิตต์ิ) บ้านเปลือยใหญ่ รอบเมือง   เมืองฯ ร้อยเอ็ด 45000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น384 2 พระมหาอุดร ธมฺมปญฺโญ เอก 3 พธ.บ. บ้านอ้น ดงลาน เมืองฯ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น385 3 พระครูสุตกิจจานุยุต เอก 4 พธ.ม. บูรพาภิราม ในเมือง เมืองฯ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น386 4 พระครูศรีเทวาพิทักษ์ เอก 6 ศน.ม. ราษฎร์บ ารุง ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น387 5 พระครูปริยัติโชติยาภรณ์ เอก 3 ศศ.บ. ท่าสว่าง หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น388 6 พระครูปริยัติสุทธิคุณ เอก 4 ศน.ม. บูรพา หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น389 7 พระครูสุตวรธรรมกิจ เอก 4 Ph.D. ป่าหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น390 8 พระครูสุตเจติยาภิบาล เอก 3 พธ.บ. ธาตุ เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น391 9 พระครูบวรวารีพิทักษ์ เอก 3 พธ.บ. วารีกุฎาราม โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น392 10 พระมหาปุณชัย ญาณเมธี เอก 5 ศน.ม. สันติวิเวก เมืองไพร เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น393 11 พระมหาณรงค์ พลญาโณ เอก 3 พธ.บ. โพนสูง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น394 12 พระมหาตวงสิทธ์ิ ฉวิวณฺโณ เอก 3 พธ.บ. สระทอง ในเมือง เมืองฯ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น395 13 พระมหาวีระนิต อภิธมฺโม เอก 9 ม.6 โพธาราม ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น396 14 พระมหาเฉลิมพล โชติโก เอก 3 พธ.บ. บ้านเปลือยนอก รอบเมือง เมืองฯ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น397 15 พระครูปริยัติวรศาสน์ เอก 3 ศศ.ม. สันติวิหาร ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น398 16 พระครูปริยัติวรกิจจาทร(สุริยา) เอก 4 ศน.ม. ม่ิงเมือง(ธ) กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 49/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น399/49 1 พระครูวรธรรมธัช เอก 4 ปร.ด. กลาง กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ 46000 2563 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น400 2 พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล ปญฺญาวชิโร เอก 4 รป.ม. กลาง กาฬสินธ์ุ เมืองฯ กาฬสินธ์ุ 46000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น401 3 พระครูศรีธรรมโกศล สุภาจาโร เอก 6 ปร.ด. สิมนาโก นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น402 4 พระมหาสมหมาย ชินทตฺโต เอก 7 ศษ.ม. ไตรภูมิ โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ 46140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น403 5 พระครูปริยัติโพธิธรรม วรธมฺโม เอก 4 ศษ.ม. อร่ามมงคล ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น404 6 พระครูสุตวชิโรภาส ปญฺญาวชิโร เอก 4 รป.ม. หนองบัว หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 46220 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น405 7 พระมหาบัวพันธ์ ฉนฺทโสภโณ เอก 4 พธ.ด. ใต้โพธ์ิค  า กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น406 8 พระมหาสุนทร ชาติเมธี เอก 4 รป.บ. อโศการาม ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ 46230 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น407 9 พระครูสิริวรวัฒน์(บุญเลิศ) เอก 4 ป่าอัมพวัน(ธ) หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น408 10 พระครูไพศาลปัญญาคุณ(วินัย) เอก 4 ประชาพินิจ(ธ) หนองกุง เมืองฯ กาฬสินธ์ุ 46000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น409 11 พระมหาสมบูรณ์ จิตฺตสมฺปุณฺโณ เอก 4 ศษ.ม. ประชานิยม(ธ) กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 50/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น410/50 1 พระเทพวราจารย์ เอก 9 Ph.D. มณีวนาราม ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น411 2 พระรัตนวิมล เอก 7 พธ.ม. ยางน้อย ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น412 3 พระครูปริยัติวโรบล (แสง ปภากโร) เอก 4 พธ.บ. ดอนยูง จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น413 4 พระมหายุธยา อภิปญฺโญ เอก 7 พธ.บ. ศรีโพธ์ิชัย ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น414 5 พระครูศรีธรรมโสภิต (เปมิโย) เอก 6 พธ.บ. โนนทอง สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี 34260 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น415 6 พระครูปริยัติธัญญาภรณ์ เอก 4 บธ.ม. ฉันทาราม โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น416 7 พระครูศรีพิพัฒนคุณ เอก 6 พธ.ม. เรียบปะอาวใต้ ปะอาว เมือง อุบลราชธานี 34000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น417 8 พระมหาตะวัน ติกฺขปญฺโญ (รตนปญฺโญ) เอก 5 สิงห์ทองสุภารักษ์ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น418 9 พระมหาพรชัย วลฺลโภ เอก 3 ศศ.บ. เจริญทัศน์ ฝางค า สิรินธร อุบลราชธานี 34350 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น419 10 พระครูศรีสุตาลังการ เอก 6 Ph.D. บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น420 11 พระศรีรัตนโนบล(สุริโย อุตฺตมเมธี) เอก 9 Ph.D. วารินทราราม วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น421 12 พระมหาไพทูล ชุตินฺธโร เอก 7 ปากน  า กุดลาด เมือง อุบลราชธานี 34000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น422 13 พระครูสุธีธรรโมบล (บุญส่ง) เอก 3 พธ.บ. ป่าธรรมโกศล(ธ) หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น423 14 พระครูอุบลกิจโกศล (สัญญา ปริปุณฺโณ) เอก 4 ปวส. สุมังคลาราม(ธ) เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 51/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น425/51 1 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เอก 6 กศ.ม. เจียงอีมงคลวราราม เมืองใต้ เมืองฯ ศรีสะเกษ 33000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น426 2 พระศรีธรรมาภรณ์ เอก 9 ป.ตรี ทุ่งสว่าง ตาเกษ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น427 3 พระครูสิริปริยัติการ เอก 4 พธ.บ. เพียนาม หนองไผ่ เมืองฯ ศรีสะเกษ 33000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น428 4 พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ เอก 7 รบ. เกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น429 5 พระมหาสมชาย ขนฺติธโร เอก 9 ป.6 กัลยาโฆสิตาราม เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น430 6 พระมหาสนอง ขนฺติธโร เอก 9 ศศ.ม. ศิริวราวาส น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น431 7 พระมหามังกร  กนฺตปุญฺโญ เอก 7 พธ.บ. โคกโพน กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น432 8 พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์ เอก 6 พธ.ม. บ้านหนองปลาเข็ง โพธ์ิ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น433 9 พระมหายุทธกิจ ปญฺญาวุโธ เอก 9 ศษ.ม. บักดอง บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น434 10 พระมหาถาวร จนฺทสิริ เอก 9 น.บ. ทุ่งศรีนวล สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น435 11 พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ เอก 4 Ph.d. บ้านเขิน เขิน น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 33110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น436 12 พระครูอมรศัพท์ เอก 3 ศษ.ม. ป่าศรีส าราญ เมืองใต้ กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 33000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 52/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น437/52 1 พระเทพวงศาจารย์ เอก 6 มหาธาตุ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น438 2 พระครูเมธีปริยัติธาดา เอก 6 พธ.บ. บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น439 3 พระครูศรีธรรมานุกูล เอก 6 ป.4 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 35120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น440 4 พระครูปริยัติคณาภิรักษ์ เอก 4 พธ.บ. สว่าง กุดน  าใส ค้อวัง ยโสธร 35160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น441 5 พระครูเมธีธรรมบัณฑิต เอก 6 ศน.บ. ยางตลาด ย่อ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น442 6 พระครูปริยัติวีรวงศ์ เอก 4 พธ.บ. มหาธาตุ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 53/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น443/53 1 พระราชปรีชาญาณมุนี เอก 7 พธ.ด.(กิตต์ิ) บ่อชะเนง หนองแก้ว   หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น444 2 พระครูสิริสีลวัตร เอก 4 พธ.บ. อ านาจ อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 37000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น445 3 พระมหาอาคม สุมณีโก เอก 9 พธ.ม. ศรีใคร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 37290 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น446 4 พระมหาทินกร อิสฺสโร เอก 9 - ศรีบุญเรือง ชานุมาน ชานุมาน อ านาจเจริญ 37210 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น447 5 พระมหาส าลี กิตฺติปญฺโญ เอก 7 พธ.บ. ปัจฉิมวัน พระเหลา พนา อ านาจเจริญ 37180 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น448 6 พระมหาค ามี อมโร เอก 6 ม.6 หนองไฮ หนองไฮ เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 37240 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น449 7 พระมหาสมคิด ฐิตคุโณ เอก 7 ม.6 อนงคาราม หนองข่า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 37110 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น450 8 พระครูถาวรศาสนคุณ เอก 7 ศน.บ. ส าราญนิเวศน์ บุ่ง เมืองฯ อ านาจเจริญ 37000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น451 9 พระครูสิริสมาจารคุณ(วิเชียร อนุตตฺโร) เอก 5 ป.โท โนนโพธ์ิ โนนโพธ์ิ เมืองฯ อ านาจเจริญ 37000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 54/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น453/54 1 พระราชสิริวัฒน์ เอก 6 สว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น454 2 พระศรีวิสุทธิเมธี เอก 9 ปริญญาโท พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น455 3 พระมหาพิษณุ ปญฺญาเสฏโฐ เอก 9 โกศลมัชฌิมาวาส บ้านกลาง เมือง นครพนม 48000 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น456 4 พระมหาศิริวัฒน์  สิริวุฑฺโฒ เอก 6 มหาธาตุ ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น457 5 พระมหาชัยวุฒิ  พุทฺธวโร เอก 7 โพธ์ิชัย นางัว นาหว้า นครพนม 48180 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น458 6 พระครูปริยัติโพธิคุณ เอก 4 พธ.บ. น้อยโพธ์ิค า ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น459 7 พระครูกิตติสุตานุยุต เอก 3 ม.6 มหาธาตุ ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 55/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น460/55 1 พระราชรัตนโมลี เอก 7 ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมืองฯ มุกดาหาร 49000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น461 2 พระครูประจักษ์บุญญาทร เอก 4 ป.โท ศรีมงคลใต้ มุกดาหาร เมืองฯ มุกดาหาร 49000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น462 3 พระมหายุทธวัฒน์ ธมฺมวฒฺฑโน เอก 8 เกษมสุข มุกดาหาร เมืองฯ มุกดาหาร 49000 2564 พระปริยัตินิเทศก์

น463 4 พระมหาภูริทัตต์ ภูริทตฺโต เอก 6 ป.ตรี รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นาสีนวน เมืองฯ มุกดาหาร 49000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 56/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น464/56 1 พระเทพสีมาภรณ์ เอก 7 พธ.บ. บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น465 2 พระเมธีสุตาภรณ์ เอก 9 ป.เอก คีรีวันต์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น466 3 พระสีหราชสมาจารมุนี เอก 4 ค.ม. พระนารายณ์มหาราช ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น467 4 พระครูนันทประโชติ เอก 3 ศษ.ม. บัว โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 30160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น468 5 พระมหาวิเชียร กลฺยาโณ เอก 9 ป. หนองเข้ สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น469 6 พระครูศรีปริยัติพิธาน เอก 6 พธ.บ. บ้านหาญ ด่านขุนทด ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น470 7 พระครูสิริปริยัตยานุกิจ เอก 5 ค.ม. เดิม ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น471 8 พระครูปริยัตยาคม เอก 4 พธ.บ. ตะคร้อ เมืองคง คง นครราชสีมา 30260 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น472 9 พระครูสิริปัญญาพิมล เอก 5 พธ.บ. หนองแวง กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 30180 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น473 10 พระมหาสุรเชฎฐ์ ปิยธมฺโม เอก 4 ศษ.ม. ตะกุดเครือปลอก จักราช จักราช นครราชสีมา 30230 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น474 11 พระมหาสุพัตร์ วชิราวุโธ เอก 9 ป.เอก พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น475 12 พระครูปริยัตินันทกิจ เอก 4 ม.6 ทองพนมวัน หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น476 13 พระมหาสุรพงษ์ เขมจาโร เอก 4 ร.ม. บึงพระ ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 30190 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น477 14 พระมหานันทพัทธ์ เกสวสมาโน เอก 6 ศน.บ. ป่าเมืองแก้ว ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น478 15 พระครูศรีปริยัตโยปการ เอก 6 ป.7 สระประทุม ตลาดไทร ขุมพวง นครราชสีมา 30280 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น479 16 พระครูศรีวิริยาภรณ์ เอก 6 พธ.บ. บุละกอ ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น480 17 พระมหาพงเชฏฐ์ ธีรว โส เอก 9 ค.ม. พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น481 18 พระมหาบุญยัง ฐิติญาโณ เอก 9 พธ.ม. เพียไซย์ ขุนทอง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 57/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น482 19 พระมหาพีระวัฒน์ ฐิตญาณเมธี เอก 7 ศศ.ม. บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น483 20 พระเทพรัตนดิลก เอก 5 ศน.บ. ศาลาลอย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น484 21 พระศรีธรรมวงศาจารย์ เอก 9 กศ.ม. ป่าศรัทธาธรรม หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 30000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น485 22 พระอุดมธีรคุณ เอก 5 ร.ม. สุทธจินดา ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 58/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น486/57 1 พระเทพปริยัตยาจารย์ เอก 5 Ph.D. กลาง ในเมือง   เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น487 2 พระศรีปริยัติธาดา เอก 5 Ph.D. โพธ์ิย่อย บ้านบาง ล าปลายมาส บุรีรัมย์ 31130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น488 3 พระมงคลสุตกิจ เอก 7 กศ.ม. กลาง ในเมือง เมืองฯ บุรีรัมย์ 31000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น489 4 พระครูสมุห์สมพร สุทฺธญาโณ เอก 3 พธ.บ. เย้ยปราสาท เย้ยปราสาท หนองก่ี บุรีรัมย์ 31120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น490 5 พระมหาบรรลือ ฐฺานธมฺโม เอก 9 - จ าปา ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น491 6 พระมหาบุญเลิศ สนฺติกโร เอก 7 ป.ตรี บุตาวงษ์ หนองคู ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น493 7 พระมหาอุทัย อินฺทปญฺโญ เอก 6 ป.4 อุดร บ้านคู นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ 31230 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น494 8 พระมหาถนอม อานนฺโท เอก 5 พธ.ม. ปราสาทสูง ห้วยราช ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น495 9 พระมหาวิจารณ์ ภาณิวโร เอก 4 - อัมพวนาราม โคกมะม่วง ปะค า บุรีรัมย์ 31220 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น613 10 พระมหาไวเลิศ ขนฺติโก เอก 6 ม.6 ป่าสุขสมบูรณ์ สองชั น กระสัง บุรีรัมย์ 31160 2565 พระปริยัตินิเทศก์
ขอเอกสาร จศป.เพ่ิมเติม

 (จศป. บัญชี 2)



หนา้ 59/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น496/58 1 พระราชวิมลโมลี เอก 9 พธ.ด. ศาลาลอย ในเมือง   เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น497 2 พระมหาสุรเดช สุรเตโช เอก 3 ร.ม. ระแงง ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น498 3 พระมหาคัคนานต์ จารุวณฺโณ เอก 5 - สุวรรณวารี โนน โนนนารายณ์ สุรินทร์ 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น499 4 พระมหาวิสาตย์ ธมฺมิโก เอก 6 พธ.ม. บ้านกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น500 5 พระมหาบุญประสิทธ์ิ ปริปุณฺโณ เอก 3 พธ.ม. โคกก่อง หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร์ 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น501 6 พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต เอก 3 รป.ม. ใหม่ศรีมากทอง นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น502 7 พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์(ธนพัฒน์ ญาณธีโร) เอก 4 พธ.บ. ศาลาลอย ในเมือง เมืองฯ สุรินทร์ 32000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น503 8 พระมหาธนันชัญญ์ ปุญฺญเมธิโก(จักรัฐิเมธ) เอก 5 พธ.บ. บูรพาราม(ธ) ในเมือง เมืองฯ สุรินทร์ 32000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 60/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น504/59 1 พระราชชัยสิทธิสุนทร(ฉวี มหทฺธโน) เอก 6 พธ.ด. ไพรีพินาศ ในเมือง เมืองฯ ชัยภูมิ 36210 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น505 2 พระครูศรีปริยัติพิมล เอก 6 กศ.ม. ไพรีพินาศ ในเมือง เมืองฯ ชัยภูมิ 36000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น506 3 พระครูโสภณภัทรกิจ เอก 3 กศ.ม. ทรงศิลา ในเมือง เมืองฯ ชัยภูมิ 36000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น507 4 พระครูสุตชัยคุณ เอก 4 พธ.ม. ชัยสามหมอ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น508 5 พระครูสิริเมตตาธรรม เอก 5 รม. ป่าเมตตาธรรม หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น509 6 พระครูปริยัติชโยดม เอก 4 ปร.ด. บางอ าพันธ์ บ้านตาล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น510 7 พระมหาธนรัตน์ คุตฺตว โส เอก 5 รม. ทรงธรรม บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น511 8 พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี เอก 9 Ph.D. ชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น512 9 พระครูปลัดพีระพันธ์ ธมฺมวุฑฺโฒ เอก 4 พธ.ด. วังทองสามัคคีธรรม วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 61/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น513/60 1 พระพิศาลศึกษากร เอก 4 พธ.ด. ศรีโพธิมาลัย ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น514 2 พระมหาสมนึก กิตฺติโสภโณ เอก 9 ป.เอก บางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น515 3 พระมหาอุกฤษ ปภสฺสโร เอก 7 ป.ตรี ทุ่งหนองอ้อ เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น516 4 พระมหาศุภชัย ธีรปญฺโญ(ศุภโชค) เอก 7 ม.ปลาย ทับลาน บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น517 5 พระมหาโชควรรธน์ อาภากโร เอก 5 ป.โท ปวิเวการาม(ธ) ไม้เค็ด เมืองฯ ปราจีนบุรี 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 62/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น518/61 1 พระราชพรหมคุณ เอก พธ.ด. พราหมณี สาริกา (บ้านใหญ่) เมืองฯ นครนายก 26000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น519 2 พระมหาสุกฤษ์  ปญฺญาวโร เอก 7 พธ.ม. อุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 20000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น520 3 พระมหาสิริสวัสดิย์  ธีรปภาโส เอก 9 พธ.ม. พราหมณี ศรีนาวา เขต 2 เมืองนครนายก นครนายก 26000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 63/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น521/62 1 พระราชภาวนาพิธาน เอก พธ.บ. วัดโสธรวราราม หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น522 2 พระมหาน.อ.สุวรรณ กมฺพุวณฺโณ เอก 4 พธ.ด. ปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น523 3 พระครูปริยัติธรรมกิจ เอก 3 พธ.ม. ปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น524 4 พระมหากิจจา กตกจฺโจ เอก 9 พธ.ม. แพรกนกเอี ยง บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 24140 2564 พระปริยัตินิเทศก์

น525 5 พระศรีกิตติเมธี เอก 9 ศษ.บ เทพนิมิตร(ธ) หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น526 6 พระมหากฤษณ์ธนินต์ เสฐเมธี เอก 9 Ph.D. โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 64/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น527/63 1 พระรัตนสราธิคุณ จิตฺตปาโล เอก - ป.4 หนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองฯ สระแก้ว 27000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น528 2 พระครูสุตปัญญาวุธ เอก 4 ศศ.ม. หนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองฯ สระแก้ว 27000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น529 3 พระมหาหลอด รตนญาโณ เอก 6 พธ.ม บึงพระราม พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น530 4 พระสิริวุฒิเมธี เอก 7 ป.4 เหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น531 5 พระมหาพชร กิตติวรเมธี เอก 4 พธ.บ. สระแก้ว สระแก้ว เมืองฯ สระแก้ว 27000 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น532 6  พระมหาค าคูณ จนฺทโชโต เอก 7 พธ.บ. คลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260 2563 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 65/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น533/64 1 พระสิริคณาจารย์(ร่ัน อาริโย) เอก 4 พธ.บ. ประดู่พัฒนาราม ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น534 2 พระมหาบุญช่วย ปคุโณ เอก 9 ม.6 แจ้ง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น535 3 พระมหาสมศักด์ิ ปรมาภินนฺที เอก 9 ป.ตรี มะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น536 4 พระครูสุธรรมคณารักษ์ (ฃ้อย) ธมฺมกาโม เอก 4 ป.ตรี คีรีกันทราวาส เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น537 5 พระครูสุนทรพจนบัณฑิต(พระมหาสหัส ฐิตสาโร) เอก 4 ป.เอก เจดีย์หลวง ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช 80210 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น538 6 พระมหาบวร ปวรธมฺโม เอก 7 ป.โท บุญนารอบ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น539 7 พระมหาชานนท์ สิริจนฺโท เอก 8 ป.วช. เทวดาราม ท่าขึ น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80000 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น540 8 พระมหากฤษฎา ธมฺมวาที เอก 6 ป.ตรี ประทุมทายการาม สิชล สิชล นครศรีธรรมราช 80120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น541 9 พระมหาศิริวัฒน์ ภูริปญโญ เอก 6 พธ.บ. ศิลาชลเขต เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 80120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น542 10 พระมหาสมพงค์ ฐานวโร เอก 6 มศ.5 บูรณาวาส เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น543 11 พระครูปริยัติกิจสุนทร(สุธีร์ สงฺฆเสโน) เอก 4 ป.ตรี แร่ราษฎร์สุทัศน์ ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น544 12 พระครูวีรสุตากร (ชากรี ปญฺญาวีโร) เอก 3 ป.ตรี พระพรหม นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช 80000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น545 13 พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ) เอก 3 ป.เอก แจ้ง ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น546 14 พระมหาอนุรักษ์ อภิรกฺโข เอก 9 ป.โท ชัยชุมพล ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 2563 พระปริยัตินิเทศก์

น547 15 พระมหาสุพจน์ สุเมโธ เอก 4 ป.เอก บ่อล้อ แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น548 16 พระมหาพงศ์เพชร วชิรโมลี เอก 7 ป.ตรี โพธาราม กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช 80270 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น549 17 พระมหายุทธพล ขนฺติธมฺโม เอก 3 ป.ตรี ท่าไทร หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น550 18 พระครูสิริธรรมาภิรัต เอก 5 ศน.ด. พระมหาธาตุฯ(ธ) ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 66/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น551/65 1 พระราชวิจิตรปฏิภาณ เอก 4 ราชบุรณะ ท่ามะพลา   หลังสวน ชุมพร 86110 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น552 2 พระสิริปริยัติวงศ์(จันทร์ ฐิตว โส) เอก 8 ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น553 3 พระครูศรีศาสนคุณ เอก 6 นาสร้าง ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น554 4 พระครูศรีธรรมโชติ เอก 6 พธ.บ. นาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 86000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น555 5 พระมหาปรีชา จกฺกวโร เอก 8 ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น556 6 พระครูศรีกิตตยาทร เอก 6 พธ.บ. ราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 86110 2560 พระปริยัตินิเทศก์

น558 7 พระมหาชัยศิลป์ ชยโชติ เอก 9 ดอนทรายแก้ว นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 86000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น559 8 พระเทพมงคลกวี เอก 4 โพธิการาม(ธ) นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร 86000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 67/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น560/66 1 พระครูปริยัตยาภิรม เอก 4 ศศ.บ. พัฒนาราม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น561 2 พระครูปริยัติคุณาวุธ เอก 4 ศศ.ม. กลางใหม่ มะขามเตี ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น562 3 พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ เอก 6 มศ.3 เวียง ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น563 4 พระครูสิริธรรมวัฒนากร เอก 4 เวียงสระ เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น564 5 พระครูศรีสุวรรณาภรณ์ ปภาโส เอก 6 - แหลมสุวรรณาราม บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320 2562 พระปริยัตินิเทศก์

น565 6 พระมหาศราวุธ สราวุโธ เอก 6 ป.โท พัฒนาราม ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น566 7 พระมหากิตติศักด์ิ โอภาโส เอก 9 ม.6 ท่าไทร ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น567 8 พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์ เอก 6 ศศ.ม. อุภัยชนาราม พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น568 9 พระครูวินัยธรสมชัย ขนฺติขโม เอก 3 ศษ.ม. ธรรมบูชา ตลาด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 68/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น569/67 1 พระครูเมตตาภิรม เอก 1-2 มงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมืองฯ ภูเก็ต 83000 2564 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น570 2 พระครูโสภณสุตาทร เอก 4 ศษ.ม. อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น571 3 พระครูปริยัตยานุยุต เอก 4 วิชิตสังฆาราม ตลาดใหญ่ เมืองฯ ภูเก็ต 83000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น572 4 พระครูสุตพัฒนาทร เอก 4 วิชิตสังฆาราม ตลาดใหญ่ เมืองฯ ภูเก็ต 83000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น573 5 พระมหาสุภาพ สุวิชาโน เอก 6 ถาวรคุณาราม(ธ) ตลาดใหญ่ เมืองฯ ภูเก็ต 83000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 69/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น574/68 1 พระราชวรากร  เอก 7 กะพังสุรินทร์ ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น575 2 พระมหาโอทก อริยปคุโณ เอก 7 Ph.D. มัชฌิมภูมิ ทับเท่ียง เมืองฯ ตรัง 92000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น576 3 พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เอก 7 พธ.บ. กะพังสุรินทร์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น577 4 พระมหาวินัย จนฺทว โส เอก 9 ศษ.ม. ควนนิมิตศิลา นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง 92140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น578 5 พระมหานพรัตน์ ปริชาโน เอก 5 เจริญร่มเมือง กะลาเส สิเกา ตรัง 92150 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 70/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น579/69 1 พระราชสุทธิวิมล เอก ประโยค 1-2 ศษ.ด. กระบ่ีน้อย กระบ่ีน้อย   เมืองกระบ่ี กระบ่ี 81000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น580 2 พระมหาญาณพล ญาณปญฺโญ เอก 4 พธ.ม. มหาธาตุวชิรมงคล นาเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 81110 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 71/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น581/70 1 พระครูวิสิฐศาสนการ เอก นิคมสโมสร นาเตย   ท้ายเหมือง พังงา 82120 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น582 2 พระมหานครินทร์ อนาลโย เอก 7 ศศ.ม. บางคร่ัง บางวัน คุระบุรี พังงา 82150 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 72/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น584/71 1 พระระณังคมุนีวงศ์ เอก 4 สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์   เมืองระนอง ระนอง 85000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น585 2 พระครูสิริตโปทานุรักษ์ (เจษฎา สิริวณฺโณ) เอก 5 วท.ม. ตโปทาราม หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 85000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น586 3 พระมหาพิพัฒน์ สุจิณฺโณ เอก 6 พธ.บ นกงาง ราชกรูด  เมืองระนอง ระนอง 85000 2562 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 73/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น587/72 1 พระราชวรเวที เอก 9 ปร.ด. โคกสมานคุณ หาดใหญ่   หาดใหญ่ สงขลา 90110 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น588 2 พระมหาธนู ปญฺญาวุฑฺโฒ เอก 9 ป.ตรี เอก เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา 90270 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น589 3 พระมหาจรูญ ธีรธมฺโม เอก 9 พธ.บ. เปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร สงขลา 90280 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น590 4 พระมหาชาตรี ญาณสิริ เอก 8 ป.ตรี ชัยมงคล บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น591 5 พระมหาบุญฤทธ์ิ ปุญฺญิทฺธิ เอก 7 ป.ตรี ราษฎร์บ ารุง ระโนด ระโนด สงขลา 90140 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น592 6 พระครูสุตปัญญากร เอก 4 ป.โท นาม่วง บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 90210 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น593 7 พระมหาเอกชัย ชุติมนฺโต เอก 3 ป.ตรี น  ากระจาย พะวง เมืองสงขลา สงขลา 90000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น594 8 พระมหาวีรยุทธ์ อภิวีโร เอก 6 ม.6  วัดโคกเป้ียว เกาะยอ เมืองสงขลา สงขลา 90000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 74/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น595/73 1 พระครูสิริสุตคุณ เอก 5 พธ.บ. อัมพวนาราม ท่ามิหร า เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น596 2 พระครูกาแก้ว เอก 5 M.A. โคกชะงาย เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น597 3 พระมหาปรีชา ภูริภทฺโท เอก 4 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น598 4 พระศรีธรรมประสาธน์ (พระครูศรีกิตติคุณ) เอก 7 ร.บ. จรณาราม หานโพธ์ิ เขาชัยสน พัทลุง 93130 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น599 5 พระครูปริยัติอัมพวาทร เอก 5 พธ.ม. อัมพวนาราม ท่ามิหร า เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 2563 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 75/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น600/74 1 พระมหาคลี จารุว โส เอก 9 พธ.บ. ควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 2561 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น601 2 พระครูวินัยธรสุวิจักขณ์ มหาปญฺโญ เอก 4 พธ.บ. ดุลยาราม ฉลุง เมืองสตูล สตูล 91000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 76/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น602/75 1 พระครูพินิจสมณการ เอก มศ.3 ควนนอก ควน ปะนาเระ ปัตตานี 94190 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น603 2 พระมหาพิภพ ภูริปญฺโณ เอก 7 รป.ม. หัวควน นาเกตุ โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น604 3 พระมหาอภิวัฒน์ อภิวัฑฒโน เอก 7 ป.6 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94180 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 77/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น605/76 1 พระราชปัญญามุนี เอก 9 เวฬุวัน สะเตงนอก   เมืองยะลา ยะลา 95000 2562 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น606 2 พระโสภณธรรมมุนี เอก 3 พธ.บ.,Ph.D. นิโรธสังฆาราม สะเตง เมืองฯ ยะลา 95000 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น608 3 พระครูโสภณสุตาธร เอก 3 พธ.บ. เมือง สะเตง เมือง ยะลา 95000 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 78/335

เลขท่ี
ประจ ำตัว น.ธ. ป.ธ. สามัญ

บัญชีส ารวจข้อมูลพระปริยัตินิเทศก์
ส ำหรับถวำยค่ำตอบแทน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

ล าดับ ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ

น609/77 1 พระโสภณคุณาธาร เอก วัดทองดีประชาราม สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 2565 ประธานศูนยพระปริยัตินิเทศก์จังหวัด

น610 2 พระมหาศุภกฤต สุจิตฺโต(พระมหาศุกร์) เอก 7 ศศ.บ. ทองดีประชาราม สุไหงโกลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 2561 พระปริยัตินิเทศก์

น611 3 พระมหาปราชญ์ชยุตย์ อริยว โส เอก 4 ศษ.ม. ราชบูรณะ(ช้างไห้) ควนโนรี โคกโพธ์ิ นราธิวาส 94180 2561 พระปริยัตินิเทศก์



หนา้ 79/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
เลขท่ี ล าดับ ช่ือ-ฉายา น.ธ. ป.ธ. วัด ต าบล อ าเภอ จังหวัด รหัสฯ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ
บ315 1 พระมหาแสงแก้ว อภโย เอก 7 กู้ บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2559 ครูบาลี
บ316 2 พระครูถาวรสุตกิจ   เอก 3 คลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 2541 ครูบาลี
บ317 3 พระมหาชาติ อภิจารี เอก 5 ชลประทานรังสฤษด์ิ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2552 ครูบาลี
บ318 4 พระมหาราวี อาจารสมฺปนฺโน เอก 6 เฉลิมพระเกียรติ บางศรีเมือง เมืองฯฯ นนทบุรี 11000 2552 ครูบาลี
บ319 5 พระมหาณัฐภัทร ฐิตวชิรเมธี เอก 7 ชลประทานรังสฤษด์ิ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2539 ครูบาลี
บ320 6 พระมหารุ่ง  ปญฺญาวุฑฺโฒ เอก 6 ชลประทานรังสฤษด์ิ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2552 ครูบาลี
บ321 7 พระมหาสุรศักด์ิ ธนปาโล เอก 9 ชลประทานรังสฤษด์ิ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2552 ครูบาลี
บ322 8 พระมหาพัฒนา สุวฑฺฒโน เอก 6 เชิงเลน ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2553 ครูบาลี
บ323 9 พระปริยัติคุณากร(มนัส กนฺตสีโล) เอก 7 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯฯ นนทบุรี 11000 2552 ครูบาลี
บ324 10 พระมหารุ่งอรุณ อรุณโชติ เอก 9 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯฯ นนทบุรี 11000 2552 ครูบาลี
บ325 11 พระมหาสมควร จนฺทูปโม เอก 6 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2553 ครูบาลี
บ326 12 พระมหาสวมหมวก  รตนเมธี เอก 4 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2557 ครูบาลี
บ327 13 พระมหาสายยนต์  จารุธมฺโม เอก 8 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2557 ครูบาลี
บ328 14 พระมหาพนม มหาปญฺโญ เอก 8 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11100 2559 ครูบาลี
บ329 15 พระมหาค าตา จนฺทสาโร เอก 6 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11100 2559 ครูบาลี
บ331 16 พระมหากฤษฎา  ว สสุวณฺโณ เอก 6 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2561 ครูบาลี
บ332 17 พระมหาเทพวัลย์ ฐิตโชติ เอก 3 บางบัวทอง ท่าอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 11130 2534 ครูบาลี
บ333 18 พระมหาธนินทร์รัฐ โชติธมฺโม เอก 7 บางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2541 ครูบาลี (พ.ม.วิเชียร)

บ334 19 พระมหาวีระพงษ์ วชิรเมธี เอก 9 บางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2552 ครูบาลี
บ335 20 พระมหาสน่ัน จนฺทวณฺโณ เอก 8 บางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2552 ครูบาลี
บ336 21 พระมหาอนุสรณ์ ปญฺญาสิริ เอก 7 บางไผ่ บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2559 ครูบาลี

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ



หนา้ 80/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ337 22 พระมหานิล ฐิตวิริโย เอก 9 บางรักใหญ่ บางรักใหญ่ บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2538 ครูบาลี
บ338 23 พระมหามณเฑียร วรธมฺโม เอก 6 ละหาร โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2552 ครูบาลี
บ339 24 พระมหาวุฒิชัย อาทิจฺโจ เอก 7 ละหาร โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2552 ครูบาลี
บ340 25 พระมหาสุทธาเมธ สุเมโธ เอก 7 ละหาร โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2552 ครูบาลี
บ341 26 พระมหาประยุทธ  ยุทฺธปญฺโญ เอก 8 ละหาร โสนลอย บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2561 ครูบาลี
บ343 27 พระมหาวัฒนา จนฺทโชโต เอก 9 อุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 11130 2541 ครูบาลี
บ345 28 พระครูไพศาลศีลคุณ เอก 3 บางขวาง (ธ) สวนใหญ่ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2552 ครูบาลี (ธ) (พระครูปลัดเกษม หาสจิตฺโต)
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บ346 1 พระมหาศักด์ิชาย โกวิโท เอก 7 กลางวรวิหาร ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2552 ครูบาลี
บ347 2 พระมหาสุเทพ  อินฺทวณฺโณ เอก 9 ก่ิงแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540 2552 ครูบาลี
บ348 3 พระมหาวงษ์  กิตฺติโสภโณ เอก 4 ครุใน บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2536 ครูบาลี
บ353 4 พระมหากฤษดา  โอภาโส เอก 9 จากแดง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2558 ครูบาลี
บ354 5 พระมหาชัยพร เขมาภิรโต เอก 9 จากแดง ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2559 ครูบาลี
บ355 6 พระมหาบัณฑิต  สมิทฺธิญาโณ เอก 7 บางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 2557 ครูบาลี
บ356 7 พระมหาทรงชัย  วิชยเภรี เอก 9 บางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 2558 ครูบาลี 086-332-5576

บ357 8 พระมหาวุฒิไกร กิตฺติสิทฺโธ เอก 8 บางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 2559 ครูบาลี
บ358 9 พระมหาธนธรณ์  กิตฺติธารี เอก 9 บางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 2561 ครูบาลี
บ359 10 พระมหาปิยะ   อุตฺตมปญฺโญ เอก 9 โปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2536 ครูบาลี
บ360 11 พระมหาประสพ สิริมงฺคโล เอก 6 โปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2552 ครูบาลี
บ361 12 พระมหาสินชัย  สิริปญฺโญ เอก 8 โปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2557 ครูบาลี
บ362 13 พระมหาสมบัติ   ธนปญฺโญ เอก 4 พระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2552 ครูบาลี
บ363 14 พระมหาธีรานนท์ จิรฏฺฐิโก เอก 7 พิชัยสงคราม ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2553 ครูบาลี
บ364 15 พระมหาฉัตร์ชัย ฉวิวณฺโณ เอก 8 เสาธงกลาง บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 2553 ครูบาลี
บ365 16 พระมหาโอภาศ  ฐานธมฺโม เอก 9 ศิริเสาธง บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 2553 ครูบาลี
บ366 17 พระมหาสิทธิพงษ์  ธีรวโร เอก 8 เสาธงนอก บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 2558 ครูบาลี
บ367 18 พระมหาพนม ฐิตธมฺโม เอก 5 หัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 2554 ครูบาลี
บ368 19 พระมหารังสรรค์  โฆสิตปญฺโญ เอก 8 หัวคู้ ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 2558 ครูบาลี
บ369 20 พระมหาวิชัย สงฺกิจฺโจ เอก 8 หัวคู้ ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 2559 ครูบาลี
บ371 1 พระมหาพรพันธ์  สติสมฺปนฺโน เอก 4 หัวคู้ ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 2536 ครูบาลี
บ373 2 พระมหาทรงวิทย์  วริทฺธิฐายี เอก 9 บางพลีใหญ่ใน บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540 2560 ครูบาลี
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บ374 3 พระมหาไชยสิทธ์ิ  นิปโก เอก 7 หัวคู้ ศรีษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10540 2560 ครูบาลี
บ375 4 พระมหาทองสุข  สิริภทฺโท เอก 9 แพรกษา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 2557 ครูบาลี
บ376 5 พระมหาพลากร วชิรญาโณ เอก 8 แพรกษา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 2556 ครูบาลี
บ377 6 พระครูธ ารงธีรสาร  อภิวฑฺฒโน เอก 6 อาษาสงคราม (ธ) ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2552 ครูบาลี (ธ) (อภิวัฒน์)

บ1160 7 พระมหาสุชิน  ปญฺญาสโภ เอก 9 เกษมสุข มุกดาหาร เมือง สมุทรปราการ 49000 2557 ครูบาลี
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บ378 1 พระมหาไพบูลย์   ฐิตธมฺโม เอก 8 ไก่เตี ย กระแชง สามโคก ปทุมธานี 10160 2552 ครูบาลี
บ379 2 พระมหาทวิช   ธีรชาโต เอก 9 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2552 ครูบาลี
บ380 3 พระมหาทศพล  อาชิโต เอก 6 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2552 ครูบาลี
บ381 4 พระมหาพุฒิสรรค์ ปภสฺสโร เอก 7 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2552 ครูบาลี
บ382 5 พระมหาชิต  ฐานชิโต เอก 7 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2554 ครูบาลี
บ384 6 พระมหาพิสิฐ วุฑฺฒิเมธี เอก 9 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2559 ครูบาลี
บ385 7 พระมหาอ านาจ  อจฺฉริยเมธี เอก 7 คูบางหลวงอนุกิจวิธูร คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 2543 ครูบาลี
บ386 8 พระศรีมงคลเมธี เอก 9 จันทน์กะพ้อ(ธ) บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160 ครูบาลี
บ387 9 พระครูบัณฑิตาภิวัฒน์ เอก 3 ชัยสิทธาวาส กระแชง สามโคก ปทุมธานี 10160 2552 ครูบาลี (ยานะ ปณฺฑิตเสวี)

บ388 10 พระมหาสมเกียรติ  รวิวณฺโณ เอก 8 เทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2543 ครูบาลี
บ389 11 พระมหาศุภกิจ   สารโท เอก 6 บางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2552 ครูบาลี
บ390 12 พระมหาจรวย  อุชุจาโร เอก 7 ปัญญานันทาราม คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ391 13 พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม เอก 7 ปัญญานันทาราม คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ392 14 พระมหาปัญญา   ปญฺญาวโร เอก 4 เปรมประชา บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2552 ครูบาลี

บ393 15 พระมหาสมชาย   สนฺติกโร เอก 7 เปรมประชา บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2552 ครูบาลี
ซ  าต าแหน่งพระปริยัตินิเทศก์รับ
ค่าตอบแทนครูสอนบาลี

บ394 16 พระมหาอ่อง   สิทฺธิเมธี เอก 4 เปรมประชา บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2552 ครูบาลี
บ395 17 พระมหาธีระชัย   ธีชชโย เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ396 18 พระมหาบุญเอื อน ปุญฺญสาโร เอก 5 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ397 19 พระมหาไผ่   พุทฺธิสมฺปุณฺโณ เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ398 20 พระมหาสมบัติ   อินฺทปญฺโญ เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ399 21 พระมหาสุธรรม   สุรตโน เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี



หนา้ 84/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ400 22 พระมหาสุราช ชาติชญฺโญ เอก 7 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ401 23 พระมหาสุวิทย์   ธมฺมิกมุนิ เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ402 24 พระมหาอนุชิต  ชิตชโย เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ403 25 พระมหาอริยะ   อริยชโย เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2552 ครูบาลี
บ404 26 พระมหาด ารงค์  ปชฺโชตชโย เอก 7 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2553 ครูบาลี
บ405 27 พระมหายงยุทธ วิชฺชาชโย เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2553 ครูบาลี
บ406 28 พระมหาวิทยา  จิตฺตชโย เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2557 ครูบาลี
บ407 29 พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย เอก 9 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2559 ครูบาลี
บ408 30 พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย เอก 8 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2560 ครูบาลี
บ409 31 พระมหาณัฏฐสิทธ์ิ  เสฏฺฐชโย เอก 5 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2561 ครูบาลี
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บ410 1 พระครูสุธีปริยัติคุณ  อภินนฺโท เอก 6 กษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2552 ครูบาลี
บ411 2 พระมหาคมเพชร  จินฺตามโย เอก 7 กษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2557 ครูบาลี
บ412 3 พระมหาธวัชชัย อภิปุณฺโณ เอก 8 กษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2559 ครูบาลี
บ413 4 พระมหานิติพล  มหาปรกฺกโม เอก 4 กษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2561 ครูบาลี
บ414 5 พระมหาเทพอาทิตย์   กิตฺติญาโณ เอก 6 ตองปุ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2536 ครูบาลี
บ415 6 พระครูพิสุทธิปริยัติวงศ์ เอก 4 นาอุ่น ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 2543 ครูบาลี
บ416 7 พระมหาสิทธิศักด์ิ ปภสฺสรจิตฺโต เอก 5 พนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2560 ครูบาลี
บ417 8 พระมหาขุนพล  สมจิตฺโต เอก 7 พนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2561 ครูบาลี
บ418 9 พระมหานิยม  หิริธมฺโม เอก 9 พนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2557 ครูบาลี
บ419 10 พระมหาปกรณ์  ฐานุตฺตโม เอก 8 พนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2553 ครูบาลี
บ420 11 พระมหาพรชัย กิตฺติญาโณ เอก 7 พนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2559 ครูบาลี
บ421 12 พระมหาสิทธิปัญญา  ฐิตญาโณ เอก 5 พนัญเชิง คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2553 ครูบาลี
บ422 13 พระมหาอังคณา  อินฺทว โส เอก 9 ศาลาปูน คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2557 ครูบาลี
บ423 14 พระมหาอุทัย  ชิตมาโร เอก 9 ใหญ่ชัยมงคล หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2536 ครูบาลี
บ424 15 พระมหาทรงพล  พลวฑฺฒโน เอก 6 ชูจิตธรรมาราม (ธ) สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 2552 ครูบาลี (ธ)

บ425 16 พระมหาไพจิตร  อุตฺตมธมฺโม ศน.บ. 4 ชูจิตธรรมาราม (ธ) สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 2553 ครูบาลี (ธ)

บ426 17 พระมหาสายัณห์   เปมสีโล เอก 3 ชูจิตธรรมาราม (ธ) สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 2552 ครูบาลี (ธ)

บ427 18 พระมหาสาวิตร   โรจนธมฺโม เอก 3 ชูจิตธรรมาราม (ธ) สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 2552 ครูบาลี (ธ)

บ428 19 สามเณรยงยุทธ์   ท าพะพันนะ เอก 3 ชูจิตธรรมาราม (ธ) สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 2552 ครูบาลี (ธ)

บ429 20 พระมหาวิทยา ปญฺญาวฺฑฺโฒ เอก 4 นิเวศธรรมประวัติ (ธ) บางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 2556 ครูบาลี (ธ)

บ430 21 พระมหาญาณวัฒน์  ฐิตวฑฺฒโน เอก 9 เสนาสนาราม (ธ) หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2552 ครูบาลี (ธ)
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บ431 1 พระมหาโตนด  กนฺตาโภ เอก 6 จันทร์ ทางพระ โพธ์ิทอง อ่างทอง 14120 2553 ครูบาลี
บ432 2 พระมหาศุภฤกษ์  ปญฺญาธโร เอก 8 ชัยมงคล ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง 14000 2552 ครูบาลี
บ433 3 พระมหากรวิชญ์  ปภาสการี เอก 7 ไชโย ไชโย ไชโย อ่างทอง 14140 2557 ครูบาลี
บ434 4 พระมหาสิทธิพล สุทฺธิญาโณ เอก 8 ไชโยวรวิหาร ไชโย ไชโย อ่างทอง 14140 2559 ครูบาลี
บ435 5 พระมหาลอนศัล  จรณธมฺโม เอก 8 ต้นสน ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง 14000 2552 ครูบาลี
บ436 6 พระมหาสรพงษ์  ชินปุตฺโต เอก 9 ต้นสน ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง 14000 2554 ครูบาลี
บ437 7 พระมหาไพรัฐ ปญฺญาวโร เอก 7 นางในธรรมิการาม ศาลเจ้าโรงทอง วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 2559 ครูบาลี
บ438 8 พระโสภณปริยัติเมธี(วีระ วีรญาโณ) เอก 8 นางในธัมมิการาม ศาลเจ้า วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 2554 ครูบาลี
บ439 9 พระครูสิริวุฒิกิจ  วุฑฺฒิโก (พิษณุ) เอก 6 สามโก้ สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160 2552 ครูบาลี
บ440 10 พระมหานันทชัย  กตปญฺโญ เอก 5 อ่างทอง บางแก้ว เมือง อ่างทอง 14000 2558 ครูบาลี
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บ441 1 พระมหานเรนทร ธมฺมโชโต เอก 7 เขาขี เหล็ก ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 18110 2559 ครูบาลี
บ442 2 พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ เอก 8 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2534 ครูบาลี
บ443 3 พระมหาเสร็จ  สจฺจวโร เอก 8 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2534 ครูบาลี
บ444 4 พระมหาสมศักด์ิ  กวิว โส เอก 8 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2536 ครูบาลี
บ445 5 พระมหาเสง่ียม  สุวโจ เอก 9 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2538 ครูบาลี
บ446 6 พระมหาอดิศักด์ิ  กตปุญฺโญ เอก 9 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2552 ครูบาลี
บ447 7 พระมหาสุเมธา  ถิรวฑฺฒโน เอก 7 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2557 ครูบาลี
บ448 8 พระมหาบันเทิง  ปณฺฑิโต เอก 9 พระพุทธบาท ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2558 ครูบาลี
บ449 9 พระมหาประพันธ์ศักด์ิ  ทิฏฺฐิวิสุทฺธี เอก 7 หนองสรวง หนองสรวง วิหารแดง สระบุรี 18150 2552 ครูบาลี
บ450 10 พระมหาสินชัย  ธมฺมโชโต เอก 7 พระพุทธฉาย หนองปลาไหล เมือง สระบุรี 18000 2553 ครูบาลี
บ451 11 พระมหาสมหมาย  ธมฺมเสวี เอก 8 ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมือง สระบุรี 18000 2536 ครูบาลี
บ452 12 พระมหาณัฐพล  สมาหิโต เอก 6 โนนสภาราม หนองปลาไหล เมือง สระบุรี 18000 2552 ครูบาลี
บ453 13 พระมหาเทอดศักด์ิ  สิริจนฺโท เอก 6 เกาะแก้วอรุณคาม หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 18150 2552 ครูบาลี
บ454 14 พระครูศรีรัตนพิศุทธ์ เอก 6 สมุหประดิษฐาราม สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 18160 2557 ครูบาลี
บ455 15 พระมหาทองค า  สุจิตฺโต เอก 4 บัวลอย บัวลอย หนองแค สระบุรี 18230 2552 ครูบาลี
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บ457 1 พระมหาวจนะ  จิรวฑฺฒโน เอก 3 กวิศราราม ท่าหิน เมืองฯ ลพบุรี 15000 2556 ครูบาลี
บ458 2 พระมหาฬีน  วฑฺฒสีโล เอก 5 โคกกะเทียม โคกกะเทียม เมือง ลพบุรี 15000 2559 ครูบาลี
บ459 3 พระมหาเฮน อินฺทโชโต เอก 6 โคกกะเทียม โคกกะเทียม เมือง ลพบุรี 15000 2560 ครูบาลี 092-695-6607

บ460 4 พระมหาพิทยาธร  ชุตินฺธโร เอก 3 โคกกะเทียม โคกกะเทียม เมืองฯ ลพบุรี 15160 2556 ครูบาลี
บ461 5 พระมหาสุชิน  กตปุญฺโญ เอก 5 โคกกะเทียม โคกกะเทียม เมืองฯ ลพบุรี 15160 2557 ครูบาลี
บ462 6 พระมหาคมสรรค์  ญาณเมธี เอก 9 ส าราญ งิ วราย เมือง ลพบุรี 15000 2559 ครูบาลี
บ463 7 พระมหาอุดร  ธมฺมาวุโธ เอก 3 พรหมรังษี ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 2542 ครูบาลี
บ464 8 พระมหาสิริวัง   ปญฺญาวุฑฺโฒ เอก 9 ยวด บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 2553 ครูบาลี
บ465 9 พระมหาบุญชัย  ชยปุญฺโญ เอก 4 เสาธงทอง ท่าหิน เมืองฯ ลพบุรี 15000 2543 ครูบาลี  
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บ466 1 พระมหาวิรัตน์  ปภสฺสโร เอก 8 พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2557 ครูบาลี
บ467 2 พระมหาชัยเฉลิมพล กตพโล เอก 6 พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2560 ครูบาลี 080-661-4867

บ468 3 พระมหาณัฐพงษ์  ฐิตธมฺโม เอก 6 พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2561 ครูบาลี
บ469 4 พระมหาพิทักษ์  พุทฺธิสาโร เอก 9 พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2561 ครูบาลี
บ470 5 พระมหาวัฒนา   โชติธมฺโม เอก 9 พระนอนจักรสีห์ฯ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2552 ครูบาลี
บ471 6 พระมหาสุวิทย์  ฐานวุฑฺโฒ เอก 7 พระนอนจักรสีห์ฯ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2552 ครูบาลี
บ472 7 พระครูสิริปริยัติคุณ  โสธโน เอก 5 พระนอนจักรสีห์ จักร์สีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2559 ครูบาลี
บ473 8 พระมหาเนตร  ปญฺญาวุโธ เอก 8 พิกุลทอง พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 2537 ครูบาลี
บ474 9 พระมหาเสริมพันธ์  พฺรหฺมญาโณ เอก 4 พิกุลทอง พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 2558 ครูบาลี 089-9001567

บ475 10 พระมหาสายัณห์  ฐานุตฺตโม เอก 4 พิกุลทอง พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 2559 ครูบาลี
บ476 11 พระมหาเกียรติศักด์ิ  กิตติปาโล เอก 3 โบสถ์ (ธ) อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2555 ครูบาลี (ธ)

บ477 12 พระมหานิกร  สหสฺสชโย เอก 3 กฤษณเวฬุพุทธาราม (ธ) อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16000 2555 ครูบาลี (ธ)

บ478 13 พระครูประพัฒนศีลคุณ เอก 5 กฤษณเวฬุพุทธาราม (ธ) ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2559 ครูบาลี (ธ)
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บ479 1 พระครูอุทัยสุตาภรณ์ เอก 4 หนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 2536 ครูบาลี (นรงฤทธ์ิ ทีฆายุโก)

บ480 2 พระมหามิตร  ธนปญฺโญ เอก 4 หนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 2554 ครูบาลี
บ481 3 พระมหายงยุทธ  ติกฺขญาโณ เอก 4 บ้านไร่ บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 2557 ครูบาลี
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บ482 1 พระครูชัยสิทธิสุตคุณ เอก 3 พรหมวิหาร ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 17150 2534 ครูบาลี
บ483 2 พระครูสิริชยานุรักษ์ เอก 5 เด่นใหญ่ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 17130 2534 ครูบาลี
บ484 3 พระมหาฐิติ  รยสโม เอก 4 ธรรมามูล ธรรมามูล เมือง ชัยนาท 17000 2558 ครูบาลี 086-3979995
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บ485 1 พระมหาประพล  ปภากโร เอก 4 จรูญราษฎร์ ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 20000 2539 ครูบาลี
บ486 2 พระครูวิสารทสุตากร   เอก 4 ช่องเเสมสาร ช่องเสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 20180 2539 ครูบาลี
บ487 3 พระมหาจงศักด์ิ   จารุวณฺโณ เอก 9 ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 2536 ครูบาลี
บ488 4 พระมหาธีรกรานต์ วิทฺทสุจิตฺโต เอก 8 ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 2560 ครูบาลี
บ489 5 พระมหาธีรรัตน์ อนนฺตเมธี เอก 6 ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20260 2560 ครูบาลี
บ490 6 พระมหาพิเชษฐ์  พุทฺธิสาโร เอก 9 ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150 2558 ครูบาลี
บ491 7 พระมหาศรีภัทรเชษฐ  สิริภทฺรวณฺโณ เอก 9 โคกท่าเจริญ พานทอง พานทอง ชลบุรี 20150 2561 ครูบาลี
บ492 8 พระมหาอิทธิเดช  ปญฺญาวโร เอก 8 ชัยมงคล หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150 2559 ครูบาลี
บ493 9 พระมหาสิทธิธรรม  ฐิตโสภโณ เอก 6 ทุ่งเหียง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2556 ครูบาลี
บ494 10 พระมหาสมาน   เตชวโร เอก 3 ธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 2537 ครูบาลี
บ495 11 พระมหาสม   ธมฺมโชโต เอก 8 นอก บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2539 ครูบาลี
บ496 12 พระมหาเกษม   ปญฺญาวโร เอก 5 เนินบุญญาราม ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 2541 ครูบาลี
บ497 13 พระมหาศุภจิตร์   ธมฺมาโภ เอก 4 สุวรรณารัญญิกาวาส วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270 2534 ครูบาลี
บ498 14 พระมหาธรัณสพจน์  จิตฺตปญฺโญ เอก 8 บางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20000 2537 ครูบาลี
บ499 15 พระมหาพิเชษฐ์ รตนปญฺโญ เอก 9 ช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี 20180 2553 ครูบาลี
บ500 16 พระมหาชัยณรงค์   ธีรวโร เอก 6 ใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2535 ครูบาลี
บ501 17 พระมหาบวรศักด์ิ  ณฏฺฐิโก เอก 8 ใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2557 ครูบาลี
บ502 18 พระมหาอรุษ  สุขวฑฺฒโน เอก 7 ใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2553 ครูบาลี
บ503 19 พระมหาชาญวิทย์   จนฺทปญฺโญ เอก 5 อุทยานนที บ้านโขด เมือง ชลบุรี 20000 2539 ครูบาลี

บ2 20 พระมหาปัญญา โฆสทินฺโน เอก 7 บางพระ บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20000 2560 ครูบาลี
ชบ0034/1869 วันท่ี 3 ธ.ค. 65 ย้าย
จากวัดกัลยาณมิตร กทม.ไปสังกัดวัด
บางพระ ชลบุร่ี
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บ504 1 พระมหาประเวศ  ปยุตฺโต เอก 9 เนินพระ เนินพระ เมือง ระยอง 21000 2552 ครูบาลี
บ505 2 พระมหาปรีชา สมฺปยุตฺโต เอก 4 ไพรสณฑ์ ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 2560 ครูบาลี
บ506 3 พระมหาแสวง  อินฺทวีโร เอก 5 บ้านฉาง ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130 2553 ครูบาลี
บ507 4 พระมหากุศล  กุสลภทฺโท เอก 4 ป่าประดู่ ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 2538 ครูบาลี
บ508 5 พระมหาฤทธิเกียรติ  ธนวุฑฺโฒ เอก 8 ลุ่ม ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 2559 ครูบาลี
บ509 6 พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน เอก 4 ลุ่ม ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 2557 ครูบาลี
บ510 7 พระมหาสาธิต  สิริวฑฺโฒ เอก 8 สุวรรณรังสรรค์ ส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130 2536 ครูบาลี
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บ511 1 พระมหาสังวรณ์   กนฺตสีโล เอก 9 สุทธิวารี ท่าช้าง ขลุง จันทบุรี 22110 2536 ครูบาลี
บ512 2 พระมหาเชือน   ถิรปุญฺโญ เอก 7 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 2539 ครูบาลี
บ513 3 พระมหานารอน  กตกุสโล เอก 3 มะทาย ปัถวี มะขาม จันทบุรี 22150 2539 ครูบาลี
บ514 4 พระมหาแทน   ฐานุตฺตโร เอก 6 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 2541 ครูบาลี
บ515 5 พระมหาเรืองเดช  จนฺทวณฺโณ เอก 6 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 2541 ครูบาลี
บ516 6 พระมหาอมรเทพ  วรธมฺโม เอก 9 ทับไทร โป่งน  าร้อน โป่งน  าร้อน จันทบุรี 22140 2552 ครูบาลี
บ517 7 พระมหาทิวา  ฐานทตฺโต เอก 9 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 2553 ครูบาลี
บ518 8 พระมหาบุญเริง  ฐานุตฺตโร เอก 5 ทับไทร โป่งน  าร้อน โป่งน  าร้อน จันทบุรี 22140 2553 ครูบาลี
บ519 9 พระมหาเวียง  อธิปุญฺโญ เอก 8 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 2553 ครูบาลี
บ520 10 พระมหาสัญชัย  สนฺตจิตฺโต เอก 9 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 2553 ครูบาลี
บ521 11 พระมหาสันติ สนฺติปาโล เอก 7 สุทธิวารี ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 2560 ครูบาลี
บ522 12 พระมหาสุจินต์ สุจิณฺโณ เอก 7 หนองหงส์ สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี 22000 2560 ครูบาลี
บ523 13 พระมหาสมาน  กตปุญฺโญ เอก 5 หนองหงส์ สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2561 ครูบาลี
บ524 14 พระมหาคุณานนท์  ฐานวีโร เอก 5 ซอยสอง สามพ่ีน้อง แก่งหางแมว จันทบุรี 22160 2561 ครูบาลี
บ525 15 พระมหาโกรศชนรรทน์   สุเมธโส เอก 8 บูรพาพิทยาราม เขาวัว ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2552 ครูบาลี
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บ330 1 พระมหาอานนท์ นนฺทเมธี เอก 7 บางปรือ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 23000 2560 ครูบาลี
บ526 2 พระมหาวชิรวิช(บุญเพ่ิม) เอก 9 บ่อไร่ บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23140 2557 ครูบาลี
บ527 3 พระมหาธนรัตน์ ธนรตโน เอก 5 บางปรือ ห้วยแร้ง เมือง ตราด 23000 2560 ครูบาลี
บ528 4 พระมหากุ้ง  คุณากโร เอก 5 วิเวกวราราม เนินทราย เมือง ตราด 23000 2553 ครูบาลี
บ529 5 พระมหาเพ็ช  ฐานิสฺสโร เอก 9 อ่าวช่อ อ่าวใหญ่ เมือง ตราด 23000 2557 ครูบาลี
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บ530 1 พระมหาปทุม  คุณากโร เอก 7 งิ วราย งิ วราย นครชัยศรี นครปฐม 73120 2538 ครูบาลี
บ531 2 พระมหาวีระ  วีรปญฺโญ เอก 9 พระงาม พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูบาลี
บ532 3 พระอุดมธรรมเมธี เอก 9 พระงาม พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2536 ครูบาลี (สมศักด์ิ      รตนปญฺโญ)

บ533 4 พระมหาไกรวรรณ  ชินทตฺติโย เอก 9 พระงาม พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2543 ครูบาลี
บ534 5 พระมหาวิทูร  สิทฺธิเมธี เอก 9 พระงาม พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูบาลี
บ535 6 พระครูสุธีเจติยานุกูล   เอก 6 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2541 ครูบาลี
บ536 7 พระมหาชาญชัย  ชยภิภู เอก 7 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2541 ครูบาลี
บ537 8 พระมหามาณะ  มหาธีโร เอก 7 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2541 ครูบาลี
บ538 9 พระมหาฉัตรชัย  ภทฺทสาโร เอก 7 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูบาลี
บ539 10 พระมหาบุญลือ  วิชฺชากโร เอก 9 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูบาลี
บ540 11 พระมหาวิเชียร  ฐิตปุญฺโญ เอก 9 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูบาลี
บ541 12 พระมหาเชาว์ วรเขโม เอก 9 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2553 ครูบาลี
บ542 13 พระมหาสมัย นิรุตฺติเมธี เอก 9 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2553 ครูบาลี
บ543 14 พระมหาสมคิด ยสพโล เอก 9 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2560 ครูบาลี
บ544 15 พระศรีธีรวงศ์   เอก 9 พระประโทณเจดีย์ พระประโทน เมือง นครปฐม 73000 2553 ครูบาลี
บ545 16 พระมหาอุมกิมเชียง อธิปุญฺโญ เอก 3 มหาสวัสด์ินาคพุฒาราม หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73210 2556 ครูบาลี
บ546 17 พระมหาชนะชัย โสตฺถิโก เอก 9 ไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73110 2560 ครูบาลี
บ547 18 พระมหาณรงค์   พุทฺธสโร เอก 9 วังตะกู วังตะกู เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูบาลี
บ548 19 พระมหาบุญเผ่ือน สุจิตฺโต เอก 3 สระสีมุม สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม 73140 2547 ครูบาลี
บ549 20 พระมหาถาวร     ฐานวโร เอก 7 ห้วยจระเข้ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2547 ครูบาลี
บ550 21 พระมหาเอนก มหคฺฆปญฺโญ เอก 9 ห้วยจระเข้ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2554 ครูบาลี
บ551 22 พระครูทักษิณานุกิจ เอก 6 ห้วยจระเข้ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2556 ครูบาลี พิทยา ปริญฺญาโณ
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ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ552 23 พระมหาสมัคร  ธมฺมิโก เอก 9 ห้วยจระเข้ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2561 ครูบาลี
บ553 24 พระมหาประจักษ์  ปญฺญาลาภี เอก 9 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2561 ครูบาลี
บ554 25 พระมหาธเนศ  จนฺทปญฺโญ เอก 9 ปรีดาราม คลองจินดา สามพราน นครปฐม 73110 2561 ครูบาลี



หนา้ 98/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ555 1 พระครูศรีกาญจนารักษ์   เอก 7 เขาวงจินดาราม บ่อพลอย  กาญจนบุรี 71160 2552 ครูบาลี
บ556 2 พระมหาสุรศักด์ิ สุรสกฺโก เอก 5 คร้อพนัน ท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 2552 ครูบาลี
บ557 3 พระครูศรีกาญจนกิตติ   เอก 7 ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 2553 ครูบาลี
บ558 4 พระมหาบุญโชค  พุทฺธสีโล เอก 7 ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 2553 ครูบาลี
บ559 5 พระมหาทวี  ฐานวุฑฺโฒ เอก 3 ตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71130 2539 ครูบาลี
บ560 6 พระมหาไพรัตน์    กิตฺติปาโล เอก 3 น  าตก ม่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 2552 ครูบาลี
บ561 7 พระมหาปัญญา  ธมฺมวีโร เอก 6 พังตรุ พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2552 ครูบาลี
บ562 8 พระมหาวิจิตร วิสารโท เอก 4 ราษฎร์ประชุมชนาราม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 2560 ครูบาลี
บ563 9 พระครูกาญจนสุตคุณ   เอก 4 ศรีโลหะราษฎร์บ ารุง ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 2541 ครูบาลี
บ803 10 พระมหาไพบูลย์   วิปุโล เอก 9 ป่าญาณคุตโต หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 71220 2553 ครูบาลี

บ312 11 พระมหาภูวนาถ  ธมฺมนาโถ เอก 9 พระแท่นดงรัง พระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 2556 ครูบาลี

หนังสือจากวัดพระแท่นดงรัง 
กาญจนบุรี แจ้งย้ายสังกัดจากวัดศรี
สุดาราม ไปสังกัดวัดพระแท่นดงรัง 
กาญจนบุรี ตั งแต่ 4 เม.ย. 65



หนา้ 99/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ564 1 พระครูสิริสีลวิสุทธ์ิ เอก 5 บางจิก วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2552 ครูบาลี (สีนวล  สีลสุทฺโธ)

บ565 2 พระมหากิตติ  สุจิตฺโต เอก 6 ปราสาททอง ท่าพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 2552 ครูบาลี
บ566 3 พระมหาณรงค์  ฐานจาโร เอก 4 ทุ่งกระเจ็ด ดอนมะเกลือ อู่ทอง สุพรรณบุรี 72000 2553 ครูบาลี
บ567 4 พระมหาวีระ วีรนาโค เอก 6 พยัคฆาราม ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140 2560 ครูบาลี
บ568 5 พระมหาขจรศักด์ิ  วีรกิตฺติ เอก 5 พรสวรรค์ หนองบ่อ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2557 ครูบาลี
บ569 6 พระมหาลิขิต  ชยวิญฺญู เอก 8 สวนหงส์ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2557 ครูบาลี
บ570 7 พระมหาสุนทร  สุนฺทรเมธี เอก 7 สวนหงส์ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2559 ครูบาลี
บ571 8 พระมหารัชชานนท์ อภิปุญฺโญ เอก 7 สวนหงส์ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 23000 2560 ครูบาลี
บ572 9 พระมหาวิชัย  วิชโย เอก 7 สวนหงส์ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2561 ครูบาลี
บ573 10 พระมหาอนุวัชร์   อภิชาโต  เอก 9 สองพ่ีน้อง ต้นตาล สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2552 ครูบาลี
บ574 11 พระมหาทินกร  อริโย เอก 3 สองพ่ีน้อง ต้นตาล สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72190 2554 ครูบาลี
บ575 12 พระมหาประเสริฐ  ธมฺมรกฺขิโต เอก 3 สุวรรณภูมิ ท่าพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 2552 ครูบาลี



หนา้ 100/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ576 1 พระมหาบันลือศักด์ิ ยสวฑฺฒโก เอก 6 โกรกกราก โกรกกราก เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2560 ครูบาลี
บ577 2 พระมหานิกร   ภูติกโร เอก 4 เจษฎาราม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2535 ครูบาลี
บ579 3 พระมหาทิวากร   อาภทฺโท เอก 9 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2535 ครูบาลี
บ580 4 พระมหายวง   ทิวากโร เอก 9 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2535 ครูบาลี
บ581 5 พระมหาวิทยา   สุวิชฺโช เอก 8 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2535 ครูบาลี
บ582 6 พระมหาวีรธิษณ์   วริณฺโท เอก 9 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2535 ครูบาลี
บ583 7 พระมหาอนุชิต   สิริวุฑฺโฒ เอก 6 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2535 ครูบาลี
บ584 8 พระมหานิธิสรรค์  ปภสฺสโร เอก 6 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2557 ครูบาลี
บ585 9 พระมหาพัฒน์  วรเมธี เอก 6 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2558 ครูบาลี
บ586 10 พระมหาทศพล จนฺทว โส เอก 5 ป้อมวิเชียรโชติการาม มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2560 ครูบาลี
บ587 11 พระมหาเจริญ  จิรนนฺโท เอก 9 บางป้ิง นาดี เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2561 ครูบาลี



หนา้ 101/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ588 1 พระมหาสมพงษ์   เขมวโร เอก 7 เขาวัง หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 2543 ครูบาลี
บ589 2 พระมหาสมพงษ์ เตชธโช เอก 4 ถ  าสิงโตทอง ด าเนินสะดวก จอมบึง ราชบุรี 70130 2560 ครูบาลี
บ590 3 พระมหากิตติพัฒน์  สิทฺธิญาโณ เอก 5 บัวงาม บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2539 ครูบาลี
บ591 4 พระมหาธวัชชัย  จารุวณฺโณ เอก 3 บัวงาม บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2541 ครูบาลี
บ592 5 พระมหาประกอบ  นิติธโร เอก 7 บัวงาม บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2541 ครูบาลี
บ593 6 พระมหาสุนทร     สุนฺทโร เอก 7 มหาธาตุวรวิหาร หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 2552 ครูบาลี
บ594 7 พระครูสิริราชบุรานุวัตร เอก 5 หนองหอย เขาแร้ง เมือง ราชบุรี 70000 2553 ครูบาลี (วินัยธรเดชา  สีลโชโต)

บ595 8 พระมหาเด่นศักด์ิ  คุณกโร เอก 6 หนองหอย เขาแร้ง เมือง ราชบุรี 70000 2558 ครูบาลี
บ596 9 พรมหาอดุลณัฎฐ์  ยุตฺตธมฺโม เอก 6 หนองอ้อตะวันออก หนองอ้อ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 2552 ครูบาลี
บ597 10 พระมหาวิชชา ญาณเมธี เอก 8 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2560 ครูบาลี
บ598 11 พระมหาทิวา  กมฺมสุทฺโธ เอก 9 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2561 ครูบาลี
บ600 12 พระมหาพิเชษฐ์  กนฺตเชฎโฐ เอก 9 หลวงพ่อสดฯ แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2544 ครูบาลี
บ601 13 พระมหาประกาศิต  กิตฺติโก เอก 4 อริยวงศาราม (ธ) ดอนกระเบื อง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 2553 ครูบาลี (ธ)

บ602 14 พระมหาเฉลียว ฉตฺติโก เอก 6 อริยวงศาราม (ธ) ดอนกระเบื อง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 2560 ครูบาลี (ธ)



หนา้ 102/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ603 1 พระครูสิริทัศนียคุณ   เอก 5 ท่าคอย ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2539 ครูบาลี
บ604 2 พระครูศรีธรรมรัตน์   เอก 6 ไร่ดอน ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2552 ครูบาลี
บ605 3 พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ ฉนฺทกโร  เอก 8 พลับพลาชัย คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2552 ครูบาลี (ถวิล)

บ606 4 พระมหาไชยพร อิทฺธิวโร (ทศพร) เอก 9 สระบัว คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2552 ครูบาลี
บ607 5 พระมหาสุรวิทย์  สุมงฺคโล เอก 6 มหาธาตุวรวิหาร คลองกระแซง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2552 ครูบาลี
บ608 6 พระมหาเชิดชู  วรวิชฺชญฺญู เอก 7 ต้นสน บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 2557 ครูบาลี
บ609 7 พระมหาพิสุทธ์ิ  พิสุทฺธิธมฺโม เอก 6 บุญทวี ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76110 2558 ครูบาลี
บ610 8 พระมหาส ารวย  สิริวฑฺโฒ เอก 5 มหาธาตุวรวิหาร คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 2559 ครูบาลี
บ611 9 พระมหาสายัณห์ ทิวากโร เอก 6 พลับพลาชัย คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2560 ครูบาลี
บ612 10 พระมหาจตุรภัทร  จนฺทปญฺโญ เอก 6 ต้นสน บ้านแหลม ท่ายาง เพชรบุรี 76170 2561 ครูบาลี
บ613 11 พระมหาทวีศักด์ิ  ติกฺขปญฺโญ  เอก 3 สหธรรมมิการาม (ธ) ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2552 ครูบาลี (ธ)



หนา้ 103/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ614 1 พระมหานพพล  กนฺตสีโล เอก 4 ตะโหนดราย บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม 75120 2539 ครูบาลี
บ615 2 พระมหาฉัตรชัย ถาวโร เอก 5 ประดู่ พระอารามหลวง วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 2560 ครูบาลี
บ616 3 พระมหาบุญมี  เขมรโต เอก 7 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2557 ครูบาลี
บ617 4 พระมหาส ารอง ปิยธมฺโม เอก 6 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 2560 ครูบาลี
บ618 5 พระมหาเสรี   วิจาโร เอก 6 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 72000 2538 ครูบาลี
บ619 6 พระมหาบพิตร   อาภสฺสโร เอก 3 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2539 ครูบาลี
บ620 7 พระมหาสมบูรณ์   จตฺตภโย เอก 9 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2539 ครูบาลี
บ621 8 พระมหากฤษณ์  กลฺญาโณ เอก 7 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 72000 2552 ครูบาลี
บ622 9 พระมหาจุด  ฐิตวฑฺฒโน เอก 7 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 72000 2552 ครูบาลี
บ623 10 พระมหาสมจิน  อาภสฺสโร เอก 9 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 72000 2552 ครูบาลี
บ624 11 พระมหาปรีชา  ปริปุณฺโณ เอก 9 เกตการาม (ธ) โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 75120 2557 ครูบาลี (ธ)



หนา้ 104/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ625 1 พระมหาศราวุธ สราวุฑฺโฒ เอก 7 กุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 2560 ครูบาลี
บ626 2 พระครูปริยัติภัทรวงศ์ เอก 4 เขาโบสถ์ ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 2556 ครูบาลี (พงษ์เจริญ  สุจิณฺโณ)

บ628 3 พระมหาสัญญา   สิทฺธิญาโณ เอก 9 ประชาสนธิ ห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 2551 ครูบาลี
บ629 4 พระมหากฤษดา  ธีรปญฺโญ เอก 4 ทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 2541 ครูบาลี
บ631 5 พระครูปภัสสรวิสุทธ์ิ  อภิสุทโธ เอก 4 ธรรมิการามวรวิหาร (ธ) ประจวบ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2556 ครูบาลี
บ632 6 พระมหาทรงศักด์ิ ชยวฑฺฒโน เอก 4 ห้วยสัก ทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77140 2560 ครูบาลี



หนา้ 105/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ633 1 พระครูศรีภัทรนิโรธ เอก 6 เกยไชยเหนือ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2552 ครูบาลี (ประเสริฐ  กิตฺติภทฺโท)

บ634 2 พระราชปริยัติวิธาน เอก 7 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60120 2539 ครูบาลี
บ635 3 พระมหาทัศนัย  ทสฺสนเมธี เอก 7 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60120 2543 ครูบาลี
บ636 4 พระมหาประมาณ  สิทฺธิเมธี เอก 8 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60120 2548 ครูบาลี
บ637 5 พระมหากิตจา(วิชชากร)  กิจฺจเสวี เอก 7 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60120 2549 ครูบาลี
บ638 6 พระมหาวิชญ์กันต์  ปฏิภาณกวี เอก 8 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60120 2549 ครูบาลี
บ639 7 พระมหานที  สุโชโต เอก 6 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 2552 ครูบาลี
บ640 8 พระมหาปรัชญา  ญาณจารี เอก 6 ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 2552 ครูบาลี
บ641 9 พระมหาทองใบ  ปริญาโณ เอก 7 ท่าพระเจริญพรต บ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์ 60000 2534 ครูบาลี
บ642 10 พระมหาสรพงษ์  อตฺตทนฺโต เอก 8 ท่าพระเจริญพรต บ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์ 60000 2556 ครูบาลี
บ643 11 พระมหาม่ิงขวัญ  อธิปญฺโญ เอก 4 ท่าพระเจริญพรต บ้านมะเกลือ เมือง นครสวรรค์ 60000 2561 ครูบาลี
บ644 12 พระมหาไพโรจน์  จนฺทปญฺโญ เอก 7 เทพสามัคคีธรรม บางม่วง เมือง นครสวรรค์ 60000 2534 ครูบาลี
บ645 13 พระครูสิริภูรินิทัศน์   เอก 5 ไทรใต้ วัดไทร เมือง นครสวรรค์ 60000 2552 ครูบาลี
บ646 14 พระมหาสุชิน  วชิรญาโณ เอก 4 ไทรเหนือ วัดไทรย์ เมือง นครสวรรค์ 60000 2561 ครูบาลี
บ647 15 พระครูสิรินิธิโกศล   เอก 5 นครสวรรค์ ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2539 ครูบาลี
บ648 16 พระครูศรีนิภากร   เอก 6 นครสวรรค์ ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2548 ครูบาลี
บ649 17 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี เอก 6 นครสวรรค์ ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2549 ครูบาลี
บ650 18 พระครูสิริโพธาภิรัต   เอก 4 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2539 ครูบาลี
บ651 19 พระครูศรีโพธานุรักษ์   เอก 6 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2541 ครูบาลี
บ652 20 พระครูสุตโพธาภิรัต เอก 3 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2541 ครูบาลี (มนัส ธมฺมธีโร)

บ653 21 พระครูนิทัศน์โพธาภิยุติ   เอก 4 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2552 ครูบาลี
บ654 22 พระครูนิทานโพธานุยุต   เอก 4 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2552 ครูบาลี



หนา้ 106/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ655 23 พระครูปริยัติโพธานุกูล   เอก 4 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2552 ครูบาลี
บ656 24 พระมหาจิรภัทร  จิรธิติเมธี เอก 5 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2552 ครูบาลี
บ657 25 พระมหาสุกใสย  สิกฺขาสโภ เอก 5 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2553 ครูบาลี
บ658 26 พระมหาเสน่ห์  อภิวณฺโณ เอก 5 โพธาราม ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2553 ครูบาลี
บ659 27 พระราชรัตนเวที เอก 7 วรนาถบรรพต ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2539 ครูบาลี
บ660 28 พระครูศรีวรนิมิต   เอก 6 วรนาถบรรพต ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2541 ครูบาลี
บ661 29 พระมหาตรีเนตร  อริญฺชโย เอก 4 วรนาถบรรพต ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2556 ครูบาลี
บ662 30 พระมหาบุญมี  นรเมธี เอก 5 วรนาถบรรพต ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2556 ครูบาลี
บ663 31 พระมหาธนะ  สีลสุทฺโธ เอก 7 แสงสวรรค์ ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2535 ครูบาลี
บ664 32 พระมหาชานนท์  กลฺยาโณ เอก 4 หนองปลิง หนองปลิง เมือง นครสวรรค์ 60000 2561 ครูบาลี



หนา้ 107/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ665 1 พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู เอก 7 ทุ่งสนุ่นรัตนาราม ระหาน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 62000 2538 ครูบาลี
บ666 2 พระมหาวรเดช  วรเตโช เอก 8 โคกเจริญวนาราม เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62000 2553 ครูบาลี
บ667 3 พระมหาบุญมา  เขมปุญฺโญ เอก 5 โค้งวิไล คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120 2553 ครูบาลี
บ668 4 พระครูศรีวชิรธ ารง เอก 7 พระบรมธาตุ นครชุม เมือง ก าแพงเพชร 62000 2553 ครูบาลี
บ669 5 พระมหาสนธยา  ขนฺติพโล เอก 5 พระบรมธาตุ นครชุม เมือง ก าแพงเพชร 62000 2554 ครูบาลี
บ670 6 พระมหาพีรพัฒน์  ภูริปญฺโญ เอก 5 พระบรมธาตุ นครชุม เมือง ก าแพงเพชร 62000 2556 ครูบาลี
บ671 7 พระมหาอุดมปริยัติ  วรเมธี เอก 9 สังฆานุภาพ โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 62170 2556 ครูบาลี (ยอดรัก)

บ672 8 พระศรีศากยวงศ์  ยสชาโต เอก 9 สังฆานุภาพ โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 62170 2556 ครูบาลี (สน่ัน)

บ673 9 พระมหาจตุพล  มหาวีโร เอก 6 สังฆานุภาพ โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 62170 2557 ครูบาลี
บ674 10 พระมหาบัวกัณฑ์  จนฺทสาโร เอก 4 พระบรมธาตุ นครชุม เมือง ก าแพงเพชร 62000 2559 ครูบาลี
บ675 11 พระมหาสุขุม  อุตฺตโม เอก 9 บุญม่ันศรัทธาราม ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62140 2561 ครูบาลี
บ676 12 พระมหาสายชล  อธิปญฺโญ เอก 5 พระบรมธาตุ นครชุม เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2561 ครูบาลี
บ677 13 พระมหาดุสิตศักย์   ติกฺขปญฺโญ เอก 9 โค้งวิไล คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120 2537 ครูบาลี



หนา้ 108/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ678 1 พระมหาจรูญ  เขมกาโม เอก 9 ทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150 2554 ครูบาลี
บ679 2 พระมหาสุวัฒน์ อภินนฺโท เอก 7 ทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150 2554 ครูบาลี
บ680 3 พระครูศรีปริยัติวิสิฐ     เอก 6 ท่าหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 2534 ครูบาลี
บ681 4 พระมหาณัฐพงศ์  วิสุทฺธิจิตฺโต เอก 4 ท่าหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 2557 ครูบาลี
บ682 5 พระมหาอนันต์  ปภากโร เอก 5 บ้านตาล โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130 2552 ครูบาลี
บ683 6 พระมหาอ าพร  อิทฺธิญาโณ เอก 4 มงคลทับคล้อ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150 2552 ครูบาลี
บ684 7 พระมหาสิริคุตต์  สิริคุตฺโต เอก 4 วังกลม บ้านบุ่ง เมือง พิจิตร 66000 2554 ครูบาลี



หนา้ 109/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ685 1 พระมหาธนินทร์   นราสโก เอก 8 ล าบัวพัฒนา บัวพัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 2554 ครูบาลี
บ686 2 พระสุธีวชิราภรณ์ เอก 9 ประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2552 ครูบาลี (ถาวร  ถาวรเมธี)

บ687 3 พระครูศรีพัชรบวร   เอก 6 พระแก้ว ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ 67000 2552 ครูบาลี
บ688 4 พระมหาสมศักด์ิ  สุธีโร เอก 4 ไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67130 2552 ครูบาลี
บ689 5 พระมหาวรชิต  อชิตชโย เอก 7 มหาธาตุ ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ 67000 2553 ครูบาลี
บ690 6 พระครูศรีพัชราทร เอก 6 มหาธาตุ ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ 67000 2543 ครูบาลี (วุฒิชัย   ถาวโร)

บ691 7 พระมหาสุนทร  ธีรธโร เอก 6 สระเกศ หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 2556 ครูบาลี
บ692 8 พระครูสิริพัชรานุศาสน์ เอก 5 สว่างสามัคคี สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 2541 ครูบาลี (ทวีป ธมฺมิโก)

บ693 9 พระมหาอภิเชษฐ์  สจฺจญาโณ เอก 5 สนธิกรประชาราม (ธ) สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 67000 2552 ครูบาลี (ธ)
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บ694 1 พระมหาชุมพล  ปภากโร เอก 3 จุฬามณี ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 65000 2552 ครูบาลี
บ695 2 พระครูนิทัศน์บุญญากร   เอก 3 ธรรมจักร ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2535 ครูบาลี
บ696 3 พระครูสถาพรปริยัติกิจ  ถามวโร เอก 4 นครไทยวราราม นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65130 2558 ครูบาลี
บ697 4 พระมหาชัชรินทร์  โชติวโร เอก 4 นางพญา ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2552 ครูบาลี
บ698 5 พระครูศรีรัตนาทร เอก 6 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2536 ครูบาลี
บ699 6 พระครูสิริรัตนสุนทร เอก 5 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2538 ครูบาลี (มณเฑียร  ตนฺติปาโล)

บ700 7 พระครูธรรมธรสุบรรณ  จนฺทสุวณฺโณ เอก 3 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2552 ครูบาลี
บ701 8 พระมหาเนรมิตร  จิตฺตญาโณ เอก 4 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2553 ครูบาลี
บ702 9 พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เอก 6 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2553 ครูบาลี (สุเทพ  สุเทวเมธี)

บ703 10 พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์   เอก 4 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2554 ครูบาลี
บ704 11 พระมหาปณตพล  กนฺตวณฺโณ เอก 8 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2556 ครูบาลี
บ705 12 พระมหาวรรณวัฒน์  สุจิตฺโต เอก 7 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2561 ครูบาลี
บ706 13 พระมหานิวัธ นิปโก เอก 6 มะขามเตี ย หัวรอ เมือง พิษณุโลก 65000 2554 ครูบาลี
บ708 14 พระมหายอด  อภิปุญฺโญ เอก 6 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2556 ครูบาลี
บ709 15 พระมหาสี  ปญฺญาวชิโร เอก 5 หนองนา บ่อทอง บางระก า พิษณุโลก 65140 2557 ครูบาลี
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บ710 1 พระมหาสิทธิชัย  ปริยตฺติเมธี เอก 9 หนองโว้ง เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2536 ครูบาลี
บ711 2 พระมหาสุธีร์   อิสฺสโร เอก 9 วิเศษสมบูรณ์ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150 2536 ครูบาลี เดิมช่ือสุที

บ712 3 พระมหาจันทร์  ชยาภินนฺโท เอก 7 พิพัฒน์มงคล ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150 2552 ครูบาลี
บ713 4 พระมหาด ารงค์  สนฺตจิตฺโต เอก 7 ตระพังทอง เมืองเก่า เมือง สุโขทัย 64000 2553 ครูบาลี
บ714 5 พระมหาดิเรก  ปิยธมฺโม เอก 7 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180 2553 ครูบาลี
บ715 6 พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ เอก 4 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180 2554 ครูบาลี
บ716 7 พระมหาสกุล  โกสโล เอก 9 ป่าข่อย เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2554 ครูบาลี
บ717 8 พระมหาวรานนท์  อนาวิโล เอก 5 ใหม่สุขเกษม บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 2559 ครูบาลี
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บ718 1 พระมหาประเวศ  ปญฺญาทีโป เอก 7 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2552 ครูบาลี
บ719 2 พระมหาศิริชัย  สุเมโธ เอก 6 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2553 ครูบาลี
บ720 3 พระมหาทวีป  อติชาโต เอก 6 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2554 ครูบาลี
บ722 4 พระมหาจ านงค์  ปิยวาจโก เอก 7 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2556 ครูบาลี
บ723 5 พระมหานิยม ญาณสิทฺธิ เอก 9 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2556 ครูบาลี
บ724 6 พระมหารุ่งสุริยา  ธมฺมทีโป เอก 5 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2557 ครูบาลี
บ725 7 พระมหาภากร  สิริภทฺโท เอก 5 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2559 ครูบาลี
บ726 8 พระมหามณฑล ฐิตเวโท เอก 9 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2560 ครูบาลี
บ727 9 พระมหาวิศณุ อธิคโม เอก 8 คลองโพธ์ิ บ้านเกาะ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2560 ครูบาลี
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บ729 1 พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร) นิติสาโร เอก 4 ดอนไชย แม่สอด แม่สอด ตาก 63130 2553 ครูบาลี
บ730 2 พระมหาธีรวีร์(ธีรวัฒน์) ธีรวฑฺฒนเมธี เอก 7 ดอนไชย แม่สอด แม่สอด ตาก 63130 2553 ครูบาลี
บ731 3 พระมหาเรวัตร์ สุมโน เอก 7 ดอนไชย แม่สอด แม่สอด ตาก 63130 2560 ครูบาลี
บ732 4 พระครูสุธีวุฒิคุณ เอก 6 โพธิคุณ แม่ปะ แม่สอด ตาก 63130 2557 ครูบาลี (นวปฎล  กุสลญาโณ)

บ733 5 พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ เอก 6 ท่าปุย สามเงา สามเงา ตาก 63130 2553 ครูบาลี
บ734 6 พระมหาวิชัย เตชพโล เอก 5 ท่าปุย สามเงา สามเงา ตาก 63130 2553 ครูบาลี
บ735 7 พระมหาภาสุ  สมาจาโร เอก 7 นาโบสถ์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 63000 2553 ครูบาลี
บ736 8 พระมหาจีน  จกฺกวโร เอก 4 นาโบสถ์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 63000 2552 ครูบาลี
บ737 9 พระมหาสุทิตย์  อุชุโชติ เอก 4 ไผ่สีซอ ตลุกกลางทุ่ง เมือง ตาก 63000 2553 ครูบาลี
บ738 10 พระมหาสุพรรณ์  จนฺทาโภ เอก 6 พระบรมธาตุ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 63120 2561 ครูบาลี
บ739 11 พระครูเมธีวรคุณ  กาญฺจโน เอก 4 มณีบรรพตฯ ระแหง เมือง ตาก 63000 2553 ครูบาลี
บ740 12 พระครูศรีคีรีรัตน์ เอก 6 มณีบรรพตฯ ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 2552 ครูบาลี
บ741 13 พระมหาอนุกรณ์  อนุกโร เอก 6 ราษฎร์เจริญธรรม ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160 2557 ครูบาลี
บ742 14 พระมหาวิริยะ  มหาวีโร เอก 4 ราษฎร์เจริญธรรม ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160 2561 ครูบาลี
บ743 15 พระมหาณัฐวุฒิ  กนฺตสีโล เอก 7 อัมพวัน ป่ามะม่วง เมือง ตาก 63000 2557 ครูบาลี
บ744 16 พระมหาสมบัติ  ภทฺทปญฺโญ เอก 7 อัมพวัน ป่ามะม่วง เมือง ตาก 63000 2552 ครูบาลี
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บ746 1 พระครูสุตชยาภรณ์   เอก 4 ศรีชุม พระบาท เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2552 ครูบาลี
บ747 2 พระอุดมธรรมวาที เอก 9 จองค า บ้านหวด งาว ล าปาง 52110 2552 ครูบาลี (นาวิน กญฺจโนภาโส)

บ748 3 พระครูสิริธรรมบัณฑิต เอก 5 ม่ิงเมืองมูล พิชัย เมือง ล าปาง 52000 2552 ครูบาลี (ภาณุวัฒน์  ปฏิภาณเมธี)

บ749 4 พระมหายงยุทธ  อคฺคาจาโร เอก 9 จองค า บ้านหวด งาว ล าปาง 52110 2552 ครูบาลี
บ750 5 พระมหาสุธรรม  สนฺติสุโข เอก 9 จองค า บ้านหวด งาว ล าปาง 52110 2552 ครูบาลี
บ751 6 พระมหาอดิสรณ์  อคฺควุฑฺโฒ เอก 5 พระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2552 ครูบาลี
บ752 7 พระมหาชาติฐิติพัศ  สนฺตจิตฺโต เอก 5 หนองกอด แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง 52120 2552 ครูบาลี (สุชาติ นัยนา)

บ753 8 พระมหาจิราวัฒน์  จิรเมธี เอก 4 แม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง 52120 2553 ครูบาลี
บ755 9 พระมหาอุทัย  มหิทฺธิโก เอก 8 จองค า บ้านหวด งาว ล าปาง 52110 2558 ครูบาลี
บ756 10 พระมหาสมยศ ยสสฺสี เอก 9 จองค า บ้านหวด งาว ล าปาง 52110 2560 ครูบาลี
บ757 11 พระมหาอานุภาพ  อภิปาโลภาโส เอก 9 จองค า บ้านหวด งาว ล าปาง 52111 2561 ครูบาลี
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บ758 1 พระครูพิพิธพัฒนโกวิท เอก 6  ทุ่งพร้าว  ม่วงค า  พาน  เชียงราย 57120 2553 ครูบาลี
บ759 2 พระมหาก้องหล้า  ธมฺมร สี เอก 6  พระธาตุดอยตุง  ห้วยไคร้  แม่สาย  เชียงราย 57130 2559 ครูบาลี
บ761 3 พระมหานริศ  ธมฺมานนฺโท เอก 5  พระธาตุผาเงา  เวียง  เชียงแสน  เชียงราย 57150 2558 ครูบาลี
บ762 4 พระมหาอานนท์  ตนฺติปาโล เอก 6  พระธาตุผาเงา  เวียง  เชียงแสน  เชียงราย 57150 2559 ครูบาลี
บ763 5 พระมหาชนาธิป  ชนาธิโป เอก 6  พระธาตุผาเงา  เวียง  เชียงแสน  เชียงราย 57150 2561 ครูบาลี
บ764 6 พระมหาไพโรจน์ ขนฺติโก เอก 9  พระสิงห์  เวียง  เมืองเชียงราย  เชียงราย 57000 2560 ครูบาลี
บ765 7 พระมหาจรูญ   อาภทฺธโร เอก 9  พระสิงห์  เวียง  เมืองเชียงราย  เชียงราย 57000 2552 ครูบาลี
บ766 8 พระมหาบุญชัย  มหชฺฌาชโย เอก 7  สันต้นผึ ง  รอบเวียง  เมืองเชียงราย  เชียงราย 57000 2552 ครูบาลี

บ96 9 พระมหาธีรวิชญ์  วชิราโภ เอก 6 พระสิงห์ เวียง  เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 2553 ครูบาลี
ชร0034/203 วันท่ี 11 ก.พ. 65 ย้าย
จากวัดเบญจมบพิตร กทม. ไปสังกัด
สอนวัดพระสิงห์ เชียงราย
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บ767 1 พระมหานอง   อานนฺโท เอก 4 ดอนตัน สบบง ภูซาง พะเยา 56110 2552 ครูบาลี
บ768 2 พระครูสุตปุญโญภาส   เอก 3 ปงสนุก บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160 2552 ครูบาลี
บ769 3 พระมหาสิทธิทัศน์   ปญฺญาสิริ เอก 7 ศรีโคมค า เวียง เมือง พะเยา 56000 2554 ครูบาลี
บ770 4 พระครูพินิตธรรมประภาส สุวิชาโน เอก 6 ศรีโคมค า เวียง เมือง พะเยา 56000 2560 ครูบาลี (ปวนสุก)

บ771 5 พระมหาเฉลิม    ธีรปญฺโญ เอก 3 สีมา ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130 2539 ครูบาลี
บ772 6 พระมหาวิชัย  สิรินฺธโร เอก 3 ดอนมูล แม่ลาว เชียงค า พะเยา 56110 2543 ครูบาลี
บ773 7 พระมหาสุวรรณ  ขนฺติโก เอก 8 อนาลโยพิทยาราม (ธ) สันป่าม่วง เมือง พะเยา 46000 2553 ครูบาลี (ธ)
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บ774 1 พระมหาภานุพงศ์  วชิรปญฺโญ เอก 3 เชตวัน หัวทุ่ง ลอง แพร่ 54150 2552 ครูบาลี
บ776 2 พระมหาสมชัย  มหาปุญฺโญ เอก 4 พระธาตุช่อแฮ ช่อแฮ เมือง แพร่ 54000 2553 ครูบาลี
บ777 3 พระมหารัชกร  คุณส วโร เอก 4 พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมือง แพร่ 54000 2554 ครูบาลี
บ778 4 พระมหาวีรชัย  ปภสฺสโร กศ.บ. 5 พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมือง แพร่ 54000 2553 ครูบาลี
บ779 5 พระมหาสิทธิพร  สุเมธโธ เอก 3 พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมือง แพร่ 54000 2537 ครูบาลี
บ780 6 พระวิมลกิจจาภรณ์ (ธีระศักด์ิ) เอก 4 พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมือง แพร่ 54000 2535 ครูบาลี
บ781 7 พระมหาพีรวัฒน์  ปิยเมธี เอก 4 วุฒิมงคล ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130 2559 ครูบาลี
บ782 8 พระครูสิริวรโสภิต  (วรปญฺโญ) เอก 5 ศรีดอนค า ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150 2552 ครูบาลี
บ783 9 พระมหาสมจิตร  อุปลวณฺโณ เอก 7 สัมฤทธิบุญ แม่เก๋ิง วังชิ น แพร่ 54160 2552 ครูบาลี
บ784 10 พระครูศรีกิตติวงศ์   เอก 7 พระธาตุช่อแฮ ช่อแฮ เมือง แพร่ 54000 2552 ครูบาลี
บ785 11 พระครูสุตพัฒนกิตต์ิ เอก 4 หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ แพร่ 54170 2552 ครูบาลี (กิตติศักด์ิ  กิตฺติวฑฺฒโน)
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บ786 1 พระมหาเกรียงศักด์ิ  อาชวปเสฎฺโฐ เอก 3 พญาภู ในเวียง เมือง น่าน 55000 2556 ครูบาลี
บ787 2 พระมหาศราวุธ  ฐิติวุฑฺฒิเมธี เอก 3 พญาภู ในเวียง เมือง น่าน 55000 2556 ครูบาลี
บ788 3 พระครูสุธีปัญญากร (เทวินทะ) เอก 6 พญาภู ในเวียง เมือง น่าน 55000 2557 ครูบาลี
บ789 4 พระมหาโกศล  พฺรหฺมปญฺโญ เอก 4 พระธาตุแช่แห้ง ม่วงต๊ีด ภูเพียง น่าน 55000 2557 ครูบาลี
บ790 5 พระมหาสถิตย์  ชยสิทฺโธ เอก 4 ศรีบุญเรือง เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160 2557 ครูบาลี
บ791 6 พระครูโสภิตเจติยาทร เอก 4 พระธาตุแช่แห้ง ม่วงต๊ึด ภูเพียง น่าน 55000 2558 ครูบาลี  (พัชรพล อริยว โส)

บ792 7 พระมหาสราวุธ  ธมฺมวุฑฺโฒ เอก 4 น  าไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 55140 2559 ครูบาลี
บ793 8 พระมหาปรีชา กรณฺยวสี เอก 4 พญาภู ในเวียง เมือง น่าน 55000 2560 ครูบาลี
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บ794 1 พระมหาคัมภีร์  ภูริวฑฺฒโน เอก 9 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2559 ครูบาลี
บ795 2 พระมหาเทวินทร์   นิรุตติเมธี เอก 8 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูบาลี
บ796 3 พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ  เอก 7 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูบาลี (ยุวรัตน์)

บ797 4 พระมหาวัชรินทร์  ภทฺรเมธี เอก 5 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2553 ครูบาลี
บ798 5 พระมหาวิฑูรย์   ภูริเมธี เอก 9 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูบาลี
บ799 6 พระอมรเวที  ชยาภินนฺโท เอก 8 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูบาลี
บ800 7 พระมหาเคน  สนฺติกโร เอก 3 อินทาราม เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 2552 ครูบาลี
บ801 8 พระครูศรีสิทธิพิมล  วิสุทฺธิเมธี เอก 7 ศรีบุญเรือง สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110 2535 ครูบาลี
บ802 9 พระมหาเชิดพงษ์  สิริภทฺโท เอก 8 ศรีบุญเรือง สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 50110 2552 ครูบาลี
บ804 10 พระมหาวิเศษ  ปญฺญาวชิโร เอก 9 เชตุพน วัดเกต เมืองฯ เชียงใหม่ 50300 2551 ครูบาลี
บ805 11 พระมหาอุทัย  ธีรวีโร เอก 5 เชตุพน วัดเกต เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2556 ครูบาลี
บ807 12 พระมหาดวงรัตน์   ฐิตรตโน เอก 9 บุพพาราม ช้างคลาน เมืองฯ เชียงใหม่ 50100 2534 ครูบาลี
บ808 13 พระมหาสิทธิชัย  เตชวณฺโณ เอก 9 บุพพาราม ช้างคลาน เมืองฯ เชียงใหม่ 50100 2559 ครูบาลี
บ809 14 พระมหาอนุพันธ์  อภิวฑฺฒโน เอก 7 ป่าเป้า ศรีภูมิ เมืองฯ เชียงใหม่ 50300 2554 ครูบาลี
บ810 15 พระมหาชลัน  ภูริวฑฺฒโน เอก 6 อินทาราวาส หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 50300 2552 ครูบาลี
บ811 16 พระมหาวิเชียร  วชิรเมธี เอก 9 พระธาตุดอยดอยสะเก็ด เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2552 ครูบาลี
บ812 17 พระครูธรรมธรชัยวิชิต  ชยาภินนฺโท เอก 4 พระธาตุดอยสุเทพ สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2552 ครูบาลี
บ813 18 พระมหาเดชรชต สิริญาณเมธี เอก 7 พระธาตุดอยสุเทพ สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2552 ครูบาลี (สุชาติ)

บ814 19 พระมหาสุนทร  สุนฺทรเมธี เอก 6 พระธาตุดอยสุเทพ สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2559 ครูบาลี
บ815 20 พระมหาหัสธชัย พุทฺธสโร เอก 4 พระธาตุดอยสุเทพ สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2552 ครูบาลี
บ816 21 พระมหาสกล  วิโรจนกิตฺติ เอก 9 พระธาตุดอยสุเทพฯ สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50360 2553 ครูบาลี
บ817 22 พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ ธมฺมวุฑโฒ เอก 4 พระสิงห์วรมหาวิหาร พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2552 ครูบาลี
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บ818 23 พระครูโสภณปริยัติ  อินฺทปญฺโญ เอก 4 พระสิงห์วรมหาวิหาร พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2552 ครูบาลี (ชรินทร์)

บ819 24 พระมหาประพัฒน์  ปิยธมฺโม เอก 7 ศรีโสดา สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2552 ครูบาลี
บ820 25 พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ เอก 6 สวนดอก สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2560 ครูบาลี
บ821 26 พระมหาบุญชัย  ปภสฺสรเมธี เอก 8 สวนดอก สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2558 ครูบาลี
บ822 27 พระมหาศราวุฒิ  สนฺโตภาโส เอก 9 สวนดอก สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50100 2556 ครูบาลี
บ823 28 พระมหาสมบูรณ์  ธมฺมทินฺโน เอก 8 ป่าไม้แดง หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 2553 ครูบาลี
บ824 29 พระมหาสุมิตร  ธมฺมชีวี เอก 8 สวนดอก สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2559 ครูบาลี

บ825 30 พระมหาชนกันต์(ใส่)  ฐิตพุทฺธิ เอก 8 สันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2558 ครูบาลี
ย้ายวัดจากวัดสวนดอก ชม 
0034/1184 1 มิ.ย. 64

บ826 31 พระมหาศตวรรษ  คมฺภีรธมฺโม เอก 7 หัวข่วง ศรีภูมิ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2552 ครูบาลี
บ827 32 พระมหาพิภพ  จนฺทสิริ เอก 9 อุโมงค์(สวนพุทธธรรม) สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2552 ครูบาลี
บ828 33 พระมหาอิสรเชษฐ์  ปญฺญาวชิโร เอก 4 แม่ริม ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2556 ครูบาลี
บ829 34 พระมหาประจักษ์  ภูริวฑฺฒโน เอก 9 ดอยสัพพัญญู ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360 2552 ครูบาลี
บ830 35 พระมหารัชวัตร  ฐิตาโภ เอก 9 ดอยสัพพัญญู ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360 2552 ครูบาลี
บ831 36 พระมหานิคม   มหาภินิกฺขมโม เอก 6 ท่าตอน ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280 2534 ครูบาลี
บ832 37 พระมหาอุ่น  พลปญฺโญ เอก 8 ท่าตอน ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280 2552 ครูบาลี
บ833 38 พระครูศรีปัญญาวุธ  ปญฺญาวุโธ เอก 6 วิเวกวนาราม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290 2552 ครูบาลี
บ834 39 พระมหาสิทธัตถ์  มหาวีโร เอก 3 วิเวกวนาราม หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 50290 2553 ครูบาลี
บ836 40 พระมหาชัยวัฒน์  ปญฺญาวชิโร เอก 8 บ้านขุน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2556 ครูบาลี
บ837 41 พระมหายุทธพงษ์ วีรว โส เอก 4 บ้านขุน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2560 ครูบาลี
บ838 42 พระมหาเอกชัย  ญาณิสฺสโร เอก 8 สวนดอก สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2561 ครูบาลี
บ839 43 พระมหากัณฐ์  ธมฺมสาโร เอก 6 บ้านขุน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2561 ครูบาลี
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บ840 44 พระมหาธนวัฒน์  ธนวฑฺฒโน เอก 9 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2561 ครูบาลี
บ841 45 พระมหาเสกสรร  อาภากโร เอก 7 พระสิงห์ พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2561 ครูบาลี
บ842 46 พระมหาฤทธิรงค์ กิตฺติรงฺโค เอก 9 บุพพาราม ช้างคลาน เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2560 ครูบาลี
บ843 47 พระมหาเจริญ  กตปญฺโญ เอก 6 เจดีย์หลวงวรวิหาร (ธ) พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2552 ครูบาลี (ธ)

บ844 48 พระมหาอดิสร  อินฺทปญฺโญ เอก 5 เจดีย์หลวงวรวิหาร (ธ) พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2554 ครูบาลี (ธ)

บ845 49 พระมหาอุดร  ทีปว โส เอก 5 เจดีย์หลวงวรวิหาร (ธ) พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2552 ครูบาลี (ธ)

บ847 50 พระมหาวรพงษ์  วรว โส เอก 9 ป่าดาราภิรมย์ (ธ) ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2552 ครูบาลี (ธ)

บ271 51 พระมหาสมภพ  สมฺภโว เอก 5 ป่าดาราภิรมย์ (ธ) ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2559 ครูบาลี (ธ)

ชม0035/645 วันท่ี 12 เม.ย. 65 
ย้ายจากเทพศิรินทราวาส กทม. ไป
สังกัดวัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ 
ตั งแต่ 4 เม.ย. 65
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บ848 1 พระครูวิธานเจติยานุกิต เอก 4 พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2539 ครูบาลี
บ849 2 พระมหาเจตณรงค์  ขนฺติธโร เอก 4 เหมืองกวัก ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2540 ครูบาลี
บ850 3 พระมหาทอง  กิตฺติรตนสมฺปนฺโน เอก 4 พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2540 ครูบาลี
บ851 4 พระมหาอมร   อมโร เอก 3 พระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง ล าพูน 51120 2540 ครูบาลี
บ853 5 พระมหาทวีรัตน์  ขนฺตยาภรโณ เอก 5 พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูบาลี
บ854 6 พระมหาสมพงษ์   ยโสธโร เอก 4 พระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูบาลี
บ855 7 พระมหาแสงจาย  ปริชาโน เอก 5 พระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูบาลี
บ856 8 พระมหาอนุชา  อนุชเตปุตฺโต เอก 5 พระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูบาลี
บ857 9 พระมหาโจ  กตโจโจ เอก 7 พระธาตุห้าดวง ลี ลี ล าพูน 51110 2552 ครูบาลี
บ858 10 พระครูปริยัติรังสรรค์  ธีรวฑฺฒโน เอก 4 บ้านโฮ่งหลวง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 51130 2553 ครูบาลี
บ859 11 พระมหาชะนะ  ชยวุฑฺโฒ เอก 4 พระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง ล าพูน 51120 2559 ครูบาลี
บ860 12 พระมหานพดล  อกิญฺจโน เอก 6 ทาสบเส้า ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน 51170 2552 ครูบาลี
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บ861 1 พระมหาก้องไพร  สาคโร เอก 7 โคเขตตาราม น  าโสม น  าโสม อุดรธานี 41210 2561 ครูบาลี
บ862 2 พระมหาวิทยา  สิริภทฺโท เอก 7 โพธ์ิชัยศรี บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 41160 2550 ครูบาลี
บ863 3 พระมหานพดล  วิสุทฺธิสาโร เอก 6 เคารพ โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 41160 2553 ครูบาลี
บ864 4 พระมหาพรชัย  กตปุญฺโญ เอก 5 มัชฌิมบุรี หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130 2556 ครูบาลี
บ865 5 พระครูวินัยธรบุญธง  ปญฺญทฺธโช เอก 5 มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2550 ครูบาลี
บ866 6 พระครูปริยัติธรรมวัฒน์   เอก 4 มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2550 ครูบาลี
บ867 7 พระครูธ ารงสุตภรณ์   เอก 3 ไร่สวรรค์ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 41220 2539 ครูบาลี
บ868 8 พระมหาอนุชัย  อนุชโย เอก 8 ไวกูลฐาราม บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 41160 2556 ครูบาลี
บ869 9 พระมหาสุธากร  มนตโม เอก 8 ไวกูลฐาราม บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 41160 2558 ครูบาลี
บ870 10 พระมหานัฐพงษ์  โควินฺโท เอก 7 ไวกูลฐาราม บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 41160 2559 ครูบาลี
บ871 11 พระมหาเพ่ิมพูน สุขเวสโก เอก 9 ไวกูลฐาราม บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 41160 2560 ครูบาลี
บ872 12 พระมหาพิธิภาณ  ปญฺญาวโร เอก 7 ไวกูลฐาราม บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 41160 2561 ครูบาลี
บ873 13 พระมหานพดล  มหาวีโร เอก 4 ศรีคุณเมือง หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2552 ครูบาลี
บ874 14 พระมหาธีรพันธ์  ฐิตปุญฺโญ เอก 5 ศรีชมช่ืน อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 41190 2553 ครูบาลี
บ875 15 พระมหาสุพล  สุพโล เอก 9 ศรีนคราราม ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 41110 2552 ครูบาลี
บ876 16 พระมหาทองสุข  ธีรปญฺโญ เอก 4 ศิรินทราวาส โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 41240 2552 ครูบาลี
บ877 17 พระมหาสุรพงษ์  สิทฺธิญาณเมธี เอก 4 สระมณี ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 41130 2559 ครูบาลี
บ878 18 พระมหาเอกชัย  เอกชโย เอก 6 ธาตุมังคลาราม นิคมสงเคราะห์ เมือง อุดรธานี 41000 2557 ครูบาลี
บ879 19 พระมหาเกรียงไกร  ฐิตวีโร เอก 6 สีตะวนาราม (ธ) โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 41000 2552 ครูบาลี
บ880 20 พระครูสุตปัญญาภิรม   เอก 4 ใหม่สัญญาสิริเขต นายูง นายูง อุดรธานี 41380 2541 ครูบาลี
บ881 21 พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ เอก 4 โพธ์ิสมภรณ์ (ธ) หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2534 ครูบาลี (ธ) (สมภาร ธมฺมโสภโณ)

บ882 22 พระมหาพงษ์พัฒน์  พุทฺธรกฺขิโต เอก 6 โพธิสมภรณ์ (ธ) หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2552 ครูบาลี (ธ)
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บ883 23 พระมหาศราวุฒิ  สิกฺขนวุฑฺฒิโก เอก 7 โพธิสมภรณ์ (ธ) หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2559 ครูบาลี (ธ)
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บ884 1 พระมหาสายัณ  ติกฺขปญฺโญ เอก 4 จอมมณี มีชัย เมือง หนองคาย 43000 2559 ครูบาลี
บ885 2 พระครูศรีชัยโพธิ  เขมธโร เอก 6, พธ.บ. โพธ์ิชัย ในเมือง เมือง หนองคาย 43000 2561 ครูบาลี
บ886 3 พระมหามนตรี  ฉนฺทสีโล เอก 3 เหล่าสินชัย หาดค า เมือง หนองคาย 43000 2556 ครูบาลี
บ887 4 พระครูปริยัติธรรมสถิต   เอก 4 ประดิษฐ์ธรรมคุณ ในเมือง . หนองคาย 43000 2552 ครูบาลี
บ888 5 พระมหาบรรทม    อุตฺตโม เอก 6 โพธ์ิงาม วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120 2552 ครูบาลี
บ889 6 พระมหาวิชิต  อาภากโร เอก 7 ท่าล่ีศรีสะอาด ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 43120 2559 ครูบาลี
บ890 7 พระมหาณรงค์ฤทธ์ิ  ปญฺญาวโร เอก 4 ค าเจริญ บ้านโพธ์ิ โพนพิสัย หนองคาย 43120 2561 ครูบาลี
บ891 8 พระมหาชนะชัย   ภูริวฑฺฒโก เอก 4 โพธ์ิชัย ในเมือง เมือง หนองคาย 43000 2554 ครูบาลี
บ892 9 พระมหาสมพงษ์   สุจิตฺโต เอก 3 โพธิสมภาร ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000 2551 ครูบาลี
บ893 10 พระครูสถิตจันทโชติ   เอก 4 โพธิสมภาร ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000 2552 ครูบาลี
บ894 11 พระครูปริยัติกิจจานุรักษ์   เอก 4 มงคลศรีพนา สร้างนาขาว โพนพิสัย หนองคาย 43120 2552 ครูบาลี
บ895 12 พระครูสิริธีระคุณ   เอก 5 ไทรเงินธรรมาวาส ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2550 ครูบาลี
บ896 13 พระมหาสุวัฒน์  สุวโจ เอก 5 ศรีชมช่ืน ในเมือง เมือง หนองคาย 43000 2552 ครูบาลี
บ897 14 พระครูศรีธรรมวงศ์   เอก 6 ศรีษะเกษ ในเมือง เมือง หนองคาย 43000 2552 ครูบาลี
บ898 15 พระมหาทองปาน  ธมฺมจาโร เอก 6 ป่าดอนท่าม่วง หนองสองห้อง เมือง หนองคาย 43000 2552 ครูบาลี
บ899 16 พระเมธีปริยัติธาดา เอก 7 โนนพระแก้ว น  าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2552 ครูบาลี (บุญพรม   จารุปญฺโญ)
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บ900 1 พระมหาสุริยา สุริยเมโธ เอก 4 โนนวิเวก ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 47190 2558 ครูบาลี
บ901 2 พระครูสุตปัญญาวุฒิ เอก 3 พระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 2543 ครูบาลี
บ902 3 พระมหาสมยศ  กลฺยาณกิตติ เอก 5 พระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 2556 ครูบาลี

บ903 4 พระมหาสุริยา  ญาณสิทฺธิ เอก 4 พระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 2556 ครูบาลี
(ศรีอบมา) ลาสิกขา สน0034/1323 
วันท่ี 4 ต.ค. 64

บ904 5 พระครูวิธานปริยัติธรรม เอก 3 พระธาตุศรีมงคล วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 57150 2536 ครูบาลี
บ905 6 พระมหาวาสนา  กลฺยาโณ เอก 7 โพนแพงรัตนสังฆาราม โพนแพง อากาศอ านวย สกลนคร 2539 ครูบาลี
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บ906 1 พระมหาชัยยะ  ฐานวฑฺฒโน เอก 5 โชติรสธรรมากร บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 2559 ครูบาลี
บ907 2 พระมหาไพฑูรย์  สิริธมฺโม เอก 9 สุวรรณาราม เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 38170 2552 ครูบาลี
บ908 3 พระครูสุตปัญญาธร เอก 7 สว่างอุทิศ ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190 2554 ครูบาลี
บ909 4 พระมหาอาทิตย์  กลฺยาโณ เอก 6 อรัญญวิเวก ศรีวิไล ศรีวิไล บึงกาฬ 38210 2557 ครูบาลี
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บ911 1 พระครูโสภณจารุธรรม   เอก 3 โนนสว่างพัฒนา เขาหลวง วังสะพุง เลย 42130 2552 ครูบาลี
บ912 2 พระมหาประจักร์  ปภสฺสรจิตฺโต เอก 4 โพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 2559 ครูบาลี
บ913 3 พระสิริรัตนเมธี เอก 6 โพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 2552 ครูบาลี (เดิม พระครูศรีรัตนาลังการ )

บ915 4 พระครูปริยัติภัทราภรณ์   เอก 4 ภัทราราม นาอาน เมือง เลย 42000 2535 ครูบาลี
บ916 5 พระครูปริยัติเจติยคุณ เอก 5 ลาดปู่ทรงธรรม ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 42180 2552 ครูบาลี
บ917 6 พระครูศรีธีราภรณ์   เอก 6 วารีสาร ปลาบ่า ภูเรือ เลย 42160 2552 ครูบาลี
บ918 7 พระครูปริยัติสันติคุณ เอก 4 เวียงล้อม นาด้วง นาด้วง เลย 42210 2539 ครูบาลี (วรวิทย์  วิสุทฺโธ)

บ919 8 พระมหาอาคม อตฺถเมธี เอก 4 ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมืองเลย เลย 42130 2560 ครูบาลี
บ920 9 พระครูปริยัติกิจวรวัฒน์   เอก 4 ศรีบุญเรือง วังสะพุง วังสะพุง เลย 42130 2552 ครูบาลี
บ921 10 พระมหาไพฑูรย์  ญาณทสฺสนี เอก 3 ศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมือง เลย 42000 2552 ครูบาลี
บ922 11 พระมหาวัชระ  วชิรญาโณ เอก 4,พธ.บ. ศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมือง เลย 42000 2561 ครูบาลี
บ923 12 พระครูศรีสุวัฒนาภรณ์   เอก 6 ศรีอุบลพัฒนาราม หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130 2552 ครูบาลี
บ924 13 พระมหาประเทือง  วรปณฺฑิโต เอก 6 เอราวัณพัฒนาราม ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 42130 2559 ครูบาลี
บ925 14 พระมหาไพบูรณ์  วิปุโล เอก 4 ป่าห้วยลาด (ธ) สานตม ภูเรือ เลย 42120 2559 ครูบาลี (ธ)
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บ926 1 พระครูศรีปริยัติวรากร เอก 6 ดอนธาตุนรงค์ โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู 31140 2547 ครูบาลี
บ927 2 พระมหาฉัตรชัย  ชยญาณเมธี เอก 9 ประสานศรัทธา เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู 39350 2558 ครูบาลี
บ928 3 พระมหาศราวุธ จิรวฑฺฒโน เอก 5 ประสานศรัทธา เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู 39350 2560 ครูบาลี
บ929 4 พระมหาธงชัย  สิรินฺธโร เอก 4 ประสานศรัทธา เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล าภู 39350 2561 ครูบาลี
บ931 5 พระครูอุดมธรรมภาณี เอก 3 ศรีสระแก้ว นามะเฟือง เมือง หนองบัวล าภู 39000 2547 ครูบาลี
บ932 6 พระมหาไชยณรงค์  ปุญฺญกาโม เอก 3 ศรีสระแก้ว นามะเฟือง เมือง หนองบัวล าภู 39000 2556 ครูบาลี
บ933 7 พระมหาสุรศักด์ิ  สุวณฺณกาโย เอก 4 ศรีสระแก้ว นามะเฟือง เมือง หนองบัวล าภู 39000 2561 ครูบาลี
บ934 8 พระครูปริยัติโชติการ (สมร สุนฺทโร) เอก 3 สว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 41160 2550 ครูบาลี
บ935 9 พระมหาประทวน  อาภสฺสโร เอก 8 สายทอง หนองหว้า เมือง หนองบัวล าภู 39000 2554 ครูบาลี
บ936 10 พระครูสิรินวการ  ถาวรธมฺโม เอก 5 ใหม่ศรีมงคล กุดสะเทือน ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2547 ครูบาลี

บ846 11 พระมหาสุทธสิทธ์ิ  สุทฺธจิตฺโต เอก 6 ป่ากุด นาค าไฮ นากลาง หนองบัวล าภู 39000 2554 ครูบาลี (ธ)

ชม0035/1376 วันท่ี 11 ส.ค. 65 
ย้ายสังกัดจากวัดสันติธรรม เชียงใหม่ 
ไปสังกัดวัดป่ากุด หนองบัวล าภู ตั งแต่
 1 ก.ค. 65
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บ937 1 พระมหานิรันดร์  อภิวฑฺฒโน เอก 4 กลาง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2559 ครูบาลี
บ938 2 พระครูปริยัติรัตโนบล  สณิหวาที เอก 4 เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250 2554 ครูบาลี
บ939 3 พระครูปริยัติสารกิจ (ธเสโน) เอก 4 จอมแจ้ง หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 40170 2552 ครูบาลี
บ940 4 พระครูสุตสุนทรธรรม (สุนฺทรเมธี)    เอก 4 จอมแจ้ง หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 40170 2553 ครูบาลี
บ941 5 พระมหาอาทิตย์  โอภาโส เอก 9 จอมศรี บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2554 ครูบาลี
บ942 6 พระครูสุตสารานุกูล เอก 4 ดงกลาง บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 40320 2554 ครูบาลี (ชัยชาญ  สารธมฺโม)

บ943 7 พระหาสมนึก  ชินว โส เอก 4 จันทรประสิทธ์ิ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2552 ครูบาลี
บ944 8 พระครูสิริปริยัติพิมล (พุทฺธสีโล) เอก 6 แจ้งสว่างนอก โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 40130 2552 ครูบาลี
บ945 9 พระมหาสวาส  สุทฺธิญาโณ เอก 6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40210 2552 ครูบาลี
บ946 10 พระมหาพงษ์พัฒน์  จนฺทปชฺโชโต เอก 6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40210 2554 ครูบาลี
บ947 11 พระมหาส าราญ  จนฺทสาโร เอก 4 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2558 ครูบาลี
บ948 12 พระมหาอภิสิทธ์ิ  อภิวฑฺฒโน เอก 4 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2558 ครูบาลี
บ949 13 พระมหาภานุพงษ์  ภานุร สี เอก 4 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2559 ครูบาลี
บ950 14 พระมหาวัชรพล วิสุทฺโธ เอก 5 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2560 ครูบาลี
บ951 15 พระมหาบุญส่ง  พุทฺธสโร เอก 5 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2561 ครูบาลี
บ952 16 พระมหาเฉลิม  เขมจารี เอก 9 ตาลเรียง พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 2552 ครูบาลี
บ953 17 พระมหานฤทธ์ิ  นริสฺสโร เอก 6 ธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2552 ครูบาลี
บ954 18 พระมหาสมศักด์ิ  จนฺทธมฺโม เอก 3 ศรีสว่าง หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170 2552 ครูบาลี
บ955 19 พระครูพิเศษสารคุณ   เอก 7 ธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2553 ครูบาลี
บ956 20 พระมหาปรัชญ์  นภภูริสิริ เอก 5 ธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2554 ครูบาลี
บ957 21 พระครูปริยัติสารสุนทร (ติกฺขปญฺโญ) เอก 5 ธาตุกุดกว้าง เมืองเก่า เมือง ขอนแก่น 40000 2553 ครูบาลี
บ958 22 พระครูสุตปัญญาสาร (ปญฺญาปทีโป)   เอก 3 บุญบาลประดิษฐ์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130 2552 ครูบาลี
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บ959 23 พระอุดมพุทธิญาณ เอก 9 บูรพาราม บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270 2552 ครูบาลี (วิชิต   ธมฺมธโร)

บ960 24 พระครูสิริปริยัติสุธี  (จนฺทนาโม) เอก 6 ป่านันทิกวัน บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40240 2553 ครูบาลี
บ961 25 พระมหาเกรียงศักด์ิ  ธมฺมวิจาโร เอก 5 โพธ์ิ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2553 ครูบาลี
บ962 26 พระมหาพฤติกร   จิรภทฺโท เอก 5 โพธ์ิทอง บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 40240 2443 ครูบาลี
บ963 27 พระครูศรีชยานุวัตร  (ปุณณวณฺโณ) เอก 6 ม่ิงเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150 2534 ครูบาลี
บ964 28 พระครูสารพัฒนาทร  (วิสารโท) เอก 4 ม่ิงเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150 2535 ครูบาลี
บ965 29 พระมหาสมบุญ  เขมวีโร เอก 6 ม่ิงเมืองพัฒนาราม ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150 2546 ครูบาลี
บ966 30 พระครูสุตธรรมวิจารณ์(สงกรานต์  ธมฺมทินฺโน) เอก 3 วิจารณ์สว่างโศก ส าราญ เมือง ขอนแก่น 40000 2552 ครูบาลี
บ967 31 พระมหากิตติ   อารยธมฺโม เอก 5 โพธ์ิกลาง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40000 2559 ครูบาลี
บ968 32 พระมหาหาญชัย  ฐิตเมโธ เอก 6 วิจารณาราม บ้านค้อ เมือง ขอนแก่น 40000 2554 ครูบาลี
บ969 33 พระครูปริยัติจันทสาร  (จนฺทสโร) เอก 4 ศรีนวล ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2552 ครูบาลี
บ970 34 พระครูสุตกิจโกวิท  (สมจิตโต) เอก 4 ศรีนวล ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2552 ครูบาลี
บ971 35 พระมหานวน  สญฺญโม เอก 4 ศรีนวล ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2556 ครูบาลี
บ972 36 พระมหาทะเบียน  ธีรร สี เอก 6 ศรีบุญเรือง ทรายมูล น  าพอง ขอนแก่น 40140 2554 ครูบาลี
บ973 37 พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล เอก 4 กลาง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2554 ครูบาลี
บ974 38 พระครูสิริปริยัติยาภิวัฒน์ เอก 5 สมศรี พังทุย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2552 ครูบาลี
บ975 39 พระครูสุตรัตนานุกิจ เอก 3 สระแก้ว ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 40130 2552 ครูบาลี (วุฒิกรณ์  ปทุมวโร)

บ976 40 พระมหาปรีชา    อตฺตคุตฺโต เอก 4 สะอาด นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 2549 ครูบาลี
บ977 41 พระมหาวิลเล่ียม  กนฺตสีโล เอก 4 แสงศรีนิยม ท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40260 2554 ครูบาลี
บ978 42 พระมหาพิชิต  ธมฺมวิชิโต เอก 6 หนองแวง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2559 ครูบาลี
บ979 43 พระมหาสุนทร   สุนฺทโร เอก 3 หนองแวง พระอารามหลวง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2548 ครูบาลี
บ980 44 พระครูสุตธรรมรักขิต  (รกฺขิตจิตฺโต) เอก 4 หนองแวง พระอารามหลวง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2554 ครูบาลี
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บ981 45 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์(โชค ธมฺมาภิชาโน) เอก 5 ป่าแสงอรุณ (ธ) พระลับ เมือง ขอนแก่น 40000 2552 ครูบาลี (ธ)
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บ982 1 พระครูปริยัติเมธากร เอก 3 บ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 2538 ครูบาลี (วิศรุต)

บ983 2 พระครูปริยัติพัฒนคุณ   เอก 4 บรบือสราราม บรบือ บรบือ มหาสารคาม 44130 2539 ครูบาลี
บ984 3 พระครูสิริปัญญาภรณ์  วิสุทฺโธ เอก 4 หนองยาง เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 2541 ครูบาลี
บ985 4 พระครูปริยัติญาณกวี  ญาณกวี เอก 4 หนองกุง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 44170 2552 ครูบาลี
บ986 5 พระครูสิริปัญญาภิวัฒน์ เอก 5 ปัจจิมเชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 44160 2552 ครูบาลี (ก้องเกียรติ  อธิปญฺโญ)

บ987 6 พระมหาณัฐวัตร  ขนฺติธโร เอก 6 สว่างวารี ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 2552 ครูบาลี
บ988 7 พระมหาธีรยุทธ  กตปุญฺโญ เอก 3 โพธ์ิศรี ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2552 ครูบาลี
บ989 8 พระครูสุตบูรพาภิมณฑ์ เอก 3 บูรพาราม ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2552 ครูบาลี (ไพรินทร์ ฐานวีโร)

บ990 9 พระครูปริยัติวรธรรมรังษี เอก 4 โนนรัง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 44210 2553 ครูบาลี
บ991 10 พระครูสิริสารโกวิท  ฐานุตฺตโม เอก 6 อุทัยทิศ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2553 ครูบาลี
บ992 11 พระมหารัฐภูมี  รตนร สี เอก 4 ขุนพรหมด าริ ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000 2553 ครูบาลี
บ993 12 พระมหาศุภชัย  สุวโจ เอก 4 พยัคฆภูมิวราราม ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 2556 ครูบาลี
บ994 13 พระมหาภัศดา  พฺรหฺมทสฺสี เอก 4 มหาชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2557 ครูบาลี (ช่ือเดิม ศราวุธ)

บ995 14 พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ เอก 9 มหาชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2553 ครูบาลี
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บ996 1 พระมหาอ านวย  มหาวีโร เอก 7 สุทัศน์ หัวช้าง จตุรพัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 2534 ครูบาลี
บ997 2 พระครูปริยัติกัลยาณกิจ  กลฺยาโณ เอก 5 เมืองสรวงเก่า หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 2538 ครูบาลี
บ998 3 พระครูสุตพัฒนโชติ  สารเมธี เอก 3 สว่างอารมณ์ ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2541 ครูบาลี
บ999 4 พระครูปริยัตยาภิรม เอก 4 บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2552 ครูบาลี (ค าจันทร์  วรธมฺโม)

บ1001 5 พระครูปริยัติธรรมากร  ฐานวโร เอก 4 แพงศรี โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 2552 ครูบาลี
บ1004 6 พระมหาชนินทร์  ชวนปญฺโญ เอก 7 อุตมพิชัย ดงกลาง จตุรพัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 2552 ครูบาลี
บ1005 7 พระมหาถวิล  ปิยธมฺโม เอก 4 ดอนแคน ป่าสังข์ จตุรพัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 2552 ครูบาลี
บ1006 8 พระมหาทองเติม  อาจารสุโภ เอก 4 บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2552 ครูบาลี
บ1007 9 พระมหาทองพิพัฒน์  อานนฺโท เอก 4 บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2552 ครูบาลี
บ1008 10 พระมหาไพฑูรย์  จิตฺตทนฺโต เอก 3 สุทัศน์ หัวช้าง จตุรพัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 2552 ครูบาลี
บ1009 11 พระมหาเรืองยศ  สิริภทฺโท เอก 6 อโสกวนาราม โพธ์ิสัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 2552 ครูบาลี
บ1010 12 พระมหาสุพี  อินฺทปญฺโญ เอก 7 ปุรา หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 2552 ครูบาลี
บ1011 13 พระมหาอชิรวิชญานันท์  อริยเมธิโก เอก 4 บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45160 2552 ครูบาลี
บ1012 14 พระมหาบุญหลา  ญาณสงฺโข เอก 7 ป่าเมตตราธรรม เชียงใหม่ โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด 45230 2553 ครูบาลี
บ1013 15 พระมหาอดุล  ธีรวโณ เอก 4 กลางม่ิงเมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2553 ครูบาลี
บ1014 16 พระครูปริยัติศาสนการ เอก 4 บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2554 ครูบาลี (บรรจบ  ตนฺติปาโล)

บ1016 17 พระครูสุตพัฒนาภรณ์  อมโร เอก 4 ดอนสนามชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2554 ครูบาลี
บ1018 18 พระครูศรีปริยัตยานุวัตร เอก 7 ดงกลาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 2554 ครูบาลี
บ1019 19 พระครูศรีวิริยโสภณ  สุภาจาโร เอก 4 บึงพระลานชัย (ธ) ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2539 ครูบาลี (ธ)

บ1020 20 พระมหาเอนก  อมรเวโช เอก 4 บึงพระลานชัย (ธ) ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2552 ครูบาลี (ธ)

บ1075 21 พระมหาวิษณุ  ครุธมฺโม เอก 8 หนองโมงบูรพาราม รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45210 2559 ครูบาลี
บ181 22 พระมหาอัมราช  อมรเสวี เอก 9 ไตรภูมิ ดงแดง จตุรพัตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 2553 ครูบาลี ย้ายมาจากส่วนกลาง
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บ1000 23 พระครูปริยัติโชติญาภรณ์  จารุวณฺโณ เอก 3 ท่าสว่าง หนองผือ เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 2552 ครูบาลี
บ1002 24 พระครูศรีเทวาพิทักษ์ เอก 6 เทวาพิทักษ์ ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 2552 ครูบาลี
บ1003 25 พระครูสุตวรธรรมกิจ  โสภโณ เอก 4 ปัจจิม บ้านดู่ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 2552 ครูบาลี
บ1015 26 พระครูปริยัติสุทธิคุณ  สุทฺธิจิตฺโต เอก 4 บูรพา หนองบัว อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 45160 2554 ครูบาลี
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บ1021 1 พระครูปริยัติชยาทร(นะรงฤทธ์ิ เตชปญฺโญ) เอก 4 กลาง กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2557 ครูบาลี
บ1022 2 พระมหาสมหมาย  ชินทตฺโต เอก 7 กลาง กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2559 ครูบาลี
บ1023 3 พระมหารัตนะ  รตนสิริ เอก 6 ชัยมงคล หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธ์ุ 46130 2559 ครูบาลี
บ1024 4 พระครูปัญญาปริยัตยาพร เอก 4 ปฐมแพงศรี ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ 46210 2554 ครูบาลี (ประหยัด)

บ1025 5 พระมหาเศรษฐา  เสฎฐมโน เอก 9 วัดธรรมพิทักษ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 46170 2557 ครูบาลี
บ1026 6 พระครูวรธรรมธัช   เอก 4 สว่างคงคา กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2552 ครูบาลี
บ1027 7 พระครูสุตประภากร   เอก 4 สว่างหัวนาค า หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2552 ครูบาลี
บ1028 8 พระมหากอบกฤต  โสภณปญฺโญ เอก 6 สว่างหัวนาค า หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2553 ครูบาลี
บ1029 9 พระครูศรีปริยัติโพธิคุณ(สมควร ทนฺตาจาโร) เอก 6 สว่างหัวนาค า หัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2552 ครูบาลี
บ1030 10 พระมหาประนอม  ปวโร เอก 7 ส่ีแยกสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 46150 2552 ครูบาลี
บ1031 11 พระครูปริยัติสุตานุยุต  ยโสธโร เอก 4 หนองบัว หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 46220 2557 ครูบาลี
บ1032 12 พระครูสุตวชิโรภาส   เอก 4 หนองบัว หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 46220 2552 ครูบาลี
บ1033 13 พระครูปริยัติคุณานุยุต  เตชธมฺโม เอก 4 อร่ามมงคล ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2559 ครูบาลี
บ1034 14 พระครูปริยัติโพธิธรรม   เอก 4 อร่ามมงคล ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2553 ครูบาลี
บ1035 15 พระมหาธนภูมิ   จิรสุโภ เอก 4 อโศการาม ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ 46230 2552 ครูบาลี (เปล่ียนช่ือ ช่ือเดิมจรูญ)

บ1036 16 พระมหารักฏกัณฐ์โสภณ  กิตฺติวุฑฺโฒ เอก 4 สว่างใต้ ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ 46210 2557 ครูบาลี
บ1037 17 พระมหาคณพิชญ์ศุภ(แสวง  สุมงฺคโล) เอก 4 ส่ีแยกสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 46150 2553 ครูบาลี
บ1038 18 พระมหาปภัทท์  ปญฺญาวุโธ เอก 8 บางนาใน บางนาใน บางนา กาฬสินธ์ุ 10260 2559 ครูบาลี
บ1039 19 พระครูพิพัฒนบุญโญภาส เอก 4 ประชานิยม (ธ) กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2553 ครูบาลี (ธ)

บ1017 20 พระมหาอนุชิต  สุภทฺโท เอก 4 กลาง กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2561 ครูบาลี
พิเศษ/2565 วันท่ี 7 พ.ค. 65 ย้าย
จากวัดสระประทุม ร้อยเอ็ด ไปยัง วัด
กลาง กาฬสินธ์ุ
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บ1040 1 พระมหาบุญจันทร์   ปญญาวโร เอก 6 หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2537 ครูบาลี
บ1041 2 พระมหาพรชัย  ฉนฺทธมฺโม เอก 3 บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2552 ครูบาลี
บ1042 3 พระครูสุตประภัศรคุณ   เอก 4 บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2552 ครูบาลี
บ1043 4 พระมหาจินดา  สงฺฆภทฺโท เอก 6 พิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2552 ครูบาลี
บ1045 5 พระมหาพงษ์ศักด์ิ  สิทฺธิเมธี เอก 6 บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2552 ครูบาลี
บ1046 6 พระมหาไพทูลย์  ขนฺติสาโร เอก 6 พิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2552 ครูบาลี
บ1047 7 พระมหาสมพร  ปภสฺสโร เอก 3 นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2552 ครูบาลี
บ1048 8 พระมหาสมัย  คุณธมฺโม เอก 6 นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2552 ครูบาลี
บ1049 9 พระมหาหนูสิน  ฐานธมฺโม เอก 6 พิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2552 ครูบาลี
บ1050 10 พระครูศรีพัฒนาพิบูล เอก 6 เข่ือนกลาง เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2552 ครูบาลี (ลิขิต  ผาสุโก)

บ1051 11 พระมหาพงษ์ศักด์ิ  อุตฺตโม เอก 6 ยางน้อย ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2552 ครูบาลี
บ1053 12 พระครูวิบูลสุตการ   เอก 4 ศรีบูรพา คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 2552 ครูบาลี
บ1054 13 พระมหาทองค า  ธมฺมทินฺโน เอก 6 ศรีชมภู นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2552 ครูบาลี
บ1055 14 พระมหาบุญนอง  สิริธมฺโม เอก 4 หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2552 ครูบาลี
บ1056 15 พระมหาสาคร  ราชเสโน เอก 5 หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2552 ครูบาลี
บ1057 16 พระมหาสุพันธ์  อนงฺคโณ เอก 5 ป่าจันทรังษี ยาง น  ายืน อุบลราชธานี 34260 2552 ครูบาลี
บ1058 17 พระมหาบัวกัน  ชินว โส เอก 4 ศรีมงคล โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 2552 ครูบาลี
บ1059 18 พระมหาสุพล  รตนปญฺโญ เอก 4 หนองเมือง หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 2552 ครูบาลี
บ1060 19 พระมหาบุญสี  อภิวโร เอก 5 ด้ามพร้า ขามใหญ่ เมือง อุบลราชธานี 34000 2552 ครูบาลี
บ1061 20 พระมหาอ่อนดี  ตปสีโล เอก 5 หัวเรือ หัวเรือ เมือง อุบลราชธานี 34000 2552 ครูบาลี
บ1062 21 พระมหาพิทักษ์  สุเมโธ เอก 9 ไชยมงคล แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 2552 ครูบาลี
บ1063 22 พระครูศรีญาณโสภิต เอก 6 ไชยมงคล แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 2552 ครูบาลี (สนาน  ญาณกโร)
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บ1064 23 พระมหาณรงค์ฤทธ์ิ  อานนฺโท เอก 4 ค าเข่ือนแก้ว ค าเข่ือนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 34350 2552 ครูบาลี
บ1065 24 พระมหาบุญเฮ็ง  ปญฺญาสิริ เอก 9 ค าเข่ือนแก้ว ค าเข่ือนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 34350 2552 ครูบาลี
บ1066 25 พระมหาบุญหลาย  จิรธมฺโม เอก 5 มงคลใน เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 2552 ครูบาลี
บ1067 26 พระครูสิริสุตาภิรม   เอก 5 หนองขุ่น ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 2553 ครูบาลี
บ1068 27 พระมหาจ านง  ญาณวีโร เอก 4 ปทุมมาลัย ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2553 ครูบาลี
บ1069 28 พระศรีวิสุทธิมุนี  (กนฺตสีโล) เอก 8 ปากน  า กุดลาด เมือง อุบลราชธานี 34000 2553 ครูบาลี
บ1070 29 พระมหาธรรมชาติ  วิสุทฺธสทฺโธ เอก 9 มหาวนาราม ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2553 ครูบาลี
บ1071 30 พระมหามนรัก  กตปุญฺโญ เอก 7 หนองขุ่น ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 2556 ครูบาลี
บ1073 31 พระมหามงคล  อคฺคธมฺโม เอก 4 มหาวนาราม ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2556 ครูบาลี
บ1074 32 พระมหาสันติพงษ์  สิทฺธิปุณฺณเมธี เอก 7 ค าเข่ือนแก้ว ค าเข่ือนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 34350 2559 ครูบาลี
บ1076 33 พระมหาสุภี คุณวีโร เอก 8 พิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2560 ครูบาลี
บ1077 34 พระมหาวิทเนศ  เวทชโย เอก 7 ป่าอุบลแก้ว บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี 34310 2561 ครูบาลี
บ1078 35 พระมหานิกร  โสภโณ เอก 9 มณีวนาราม ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2553 ครูบาลี
บ1080 36 พระมหาวิไลศักด์ิ  ปญฺญาวโร เอก 4 แสนสุข (ธ) แสนสุข วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 2534 ครูบาลี (ธ)

บ1081 37 พระครูปัญญาธรรมวัฒน์  ติกฺขปญฺโญ เอก 3 ป่าสว่างวีรวงศ์ (ธ) แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 2552 ครูบาลี (ธ)

บ1082 38 พระมหาบูรณสิทธ์ิ  อภิปุญฺโญ เอก 6 สุทัศนาราม (ธ) ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2552 ครูบาลี (ธ)
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บ1083 1 พระมหาเจษฎา  จนฺทาโภ เอก 8 ค าบอน ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 2534 ครูบาลี
บ1084 2 พระมหาไชยา  วรธมฺมญฺญู เอก 3 โนนติ ว โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 2534 ครูบาลี
บ1085 3 พระครูสิริบุญกิจ  ฉนฺทธมฺโม เอก 5 บ้านเกิ ง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 2536 ครูบาลี
บ1086 4 พระครูปริยัติสีลาภรณ์  คนฺธสีโล เอก 3 ระกา พิมาย ปราค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 2537 ครูบาลี
บ1087 5 พระมหาวรวิทย์  วรวิชฺชกิตฺติ เอก 9 โนนติ ว โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 2538 ครูบาลี
บ1088 6 พระมหาขุนทอง  เขมสิริ เอก 6 ส าโรงใหญ่ ส าโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33000 2539 ครูบาลี
บ1089 7 พระมหาจันทร์ดี  ปญฺญาวชิโร เอก 7 ปราสาทเยอเหนือ ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33140 2543 ครูบาลี
บ1090 8 พระครูสุตวราลังการ เอก 3 ศรีม่ิงเมือง เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ 33000 2543 ครูบาลี (มนตรี  ฐานวโร)

บ1091 9 พระครูศรีปริยัติวงศ์  รติว โส เอก 6 ศรีห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 2552 ครูบาลี
บ1092 10 พระครูศรีวชิรปัญญาคม เอก 6 ศิริวราวาส น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2552 ครูบาลี (ประกาย ปญฺญาคโม)

บ1093 11 พระครูสุตกัลยาณคุณ  กลฺยาโณ เอก 3 วังไฮ หญ้าปล้อง เมือง ศรีสะเกษ 33000 2552 ครูบาลี
บ1094 12 พระมหาขุนทอง  จนฺทวาโร เอก 3 มหาพุทธาราม เมืองเหนือ เมือง ศรีสะเกษ 33000 2552 ครูบาลี
บ1095 13 พระมหาชัชวาลย์  โอภาโส เอก 9 สระก าแพงใหญ่ ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2552 ครูบาลี
บ1096 14 พระมหาณัฐวุฒิ  วิสุทฺโธ เอก 3 ไพรบึง ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180 2552 ครูบาลี
บ1097 15 พระมหามนูญ  จิตฺตนายโก เอก 7 กระบ่ี หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2552 ครูบาลี
บ1098 16 พระครูสุตภัทราภรณ์ เอก 3 บ้านง้อ น  าค า เมือง ศรีสะเกษ 33000 2552 ครูบาลี (สัณหวัช  สุภทฺโท)

บ1099 17 พระมหาส าราญ  สุเมโธ เอก 9 บ้านแกงเลี ยว หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 33000 2552 ครูบาลี
บ1100 18 พระมหานพรัตน์  กนฺตโสภี เอก 7 เกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 2553 ครูบาลี
บ1101 19 พระมหายา  วาริคุณเมธี เอก 6 ขะยูง น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2553 ครูบาลี
บ1102 20 พระมหาวุฒิพงษ์  วุฑฺฒิว โส เอก 4 ศิริวราวาส น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2557 ครูบาลี
บ1103 21 พระมหาสมศักด์ิ  กลฺยาณจารี เอก 8 เกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 2558 ครูบาลี 089-9874393

บ1104 22 พระมหาชินวัฒน์  วาทชโย เอก 6 สระก าแพงใหญ่ สระก าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2559 ครูบาลี
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บ1105 23 พระมหาสิทธิพร  สิทฺธิวโร เอก 8 เกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 2559 ครูบาลี
บ1107 24 พระมหารพีพันธ์  ชินภทฺโท เอก 4,พธ.บ. สระก าแพงใหญ่ สระก าแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2561 ครูบาลี 
บ1108 25 พระมหารัฐพล  สิริวฑฺฒโน เอก 5 เจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 2558 ครูบาลี
บ1109 26 พระครูสิริวินัยวัฒน์ สิริจนฺโท เอก 5 หลวงสุมังคลาราม (ธ) เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 2536 ครูบาลี (ธ)

บ1110 27 พระครูวัชรสิทธิคุณ  คมนสิทฺโธ เอก 4 ป่าศรีส าราญ (ธ) เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 2553 ครูบาลี (ธ)

บ1112 28 พระมหาส ารวย  จิตฺตส วโร เอก 7 ประชารังสรรค์ (ธ) ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 2554 ครูบาลี (ธ)
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บ1113 1 พระครูสิริโชติธรรม เอก 5 บกน้อย ดงแคนใหญ่ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2553 ครูบาลี
บ1114 2 พระครูสุตอุดมธรรม เอก 4 บ้านกล้วย ค้อเหนือ เมือง ยโสธร 35000 2541 ครูบาลี
บ1115 3 พระครูปริยัติพลากร เอก 4 บูรพา ทุ่งแต้ เมือง ยโสธร 35000 2552 ครูบาลี
บ1116 4 พระครูศรีปริยัติยานุการ เอก 6 เทพประธานพร ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 2538 ครูบาลี 
บ1117 5 พระครูปริยัติบูรพาภิรักษ์(จ าเนียร  ธีรว โส) เอก 4 บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 2552 ครูบาลี
บ1118 6 พระมหาสุเธียร  สุธีโร เอก 4 บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 2552 ครูบาลี
บ1119 7 พระมหาไพฑูรย์ วิสุทฺธสาโร เอก 4 บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 2560 ครูบาลี
บ1120 8 พระมหาฉัตรเพชร  สุภทฺโท เอก 4,ม. 6 บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 2561 ครูบาลี
บ1121 9 พระครูสุตาลังการ เอก 4 ป่าจันทวนาราม ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 35120 2552 ครูบาลี
บ1122 10 พระมหาธีระศักด์ิ  พลปญฺโญ เอก 5 มหาธาตุ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 2552 ครูบาลี
บ1123 11 พระครูสิริชัยสาทร(ชินกร จนฺทสโร) เอก 5 เวินชัย ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 35130 2552 ครูบาลี
บ1124 12 พระมหามงคล  มหาวีโร เอก 7 อัมพวัน ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 2552 ครูบาลี
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บ44 1 พระมหาวินัย  รตนว โส เอก 8 พระศรีเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2553 ครูบาลี
ย้ายวัดทองนพคุณ กทม.ไปสังกัด     
จ.อ านาจเจริญ ทางไลน์ Chawarat

บ171 2 พระมหาวัฒนา  วฑฺฒโน เอก 6 บ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2552 ครูบาลี
ย้ายมาจากส่วนกลาง อจ 0034/254 
21 พ.ค. 64

บ1125 3 พระครูถาวรบุญยาภิวัฒน์   เอก 3 สระเกษ บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 2540 ครูบาลี
บ1126 4 พระครูปริยัติวีราภรณ์   เอก 4 บ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2552 ครูบาลี
บ1127 5 พระครูปริยัติสิทธิวิบูล (ไพบูลย์) เอก 4 พระศรีเจริญ หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2552 ครูบาลี
บ1131 6 พระมหาวิเชียร  วรคุโณ เอก 9 บ้านเก่าบ่อ หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2553 ครูบาลี
บ1132 7 พระมหาสุระศิลป์  ปสนฺโน เอก 4 อ านาจ อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 37000 2553 ครูบาลี
บ1133 8 พระมหาไทยรัฐ  ทินฺนวโร เอก 3 บ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2556 ครูบาลี
บ1134 9 พระมหาพงษ์พันธ์ุ  อคฺคว โส เอก 6 บ้านเก่าบ่อ หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2557 ครูบาลี
บ1135 10 พระมหาสมภาร  วิธูรเมธี เอก 6 บ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2557 ครูบาลี
บ1136 11 พระมหาโชคทวี  ยสินฺธโร เอก 4 ศรีใคร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 37290 2559 ครูบาลี
บ1137 12 พระมหาเอกรัฐ  เอกรฏฺโฐ เอก 4 บ่อชะเนง หนองแก้ว หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2561 ครูบาลี
บ1138 13 พระมหาเสริมศักด์ิ  ธมฺมวาที เอก 7,รป.ม. ไชยค า ค าพระ หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2561 ครูบาลี
บ1139 14 พระวิชัยมุนี   (ไพฑูรย์) เอก 3 ส าราญนิเวศ (ธ) บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 2536 ครูบาลี (ธ)

บ1140 15 พระครูศรีปัญญาสารคุณ(สมศรี  ปญฺญาสาโร) เอก 6 ส าราญนิเวศ (ธ) บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 2552 ครูบาลี (ธ)

บ1141 16 พระมหาเอกภพ  อารยธมฺโม เอก 3 ส าราญนิเวศ (ธ) บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 2552 ครูบาลี (ธ)

บ1142 17 พระมหานิกร  สุนฺทรเมธี เอก 4 ส าราญนิเวศ (ธ) บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 2553 ครูบาลี (ธ)



หนา้ 143/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1143 1 พระครูสุตวรวัฒน์   เอก 3 หนองสะโน ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 48110 2541 ครูบาลี
บ1144 2 พระมหาธนเทพ  ขนฺติโก เอก 8 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2553 ครูบาลี
บ1145 3 พระมหารุ้ง  ธีรวโร เอก 6 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2553 ครูบาลี
บ1146 4 พระครูศรีธรรมประยุทธ เอก 6 ศรีสมบูรณ์ ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 2554 ครูบาลี
บ1147 5 พระมหาพรพิทักษ์  วรทกฺโข เอก 9 สว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2556 ครูบาลี
บ1148 6 พระมหาวสันต์  ภูริปญฺโ เอก 7 ไตรภูมิ ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120 2556 ครูบาลี
บ1149 7 พระมหาเขาทอง  อรุโณ เอก 5 สว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2557 ครูบาลี
บ1150 8 พระมหายุทธนา  วรชโย เอก 9 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2557 ครูบาลี
บ1151 9 พระครูเมธีศาสนธ ารง  วรเสโน เอก 6 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม 48130 2559 ครูบาลี
บ1152 10 พระมหาจักรพงค์  วิชฺชุว โส เอก 9 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2559 ครูบาลี
บ1153 11 พระมหาสาคร  วรธมฺโมภาโส เอก 9 มหาธาตุ ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2557 ครูบาลี
บ1154 12 พระมหาวรุฒ  ติกฺขวีโร เอก 6 สว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2561 ครูบาลี
บ1155 13 พระมหาวัฒนา  ภทฺทเสวี เอก 3 สารภาณนิมิต (ธ) ในเมือง เมือง นครพนม 48000 2539 ครูบาลี (ธ)
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บ1129 1 พระมหาอาทิตย์  อริญฺชโย เอก รอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นาสีนวน เมือง มุกดาหาร 48000 2552 ครูบาลี
บ1156 2 พระครูศรีอรัญญกิจจาทร เอก 6 ป่าป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150 2552 ครูบาลี
บ1157 3 พระมหาเกษมณี  เตชปญฺโญ เอก 9 ป่าวิเวก หว้านใหญ๋ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150 2552 ครูบาลี
บ1158 4 พระมหาสุธี  โสภโณ เอก 4,พธ.บ. ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง เมือง มุกดาหาร 49000 2561 ครูบาลี
บ1159 5 พระมหาปรีชา  อนาลโย เอก 4 ศรีมงคลใต้ ในเมือง เมือง มุกดาหาร 49000 2552 ครูบาลี



หนา้ 145/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1079 1 พระมหาชาญนัฏฐ์  สุภกิจฺโจ เอก 4 ป้ายอุบล (ธ) ล าเพียก ครบุรี นครราชสีมา 2559 ครูบาลี
ย้ายมาจาก จ.อุบลฯ นม 0034/639 
25 พ.ค. 64

บ1161 2 พระครูปริยัติสิทธานุการ เอก 4 สว่างวนาราม เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 2535 ครูบาลี ประสิทธ์ิ  ยสธโร

บ1162 3 พระมหาสม  ปิยธมฺโม เอก 7 สามัคคี ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2541 ครูบาลี
บ1163 4 พระครูปริยัติธรรมพิมล เอก 4 สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2543 ครูบาลี (วีรวงศ์  รกฺขิตธมฺโม)

บ1164 5 พระครูศรีปริยัติยารักษ์ เอก 6 สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2543 ครูบาลี (ประสงค์  กิตฺติปญฺโญ)

บ1165 6 พระครูศรีภาวนาวิกรม เอก 6 พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2543 ครูบาลี (ถนอม ถาวโร)

บ1166 7 พระมหาสมพร  โชติธมฺโม เอก 4 บูรพ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2543 ครูบาลี
บ1167 8 พระมหาอ านาจ  สุเมโธ เอก 7 หนองละม่ัง ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 2543 ครูบาลี
บ1168 9 พระครูศรีวชิรปัญญาภรณ์ เอก 6 บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี (อนันต์  วชิรปญฺโญ)

บ1169 10 พระครูอินทธรรมาภรณ์ เอก 3 ตะคร้อ เมืองคง คง นครราชสีมา 30260 2552 ครูบาลี
บ1170 11 พระมหาจาตุรณ  อินฺทปญฺโญ เอก 4 โกศลสิตาราม จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 30130 2552 ครูบาลี
บ1171 12 พระมหาดุล  จีรวฑฺโฒ เอก 7 โนนไทย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220 2552 ครูบาลี
บ1172 13 พระครูปริยัติชยานุกูล เอก 3 กลางปักธงชัย เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 2552 ครูบาลี ทองสุข  เตชปญฺโญ

บ1173 14 พระมหาเนติเมธี  รตนปญฺโญ เอก 5 คีรีวันต์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 2552 ครูบาลี
บ1174 15 พระครูปริยัติวัฒนธ ารง เอก 4 บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี (บุญมี  ธมฺมิโก)

บ1176 16 พระมหาประสิทธ์ิ  เตชปญฺโญ เอก 7 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110 2552 ครูบาลี
บ1177 17 พระมหาประหยัด  วิสุทฺธิจารี เอก 4 สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี
บ1178 18 พระมหาเมธี  อริยร สี เอก 9 สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี
บ1179 19 พระมหาวสันต์  สนฺติกโร เอก 7 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110 2552 ครูบาลี
บ1180 20 พระมหาสมเกียรติ  ผลญาโณ เอก 8 สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี
บ1181 21 พระมหาสมภูมิ  ปญฺญาปสุโต เอก 8 ใหม่ดอนแต้ว โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 30280 2552 ครูบาลี (สิฐวิชฐ์  ปญฺญาปสุโต)
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บ1182 22 พระมหาสวัสด์ิ กวิสฺสโร เอก 7 บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี
บ1183 23 พระมหาสันติภาพ  โชติปญฺโญ เอก 4 บูรพ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี
บ1184 24 พระมหาส ารวย  คุตฺตสีโล เอก 4 ทุ่งสว่าง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี
บ1185 25 พระมหาส าเริง  จิตฺตปสาโท เอก 8 โพธ์ิ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี
บ1186 26 พระมหาสุเทพ  โสภโณ เอก 9 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110 2552 ครูบาลี
บ1187 27 พระมหาอนุชิต  ปคุณธมฺโม เอก 6 พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30240 2552 ครูบาลี
บ1188 28 พระมหาอ านวย  โชติปญฺโญ เอก 6 ป่าอภัยวัน โคกกระเบื อง บ้านเหล่ียม นครราชสีมา 30350 2552 ครูบาลี
บ1189 29 พระครูปริยัติสีมาภรณ์ เอก 4 บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2553 ครูบาลี (สมคิด  ปคุโณ)

บ1190 30 พระมหาสมเกียรติ  โสภณกิตฺติ เอก 6 สะแก ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2554 ครูบาลี
บ1191 31 พระมหาสมัย  ธมฺมสาโร เอก 4 พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2554 ครูบาลี
บ1192 32 พระมหาประสงค์  เขมาจาโร เอก 7 หนองโจด โตนด โนนสูง นครราชสีมา 30160 2556 ครูบาลี
บ1193 33 พระมหานิรุตต์  อนุตฺตโร เอก 6 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110 2558 ครูบาลี 087-2595676

บ1194 34 พระมหาศตวรรษ  อตฺตานุรกฺขี เอก 6 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110 2559 ครูบาลี
บ1195 35 พระมหาสุพัฒน์ สิริธโร เอก 6 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110 2560 ครูบาลี
บ1196 36 พระมหาอาทิตย์  อภิวจโน เอก 4 คีรีวันต์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 2561 ครูบาลี
บ1197 37 พระครูศรีปัญญาโสภณ เอก 6 ชัยศรีคณาราม หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา 30140 2561 ครูบาลี
บ1198 38 พระมหานรา  อรุโณ เอก 6 ศาลา ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110 2561 ครูบาลี
บ1199 39 พระมหาจิรวัฒก์  อภิวฑฺฒโก เอก 5 สุทธจินดา (ธ) ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี (ธ)

บ1200 40 พระมหาจีรวัฒน์  จิรวฑฺฒโน เอก 7 ป่าสาลวัน (ธ) ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี (ธ)

บ1201 41 พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ เอก 3 สุทธจินดา (ธ) ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี (ธ) (ปราโมทย์  รตนว โส)

บ1202 42 พระมหาเอกวัฒน์  สิริสมฺปนฺโน เอก 3 สุทธจินดา (ธ) ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2552 ครูบาลี (ธ)
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บ1376 43 พระมหากิตติ  กิตฺติโสภโณ เอก 4 ป่าอภัยวัน โคกกระเบื อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 30350 2557 ครูบาลี
ย้ายมาจากชัยภูมิ นม0034/582 11 
พ.ค. 64

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 แจ้งย้ายจากวัดราษฏร์
ศรัทธา ชลบุรี ไปยัง วัดนิคมผัง 16 
นครราชสีมา /ขอเอกสาร จศป. 
เพ่ิมเติม (จศป. บัญชี 2)
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บ1203 1 พระมหาวิเชียร   คุณธาโร เอก 6 กลาง ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2536 ครูบาลี
บ1204 2 พระมหาจฤษณเทวินทร์  วิชฺชากโร เอก 5 กลาง ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2558 ครูบาลี
บ1205 3 พระมหากิตติพัฒน์   สิริชโย เอก 4 กลาง ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2556 ครูบาลี
บ1206 4 พระครูศรีปริยัติวิบูลย์ (ไพบูลย์ พุทฺธญาโณ) เอก 6 กลาง(นางรอง) นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2541 ครูบาลี
บ1207 5 พระมหากฤษฎา กิตฺติธาตา เอก 5 กลาง(พระอารามหลวง) ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000 2560 ครูบาลี
บ1208 6 พระครูเกษมปริยัตยาทร(สุพจน์  เขมจิตฺโต) เอก 4 กลาง(พระอารามหลวง) ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2559 ครูบาลี
บ1209 7 พระมหาสมอาจ  ปญฺญาธโร เอก 4 โคกเพชร สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 2554 ครูบาลี
บ1210 8 พระมหานฤพล  สิริเมธี เอก 4 ตะโก เมือง บุรีรัมย์ 31000 2552 ครูบาลี
บ1211 9 พระมหาธีระพงษ์  กิสฺสโร เอก 6 ตาคลองสระกลาง โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 2552 ครูบาลี

บ1212 10 พระมหาสมศักด์ิ  จนฺทธมฺโม เอก 3 ธรรมธีราราม ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2552 ครูบาลี
ซ  าพระปริยัตินิเทศก์ เลือกรับ
ค่าตอบแทนต าแหน่งเดียว

บ1213 11 พระมหาแสงจันทร์  กิตฺติญาโณ เอก 7 บัวถนน สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 31160 2554 ครูบาลี
บ1214 12 พระครูปริยัติธรรมวิบูล(ชวี  อิสฺสโร) เอก 4 บ้านโคกเหล็ก โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 2554 ครูบาลี
บ1215 13 พระมหาถวิล  พุทธวิริโย เอก 3 บ้านตลาดควาย สะแกซ า เมือง บุรีรัมย์ 31000 2539 ครูบาลี
บ1216 14 พระมหาสมนึก  จิตฺตธมฺโม เอก 4 บ้านตะโคง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000 2552 ครูบาลี
บ1217 15 พระมหาจ าลอง  จนฺทปญฺโญ เอก 6 บ้านตาเสา ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 2554 ครูบาลี
บ1218 16 พระครูศรีปริยัตยานุศาสน์  ปญฺญาปสุโต เอก 6 บ้านตุโคง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000 2557 ครูบาลี
บ1219 17 พระครูสิริปริยัตยาภิรม(ศุภโชติ  กนฺตวีโร) เอก 5 บ้านสูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 31160 2552 ครูบาลี
บ1221 18 พระมหาเสมอ  อานนฺโท เอก 4 ประชาบูรณะ นิคม สตึก บุรีรัมย์ 31150 2554 ครูบาลี
บ1222 19 พระมหาธีรวัฒน์  นรินฺโท เอก 4 ป่าเลไลย์ สามแวง ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 2554 ครูบาลี
บ1223 20 พระครูสุตพลธรรม  คุตฺตสีโล เอก 3 พลสุวรรณ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120 2552 ครูบาลี
บ1224 21 พระครูปริยัติวีรธรรม  ฐานวีโร เอก 4 พัฒนวรา ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 2559 ครูบาลี
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บ1225 22 พระมหานันทพงศ์  นนฺทว โส เอก 4 สว่างโพธ์ิทองวราราม ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 2552 ครูบาลี
บ1226 23 พระมหาสราวุธ  สุจิณฺโณ เอก 4 สว่างโพธ์ิทองวราราม ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110 2554 ครูบาลี
บ1227 24 พระมหาพรม  กิตฺติวณฺโณ เอก 4 สุกาวาส ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ 31150 2554 ครูบาลี
บ1128 25 พระครูสุตวรรณาภรณ์  สุทฺธิญาโณ เอก 4 สุวรรณาราม บ้านเป้า พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 2552 ครูบาลี ย้ายมาจากนนทบุรี

บ1229 26 พระมหาประหยัด  โฆสิโต เอก 8 บ้านตาฮ้อ ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 31160 2552 ครูบาลี ย้ายมาจากส่วนกลาง

บ1230 27 พระมหาไพโรจน์  ปภสฺสโร เอก 9 ไทยจานสามัคคี สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 2559 ครูบาลี
หนังสือย้ายจากเจ้าตัว วันท่ี 6 พ.ย. 
63 ย้ายจาก วัดบพิตรพิมุข กทม. ไป
วัดไทยจานสามัคคี บุรีรัมย์
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บ456 1 พระมหาสายชล  สุธีโร เอก 9 กลาง รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 2534 ครูบาลี
บ1231 2 พระครูปริยัติบุญญาทร   เอก 3 โนนสมบูรณ์ โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 32140 2552 ครูบาลี
บ1232 3 พระครูปริยัติปัญโญภาส เอก 3 สว่างอุดมท่าศิลา เมืองแก ท่าตูม สุรินทร์ 32120 2552 ครูบาลี
บ1233 4 พระมหาเจริญสุข  คุณวีโร เอก 9 ศรีวิหารเจริญ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 2552 ครูบาลี
บ1234 5 พระมหาชาญ  อชิโต เอก 6 อุทุมพร ทุ่งมน ปราสาท สุรินทร์ 32140 2552 ครูบาลี
บ1235 6 พระมหาชุมพล  สุพโล เอก 3 แสงบูรพา สวาย เมือง สุรินทร์ 32000 2552 ครูบาลี
บ1236 7 พระมหาบรรจง  ติสรโณ เอก 3 จุมพลสุทธาวาส ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2552 ครูบาลี
บ1237 8 พระมหาบุญชอบ  ปุญฺญสาทโร เอก 6 ศาลาลอย ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2552 ครูบาลี
บ1238 9 พระมหาประเสริฐ  ปารคุโณ เอก 3 จอมพระ จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 32180 2552 ครูบาลี
บ1239 10 พระมหาพรหมปัญญา  พฺรหฺมปญฺโญ เอก 8 ไทรงาม เมืองบัว ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 2552 ครูบาลี
บ1240 11 พระมหาวัชรพล  ฐิตปุญฺโญ เอก 5 บูรพาวนาราม นานวน สนม สุรินทร์ 32160 2552 ครูบาลี
บ1241 12 พระมหาสิริวัฒน์  ปริสุทฺโธ เอก 7 เทพนิมิต ตระแสง เมือง สุรินทร์ 32000 2552 ครูบาลี
บ1242 13 พระมหาพงษ์เทพ  ภาวนาวิสุทฺโธ เอก 4 หนองบัว ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2553 ครูบาลี
บ1243 14 พระมหาสมพงษ์  ฐิตจิตฺโต เอก 4 กลางสุรินทร์ ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2553 ครูบาลี
บ1244 15 พระมหาสมศักด์ิ  อริโย เอก 5 จุมพลสุทธาวาส ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2553 ครูบาลี
บ1245 16 พระมหาบุญทอง  ปณฺฑิตเมธี เอก 5 จุมพลสุทธาวาส ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2554 ครูบาลี
บ1246 17 พระมหาเสาร์  สีหสุวณฺณปุตฺโต เอก 7 พันษี จารพัต ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 2554 ครูบาลี
บ1247 18 พระมหาสมร  จนฺทสุวณฺโณ เอก 8 บ้านผือ รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 2558 ครูบาลี
บ1248 19 พระมหาปริตถ์  รตนวโร เอก 6 บ้านผือ รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 32130 2559 ครูบาลี
บ1249 20 พระมหามนต์  มนฺติโก เอก 8 สระบัวแดง ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ 32120 2552 ครูบาลี
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บ1250 1 พระมหาสมพัตร์  ปิยธมฺโม เอก 4 บ้านหนองไม้แก่น เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260 2541 ครูบาลี
บ1251 2 พระศรีสัจญาณมุนี(สุมินทร์  ยติกโร) เอก 8 ห้วยหินฝน เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36210 2551 ครูบาลี
บ1252 3 พระครูสังฆรักษ์ไพศาล  จนฺทธมฺโม เอก 5 ชัยสามหมอ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 2552 ครูบาลี
บ1253 4 พระครูสุตธีรธรรม  อนงฺคโณ เอก 3 ทรงศิลา ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000 2556 ครูบาลี 089-8460579

บ1254 5 พระครูสังฆรักษ์วีระชัย  วชิรสุธี เอก 4 ทรงศิลา ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000 2558 ครูบาลี
บ1255 6 พระมหาวีระพล  สุทฺธิจารี เอก 4 ไพรีพินาศ ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000 2559 ครูบาลี
บ1256 7 พระครูวินัยธรอภิชาติ  โสภณวาที เอก 4 ชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 2559 ครูบาลี
บ1258 8 พระมหาวิสรศักด์ิ จนฺทาโภ เอก 4 ไพรีพินาศ ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 2560 ครูบาลี
บ1260 9 พระมหานรินทร์  สุรปญฺโญ เอก 9, ศน.ม. ห้วยหินฝน วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260 2561 ครูบาลี

บ1261 10 พระมหาระวี  กิตฺติโก เอก 9 เลียบน  าไหล บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2560 ครูบาลี
ย้ายมากจากประจวบ ปข 0034/937
 28 ก.ย. 64

บ627 11 พระมหาวิทยา กตธมฺโม เอก 5 พระธาตุหนองสามหม่ืน บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2560 ครูบาลี



หนา้ 152/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1262 1 พระครูปริยัติชัยโสภณ   เอก 3 ไชยมงคล บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 2535 ครูบาลี
บ1263 2 พระมหาสมคิด   เมตฺตจิตฺโต เอก 6 โป่งไผ่ ท่าตูม ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 25000 2543 ครูบาลี
บ1266 3 พระมหาประพันธ์  ณฏฺฐิโก เอก 6 ปทุมวนาวาส ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 2552 ครูบาลี
บ1267 4 พระมหาชัยวัฒน์  อคฺคาโภ เอก 6 โพธ์ิศรี สัมพันตา นาดี ปราจีนบุรี 25110 2556 ครูบาลี
บ1268 5 พระมหาประสาน  สิริภทฺโท เอก 7 โพธ์ิศรี สัมพันตา นาดี ปราจีนบุรี 25220 2556 ครูบาลี 085-6501827

บ1269 6 พระมหาเด่ียวสิงห์  สุทฺธิจิตฺโต เอก 5 รัตนชมพู วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2558 ครูบาลี 087-7092421

บ1270 7 พระมหาวรพล  กิตฺติปุญฺโญ เอก 4 หนองไผ่ล้อม บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2558 ครูบาลี



หนา้ 153/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1271 1 พระครูปริยัติธรรมานุยุต  สิริธมฺโม เอก 4 วังช้าง พิกุลทอง บ้านนา นครนายก 26110 2556 ครูบาลี
บ1272 2 พระมหาสมศักด์ิ  ยสปาโล เอก 6 อุดมธานี บ้านใหญ่ เมือง นครนายก 26000 2556 ครูบาลี (ทศพร  กิตฺติโสภโณ)

บ1273 3 พระครูปทุมปริยัติยานุกิจ เอก 4 หนองโพธ์ิ ศรีนาวา เมือง นครนายก 26000 2557 ครูบาลี
บ1274 4 พระมหาเทวินทร์  วรปญฺโญ เอก 4 ช้าง พิกุลออก บ้านนา นครนายก 26110 2557 ครูบาลี
บ1275 5 พระครูปิยสีลคุณ  ปิยสีโล เอก 4 ป่าศรีถาวรนิมิต (ธ) หนองแสง ปากพลี นครนายก 26130 2556 ครูบาลี (ธ)



หนา้ 154/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1276 1 พระมหาสมคิด  ธีรว โส เอก 5 เกตุสโมสร บางขนาก บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 24150 2552 ครูบาลี
บ1277 2 พระมหาอ านาจ  ฐานุตฺตโม เอก 5 ท่าเกวียน พนม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 2552 ครูบาลี
บ1278 3 พระมหาวิเชียร  วชิรว โส เอก 9 ปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2553 ครูบาลี
บ1279 4 พระมหาหนูไกล  เตชวโร เอก 6 ปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2557 ครูบาลี
บ1280 5 พระมหาสุเวียน  สุว โจ เอก 5 โสธรวนาราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2534 ครูบาลี
บ1281 6 พระมหาทองหล่อ  โฆสโก เอก 4 โสธรวนาราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2535 ครูบาลี
บ1282 7 พระครูศรีปริยัติวิมล   เอก 7 โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2539 ครูบาลี
บ1283 8 พระมหาฉลอง  เขมรโต เอก 7 โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2552 ครูบาลี
บ1284 9 พระมหาปิยะบุตร  ปญฺญาวฑฺฒโน เอก 4 โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2552 ครูบาลี
บ1285 10 พระมหาสนิท  สมนฺตปาสาทิโก เอก 6 โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2552 ครูบาลี
บ1286 11 พระมหาพีชายมก์  ปริปุณฺโณ เอก 7 โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2553 ครูบาลี
บ1287 12 พระมหาเมธา  อภินนฺโท เอก 6 โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2557 ครูบาลี
บ1288 13 พระมหาวิทยา  กิตฺติปญฺโญ เอก 8, พธ.บ. โสธรวราราม หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2561 ครูบาลี
บ1289 14 พระมหานนทพร  อานนฺโท เอก 4 หนองว่านเหลือง เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 2557 ครูบาลี
บ1290 15 พระมหาสน่ัน  โสภโน เอก 8 เกตุสโมสร บางขนาก บางน  าเปรี ยว ฉะเชิงเทรา 24150 2561 ครูบาลี ย้ายไปสระแก้ว ปจ 0034/2244



หนา้ 155/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1264 1 พระมหาประยูร  ปญฺญาวชิโร เอก 6 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 2550 ครูบาลี ย้ายไปสระแก้ว ปจ 0034/2244

บ1265 2 พระมหาฉัตรชัย  ยติโก เอก 8 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 2552 ครูบาลี
บ1292 3 พระครูสุตสีลาภรณ์ เอก 4 หนองคุ้ม วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160 2543 ครูบาลี
บ1293 4 พระครูศรีปริยัติวราลังการ เอก 6 บ่อลูกรัง คลองหินปูน วังน  าเย็น สระแก้ว 27210 2552 ครูบาลี
บ1294 5 พระครูศรีรัตน์สรกิจ เอก 6 สระแก้ว พระอารามหลวง สระแก้ว เมือง สระแก้ว 27260 2552 ครูบาลี
บ1295 6 พระมหาอ านาจ  คุณสมฺปนฺโน เอก 4 คลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27160 2552 ครูบาลี
บ1296 7 พระมหาศราวุธ  จิตฺตทนฺโต เอก 9 เหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 27260 2557 ครูบาลี
บ1297 8 พระมหาทินภัทร  ทินภทฺโท เอก 4 คลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27160 2558 ครูบาลี (เปล่ียนช่ือ ช่ือเดิม สมพงษ์)

บ1298 9 พระมหาธนกฤต กิตฺติสมฺปนฺโน เอก 4 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 2560 ครูบาลี
บ1299 10 พระมหาพิชัย  เตชาธโร เอก 4 ศาลาล าดวน ศาลาล าดวน เมือง สระแก้ว 27000 2561 ครูบาลี
บ1300 11 พระมหาทวี  วิสารโท เอก 3 นครธรรม วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27170 2534 ครูบาลี

บ370 1 พระมหาด ารงค์รักษ์  นิราลโย เอก 8 เขาป่าแก้ว วังน  าเย็น วังน  าเย็น สระแก้ว 27210 2561 ครูบาลี

หนังสือขอย้าย ถึง ผอ.สระแก้ว วันท่ี 
7 ก.ย. 65 ย้ายจากวัดหัวคู้ 
สมุทรปราการ ไปยัง วัดเขาป่าแก้ว 
สระแก้ว



หนา้ 156/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1302 1 พระครูศรีกิตติธ ารง เอก 6 พังสิงห์ ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80290 2541 ครูบาลี
บ1303 2 พระมหาเอกกวิน  ปิยวีโร เอก 7 พระมหาธาตุ(ธ) ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2559 ครูบาลี (ธ)

บ1304 3 พระมหาจารุกิตต์ิ  อาจาโร เอก 3 มเหยงคณ์(ธ) คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2556 ครูบาลี (ธ)



หนา้ 157/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1305 1 พระมหาวิโรจน์  วิโรจโน เอก 5 ขันเงิน หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 2556 ครูบาลี
บ1306 2 พระมหาสุรินทร์  ธมฺมิโก เอก 6 ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 2557 ครูบาลี
บ1307 3 พระมหาชัยศิลป์   ชัยโชติ เอก 7 ขันเงิน หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 2543 ครูบาลี
บ1308 4 พระมหาชนะ อริยราโม เอก 6 ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 2560 ครูบาลี
บ1309 5 พระมหาธนากร  ญาณธารี เอก 6 ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 2561 ครูบาลี
บ1310 6 พระมหาธรรมกฤษณ์  ธมฺมเมธี เอก 5 ด่านประชากร หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 2543 ครูบาลี
บ1311 7 พระมหาอดุลย์  อตุลธมฺโม เอก 7 ด่านประชากร หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 2556 ครูบาลี
บ1312 8 พระมหาสมศักด์ิ   กิจฺจสาโร เอก 9 ท่ายางกลาง ท่ายาง เมือง ชุมพร 86000 2534 ครูบาลี
บ1313 9 พระมหาศุภชัย  กิตฺติปาโล เอก - นาทุ่ง นาทุ่ง เมือง ชุมพร 86110 2551 ครูบาลี



หนา้ 158/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1314 1 พระครูสุตธรรมชัย   เอก 3 จ าปา ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 2538 ครูบาลี
บ1315 2 พระมหาบุญโฮม   ปริปุณฺณสีโล เอก 5 ท่าไทร ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290 2538 ครูบาลี
บ1316 3 พระมหาสุธี  ฐิตกรณีโย เอก 6 ท่าไทร ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290 2558 ครูบาลี
บ1317 4 พระมหาอัตถพล  จิตฺตทโม เอก 5 ท่าไทร ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84290 2559 ครูบาลี

บ1318 5 พระมหาสุพัฒน์   สุรว โส เอก 4 พระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 2539 ครูบาลี
ย้ายมาจากสมุทรสาคร สฎ 
0034/809 4 ต.ค. 64

บ578 6 พระมหาเดชา  ปญฺญาวโร เอก 7 พระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 2535 ครูบาลี
บ1319 7 พระมหากุศล  ยโสธโร เอก 6 ปากแพรกรัตนาราม (ธ) ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 84340 2554 ครูบาลี (ธ)

บ1320 8 พระมหาฐิติวัฒน์  จิรวฑฺโฒ เอก 3 สามัคคีผดุงพันธ์ (ธ) มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 2552 ครูบาลี (ธ)



หนา้ 159/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1321 1 พระมหาสุรินทร์  ติสฺสเทโว เอก 7 บ้านเกาะสิเหร่ รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000 2552 ครูบาลี
บ1322 2 พระมหาอภิสิทธ์ิ  อภิสิทฺโธ เอก 4 บ้านเกาะสิเหร่ รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000 2552 ครูบาลี
บ1324 3 พระมหานที  จนฺทสาโร(สุหา) เอก 4 วิชิตสังฆาราม ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 2554 ครูบาลี
บ1325 4 พระมหาธเนศ ภูริปญฺโญ เอก 6 วิชิตสังฆาราม ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 2560 ครูบาลี
บ1326 5 พระมหาอัญเชิญ   ธีรปญฺโญ เอก 3 อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120 2547 ครูบาลี
บ1327 6 พระมหาอัครวัต  ฉินฺนาลโย เอก 5 อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120 2559 ครูบาลี



หนา้ 160/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1328 1 พระมหาสุชาติ  หิริธมฺโม เอก 5 กะพังสุรินทร์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2553 ครูบาลี
บ1329 2 พระมหาพัฒน์พงษ์  ชยานนฺโท เอก 5 กะพังสุรินทร์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2556 ครูบาลี
บ1330 3 พระมหาวิทยา  อภินนฺโท เอก 6 กะพังสุรินทร์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2556 ครูบาลี
บ1331 4 พระมหาสุชัช  มหาคมฺภีโร เอก 4 กะพังสุรินทร์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2557 ครูบาลี
บ1332 5 พระมหาศักย์ศรณ์  คุณปญฺโญ เอก 7 กะพังสุรินทร์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2559 ครูบาลี



หนา้ 161/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1334 1 พระมหาทรงวุฒิ  สิริวุฑฺโฒ เอก 4 แก้วโกรวาราม กระบ่ีใหญ่ เมือง กระบ่ี 81000 2553 ครูบาลี อิทธิพล  ภูริปญฺโญ

บ1335 2 พระครูศรีสุทธาวุธ เอก 6 ล าทับ ล าทับ ล าทับ กระบ่ี 81120 2553 ครูบาลี วิชาญ  นราธิโป

บ1336 3 พระครูสถิตนราธิการ เอก 4 คลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบ่ี 81000 2556 ครูบาลี
บ1337 4 พระมหาทวีสุข  สิริภทฺโท เอก 4 เขาล่อม เขาใหญ่ อ่าวลึก กระบ่ี 81110 2558 ครูบาลี
บ1338 5 พระครูศรีรัตนาภิราม เอก 6 ควนสบาย กระบ่ีใหญ่ เมืองฯ กระบ่ี 81000 ครูบาลี



หนา้ 162/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1339 1 พระครูสุนทรธรรมพินิจ  สุภทฺโท เอก 3 บ้านเตรียม คุระ คุระบุรี พังงา 82150 2556 ครูบาลี
บ1340 2 พระมหาประจวบ  สุหชฺโช เอก 5 มงคลสุทธาวาส ท้ายช้าง เมือง พังงา 82000 2556 ครูบาลี
บ1341 3 พระมหาเชษฐ์  ภูริจิตฺโต  เอก 7 ปาโมกข์ แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 82150 2545 ครูบาลี



หนา้ 163/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1342 1 พระครูสุนทรปริยัติคุณ   สิริปุญฺโญ เอก 5 วารีบรรพต บางนอน เมือง ระนอง 85000 2550 ครูบาลี
บ1343 2 พระมหากฤษณะ  อตฺถยุตฺโต เอก 7 สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2557 ครูบาลี
บ1344 3 พระมหาประวิทย์  ปิยสกฺโก เอก 6 สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2559 ครูบาลี



หนา้ 164/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1345 1 พระราชวรเวที (ติกฺขปญฺโญ) เอก 9 โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2537 ครูบาลี  (090-4148330)

บ1346 2 พระมหาหฤทัย  ภูริวฑฺฒโภ เอก 4 โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2558 ครูบาลี
บ1347 3 พระมหาเมธี ขตฺตปญฺโญ เอก 4 โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2560 ครูบาลี
บ1348 4 พระมหาบุญทิพย์   กิตฺติโสภโณ เอก 7 ธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 90280 2535 ครูบาลี
บ1349 5 พระครูสิริเมตตาภรณ์   เอก 5 เปรมศรัทธา ชิงโค สิงหนคร สงขลา 90280 2537 ครูบาลี
บ1350 6 พระมหาเจษฎา  วรเชฏฺโฐ เอก 4 โพธ์ิปฐมาวาส บ่อยาง เมือง สงขลา 90000 2559 ครูบาลี
บ1351 7 พระครูสิริญาณวิมล   เอก 5 เกาะบกรัตนาราม คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 90220 2539 ครูบาลี
บ1352 8 พระมหาสุธี  ญาณธีโร เอก 6 หงษ์ประดิษฐาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2557 ครูบาลี
บ1354 9 พระมหาวิวัฒน์  วิริโย เอก 8 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 2537 ครูบาลี (089-7377711)

บ1355 10 พระมหาอาทิตย์  อภิวีริโย เอก 9 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 2558 ครูบาลี  (094-6074631)

บ1356 11 พระมหาอุดม  อุปสโม เอก 9 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 2558 ครูบาลี
บ1357 12 พระมหาทวีศักด์ิ  รตนโชโต เอก 7 หาดใหญ่สิตาราม ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 2561 ครูบาลี
บ1358 13 พระมหาธนู  ปญฺญาวุฑฺโฒ เอก 9 เอก เชิงแส กระแสสินธ์ุ สงขลา 90270 2559 ครูบาลี



หนา้ 165/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1359 1 พระมหาพงษ์พันธ์  ว สพนฺโธ เอก 6 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 2538 ครูบาลี
บ1360 2 พระมหาสุวรรณ  อธิวโร เอก 7 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 2543 ครูบาลี
บ1361 3 พระมหาศักด์ิศรี  สิริธมฺโม เอก 5 ดอนศาลา มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 93150 2553 ครูบาลี
บ1362 4 พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ เอก 4 ล ากะ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000 2542 ครูบาลี
บ1363 5 พระมหาจิรวัฒน์  อภิวฑฺฒโน เอก 7,พธ.บ. ชายคลอง ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง 93000 2561 ครูบาลี



หนา้ 166/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1365 1 พระมหาก้องนภา อาภานนฺโท(สิงห์ศร)  เอก 7 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94180 2534 ครูบาลี
บ1366 2 พระมหานพดล  สุจิณฺโณ เอก 5 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94180 2553 ครูบาลี
บ1367 3 พระมหาสมคิด  สมฺปนฺโน เอก 4 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94180 2542 ครูบาลี
บ1369 4 พระมหากลด  กิตฺติเมธี เอก 5 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94180 2534 ครูบาลี
บ1364 5 พระสิริจริยาลังการ เอก 6 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94180 2534 ครูบาลี



หนา้ 167/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ1371 1 พระสิริปัญญาคุณ (สมพล  เขมทตฺโต) เอก 7 เมืองยะลาฯ สะเตง เมืองฯ ยะลา 95000 2554 ครูบาลี
บ1372 2 พระมหากรกฏ  เขมปญฺโญ เอก 9 คอกช้าง แม่หวาด ธารโต ยะลา 95150 2557 ครูบาลี



หนา้ 168/335

เลขท่ี
ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด ต าบลล าดับ อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุอ าเภอ จังหวัด รหัสฯ

บ220 1 พระมหาสมชาย  วิริยวโร เอก 3 ทุ่งคา ละหาร ย่ีงอ นราธิวาส 10100 2538 ครูบาลี



หนา้ 169/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ธ308 1 พระณัฐกฤษ  อาภาจโร เอก กล้วย บางเขน เมืองฯ นนทบุรี 11000 2558 ครูธรรม
ธ309 2 พระจิรวัชร์  สุธมฺโม เอก  - ก าแพง บางเขน เมืองฯ นนทบุรี 11000 2557 ครูธรรม
ธ310 3 พระปลัดนนท์  กิตฺติปญฺโ เอก โพธ์ิเผือก บางเขน บางกรวย นนทบุรี 11130 2558 ครูธรรม
ธ311 4 พระคนึง  ทีปโก เอก 1−2 เกดประยงค์ เล็ก ตั งตรงจิตร วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 2559 ครูธรรม
ธ312 5 พระธัญพิสิษฐ์  ชาคโร เอก - คลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 2551 ครูธรรม
ธ313 6 พระบุญเลียง  วรธมฺโม เอก - คลองตาคล้าย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 2551 ครูธรรม
ธ314 7 พระครูศรีสิทธิการ  เอก 6 แคนอก บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2551 ครูธรรม
ธ315 8 พระมหากิตติกร กิตฺติรกฺโข เอก 6 บางระโหง บางกร่าง เมืองฯ นนทบุรี 11000 2551 ครูธรรม
ธ316 9 พระมหาประสิทธ์ิ  จนฺทธมฺโม เอก 4 เฉลิมพระเกียรติ บางศรีเมือง เมืองฯ นนทบุรี 11000 2552 ครูธรรม
ธ317 10 พระครูพิทักษ์นนทกิจ เอก - ต าหนักเหนือ บางตะไนย์ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2551 ครูธรรม (มณเทียร  สุธมฺโม)
ธ318 11 พระใบฎีกาสัมฤทธ์ิ  ติสฺสานุตฺตโร เอก - เต็มรักสามัคคี บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2551 ครูธรรม
ธ319 12 พระปลัดสุรเชษฐ์  สุรเชฏฺโฐ เอก - โตนด วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 2559 ครูธรรม
ธ320 13 พระครูวินัยธรสมศักด์ิ  สุจิตฺโต เอก - ไทรน้อย ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 11150 2551 ครูธรรม
ธ322 14 พระมหาอ านวยพร  ธีรธมฺโม เอก 6 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2558 ครูธรรม
ธ323 15 พระวิโรจน์  วิโรจโน เอก - บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2556 ครูธรรม
ธ324 16 พระมหาไพศาล  สุทฺธิสทฺโธ เอก 4,ปวช. บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2560 ครูธรรม
ธ325 17 พระครูศรีปริยัตินนทการ เอก 6 บัวขวัญ บางกระสอ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2551 ครูธรรม
ธ326 18 พระอนุศร  สิริธโร เอก  1-2 บัวขวัญ บางกระสอ เมือง นนทบุรี 11000 2557 ครูธรรม
ธ327 19 พระมานะ  อภิวฑฺฒโน เอก - บางอ้อยช้าง บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี 11130 2552 ครูธรรม
ธ329 20 พระมหาวิศรุต  นริสฺสโร เอก 3 ไผ่เหลือง บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140 2561 ครูธรรม
ธ330 21 พระมหาทวี  โพธิเมธี เอก 3 พุทธปัญญา บางเขน เมืองฯ นนทบุรี 11000 2557 ครูธรรม
ธ331 22 พระครูพิทักษ์สุนทร(บุญเรือง ปริสุทฺโธ) เอก  1-2 ศรีเขตนันทาราม คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2554 ครูธรรม
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ธ332 23 พระครูธรรมธรประกิจ  กิจฺจสาโร เอก 3 ศรีรัตนาราม บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2551 ครูธรรม
ธ333 24 พระครูวินัยธรน้อมชัย  สุธมฺโม เอก - สนามนอก วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 2551 ครูธรรม
ธ334 25 พระเฉลียว  ถิรธมฺโม เอก - สนามนอก วัดชลอ บางกรวย นนทบุรี 11130 2551 ครูธรรม
ธ335 26 พระครูปลัดวิชาญ  วิชฺชาธโร เอก  1-2,ป.ตรี คลองเจ้า ทวีวัฒนา ไทรน้อย นนทบุรี 11150 2560 ครูธรรม
ธ336 27 พระปลัดนพรัตน์  สุเมโธ เอก - ส าโรง บางกรวย บางกรวย นนทบุรี 11130 2561 ครูธรรม
ธ337 28 พระสมุห์วันชัย  วนฺชโย เอก - อินทาราม คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 2551 ครูธรรม
ธ339 29 พระอานนท์  ฉนฺทธมฺโม เอก - อุบลวนาราม ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 11130 2559 ครูธรรม
ธ340 30 พระมหาสุรศักด์ิ  รุจิธมฺโม เอก 3 ละหาร บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 11110 2559 ครูธรรม
ธ373 31 พระครูธรรมธรวีระ  ชาติกโร เอก - ส้มเกลี ยง บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 11140 2551 ครูธรรม ย้ายมาจากสมุทรปราการ
ธ341 32 พระครูปลัดปุณยวิชญ์  ปุญญฺวโร เอก 1-2 เขมาภิรตาราม(ธ) สวนใหญ่ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ342 33 พระครูประโพธธรรมนาถ เอก 1-2  ท่าบันเทิงธรรม(ธ) บางใหญ่ บางใหญ่ นนทบุรี 11140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ343 34 พระมหาประวิทย์  วุฑฒิญาโน เอก 3 บางขวาง(ธ) สวนใหญ่ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ344 35 พระมหาวิษณุ  ธมฺมรตโน เอก 3 บางขวาง(ธ) สวนใหญ่ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ345 36 พระมหาอภิภพ  อภิวฑฺฒโน เอก 4 บางขวาง(ธ) สวนใหญ่ เมืองฯ นนทบุรี 11000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ346 37 พระครูปลัดทินกร  อิสฺสโร เอก 4 ราษฎร์นิยม (ธ) ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ347 38 พระทวิช  เขมโก เอก - ราษฎร์นิยม(ธ) ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 11150 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ348 1 พระครูปัญญาทีปคุณ เอก - กลางวรวิหาร ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2551 ครูธรรม
ธ349 2 พระครูสมุทรสุทธิรัตน์(ปญฺญาภรโน) เอก - กลางวรวิหาร ปากน  า เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2551 ครูธรรม
ธ350 3 พระนิต  มานิโต เอก - ครุนอก บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ351 4 พระสมจิต  ชุติทินฺโน เอก - ครุนอก บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ352 5 พระครูสมุทรปัญญาวุธ เอก - ครุใน บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ353 6 พระมหาเสน  โสภโณ เอก 3 ครุใน บางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ355 7 พระครูสุภัทรกิจจาทร เอก - คันลัด ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ356 8 พระครูวินัยธรวิทยา   สุตาคโม เอก - แค ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ357 9 พระครูธรรมธรสุชาติ  ฐิตวโร(สุชาติ) เอก - จวนด ารงค์ราชพลขันธ์ ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ358 10 พระครูธ ารงขันติคุณ  ขนฺติสาโร(ชูชีพ) เอก - เจริญวราราม คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550 2551 ครูธรรม
ธ359 11 พระครูสุคนธ์สีลคุณ  คนฺธสีโล(แสวง) เอก - ชมนิมิตร บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ360 12 พระประมวล  ธมฺมาสโย เอก - ชังเรือง บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ361 13 พระครูสังฆรักษ์ทรงศักด์ิ  ธมฺมกาโม เอก - ชัยมงคล ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2559 ครูธรรม
ธ362 14 พระมหาบุญสม  อาจิณฺณปุญฺโญ เอก 4 ชัยมงคล ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2559 ครูธรรม
ธ363 15 พระครูเกษมปิยธรรม เอก - ไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2551 ครูธรรม
ธ364 16 พระครูปรีชาธรรมวิจิตร  อภิวโร(จิตรกร) เอก 3 ทรงธรรมวรวิหาร ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ365 17 พระครูสุนทรสุตสาร  เอก 4 ท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ366 18 พระครูใบฎีกาสุวินท์ สุวิชาโน เอก - บางกอบัว บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ367 19 พระครูปลัดอนุชิต  อาจารโสภี เอก 3 บางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ368 20 พระครูปลัดสุรพจน์  ธมฺมกาโม เอก - บางขมิ น บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ369 21 พระครูจันทสารสุตกิจ(พระครูวินัยธรส าราญ  จนฺทสาโร) เอก 3 บางโฉลงใน บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ 10540 2551 ครูธรรม
ธ370 22 พระครูโกศลพัฒนาภรณ์  ปภสฺสโร(รัชพล) เอก - บางด้วนนอก บางด้วน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 2551 ครูธรรม
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ธ371 23 พระครูสังฆรักษ์วีระพร(จนฺทวโร) เอก  - บางน  าผึ งนอก บางน  าผึ ง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ372 24 พระครูสมุห์สมบูรณ์  พรหมฺสโร เอก - บางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 2551 ครูธรรม
ธ374 25 พระครูสันตจิตตานุโยค เอก - บางพ่ึง บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ375 26 พระเสน่ห์  ปุณฺณสิริ เอก - บางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ376 27 พระมหาพรเทพ อมรเทโว เอก 5 บางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ377 28 พระครูสมุห์สุพจน์(สุพจโน) เอก - บางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ378 29 พระครูปลัดกมล  อนุภทฺโท เอก  - บ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560 2551 ครูธรรม
ธ379 30 พระครูปลัดธีรเชษฐ์   ฐานวโร เอก - โปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ380 31 พระครูอาทรประชาสรรค์(บุญชัด  ชนาสโก) เอก - โปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ381 32 พระมหาธัมมชาติ  สุเมโธ เอก 8 โปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ382 33 พระมหาธีรวัฒน์  เมธีธมฺโม เอก 3 โปรดเกศเชษฐาราม ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ383 34 พระมหาฐิติพงษ์   ฐิติว โส เอก 3 พระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2551 ครูธรรม
ธ384 35 พระปลัดสมัย  ฐิตปญฺโญ เอก - พระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2551 ครูธรรม
ธ385 36 พระรัชพล  อุตฺตโม เอก - พระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2551 ครูธรรม
ธ386 37 พระมหาวิโรจน์  อคฺคปญฺโ เอก 4 พุทธภาวนาราม ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 2554 ครูธรรม
ธ388 38 พระครูศาสนกิจวิธาน(พระปลัดจุฬา ฐิตสิริ) เอก  1-2 ไพชยนต์พลเสพย์ บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ389 39 พระครูวิมลสีลคุณ  อคฺควโร(อุเทน) เอก - ไพชยนต์พลเสพย์ บางพ่ึง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ390 40 พระอดุลย์  ทินฺนธมฺโม เอก - มงคลโคธาวาส คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 10550 2551 ครูธรรม
ธ391 41 พระปลัดอดิศักด์ิ   โรจโน เอก - สวนส้ม ส าโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ392 42 พระปลัดวินัย   เตชปญฺโญ เอก - หัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 2551 ครูธรรม
ธ393 43 พระมหาทองสุข  วิสุทฺธสีโล เอก 9 หัวคู้ ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง สมุทรปราการ 10570 2551 ครูธรรม
ธ394 44 พระครูสุพัฒนกิจวิธาน  กิตฺติธโร(ถาวร) เอก - ใหม่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2551 ครูธรรม
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ธ395 45 พระครูวิธานกิตติวัฒน์  กิตฺติวุฑฺโฒ(นาเรต) เอก - ใหม่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2551 ครูธรรม
ธ396 46 พระครูธีรธรรมากร  ธีรปญฺโญ(ธีระชาติ) เอก - คลองพระราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2551 ครูธรรม
ธ397 47 พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน์ (ไพโรจน์  ภูริปญฺโญ) เอก 3 คันลัด ทรงคนอง พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2551 ครูธรรม
ธ398 48 พระสมุห์ณรงค์  จิรธมฺโม เอก - คู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 2551 ครูธรรม
ธ400 49 พระครูวัฒนสีลาจาร(วฑฺฒโน) เอก 1-2 อาษาสงคราม (ธ) ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2558 ครูธรรม (ธ)
ธ401 50 พระมหาสุรศักด์ิ  ธมฺมิโก เอก 3 อาษาสงคราม (ธ) ตลาด พระประแดง สมุทรปราการ 10130 2558 ครูธรรม (ธ)
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ธ402 1 พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ เอก - เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2554 ครูธรรม
ธ403 2 พระมหากิตติ  ชิตงฺกโร เอก 5 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2551 ครูธรรม
ธ404 3 พระมหาโก้  อมโร เอก 4 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2559 ครูธรรม
ธ405 4 พระมหาวินิจ  อาจารสมฺปนฺโน เอก 4 เขียนเขต บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2554 ครูธรรม
ธ407 5 พระครูสุตธรรมานุโยค เอก 4 ชินวรารามวรวิหาร บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2551 ครูธรรม
ธ408 6 พระมหาศิริ  สิริปุญโญ เอก 3 ชินวรารามวรวิหาร บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2551 ครูธรรม
ธ409 7 พระมหาจักรี  จนฺทวณฺโณ เอก 3 ต าหนัก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 12160 2552 ครูธรรม
ธ410 8 พระครูปริยัติกิจวิมล เอก - ตะวันเรือง คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2551 ครูธรรม
ธ411 9 พระสิทธินนท์  สิทฺธินนฺโท เอก - ตะวันเรือง คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2556 ครูธรรม
ธ412 10 พระทัพยา  ปิยวณฺโณ เอก - ธัญญะผล ล าลูกกา ล าลูกกา ปทุมธานี 12150 2559 ครูธรรม
ธ414 11 พระสมรัก  ภทฺทปญฺโญ เอก - น  าวน บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2551 ครูธรรม
ธ415 12 พระครูรัตนภัทรคุณ  เอก 1 - 2 บ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 2551 ครูธรรม
ธ416 13 พระมหาสมโภชน์  ฐานสมฺปนฺโน เอก 8 บ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 2551 ครูธรรม
ธ417 14 พระครูวิสุทธิธีราจารย์ (อนงค์ วิสุทฺธาจาโร) เอก - บางเตยกลาง บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160 2551 ครูธรรม
ธ418 15 พระครูสมุห์สุพจน์  สุภกิจฺโจ เอก - บางเด่ือ บางเด่ือ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2554 ครูธรรม
ธ419 16 พระมหาถาวร  ถิรจิตฺโต เอก 9 บางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2551 ครูธรรม
ธ420 17 พระมหาอกนิษฐ์  สิริปญฺโ เอก - บางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2556 ครูธรรม
ธ421 18 พระมหาสุริยันต์  ธมฺมทสฺสี เอก 5 บุญบางสิงห์ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2551 ครูธรรม
ธ422 19 พระมหาทวิชัย  อาทโร เอก 3 ปัญญานันทาราม คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2561 ครูธรรม
ธ423 20 พระชัยยศ  านฺทินฺโน เอก - เปรมประชา บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2554 ครูธรรม
ธ424 21 พระไพศาล  พลวุฑฺโฒ เอก - เปรมประชา บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2551 ครูธรรม
ธ425 22 พระสมุห์จเร  อคฺคปญฺโญ เอก - ผลาหาร คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2551 ครูธรรม
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ธ426 23 พระมหาโชคชัย  สิรินฺทชโย เอก 7 พระธรรมกาย คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120 2561 ครูธรรม
ธ427 24 พระยุทธนา  ฐิติธมฺโม เอก - พืชอุดม พืชอุดม ล าลูกกา ปทุมธานี 12150 2559 ครูธรรม
ธ428 25 พระครูปลัดประภัสสร  ปญฺญาวุโธ เอก - โพสพผลเจริญ คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130 2551 ครูธรรม
ธ429 26 พระสุวิทย์  ถิรปุญฺโญ เอก - โพสพผลเจริญ คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130 2552 ครูธรรม
ธ430 27 พระครูใบฎีกาอาทิตย์  อคฺคธมฺโม เอก - มะขาม บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2554 ครูธรรม
ธ431 28 พระปลัดบุญปลูก  ตเปโม เอก - มะขาม บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2556 ครูธรรม
ธ432 29 พระมหาอดุลย์  วุฒิโก เอก 5 มะขาม บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2554 ครูธรรม
ธ433 30 พระมหาประเสริฐ  สีลเสฎฺโฐ เอก 6 มูลจินดาราม บึงย่ีโถ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2551 ครูธรรม
ธ434 31 พระมหาบัญชา  สารคนฺโธ เอก 4 ลาดสนุ่น คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 12130 2551 ครูธรรม
ธ435 32 พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ เอก - สวนมะม่วง บ้านงิ ว สามโคก ปทุมธานี 12160 2551 ครูธรรม
ธ436 33 พระสมุห์ประเสริฐชัย  ธมฺมธีโร เอก - แสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2551 ครูธรรม
ธ437 34 พระมหาค าดี  เขมนนฺโท เอก 3 แสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12130 2551 ครูธรรม
ธ438 35 พระปลัดปรีชา  คนฺธโก เอก - แสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 12120 2551 ครูธรรม
ธ439 36 พระมหานิพนธ์  นิปโก เอก 3 โสภาราม บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 2551 ครูธรรม
ธ440 37 พระครูวิจิตรปทุมรัตน์ เอก 3 ป่าไขแสงธรรมาราม (ธ) หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ441 38 พระครูปลัดประมวล  จารุวณฺโณ เอก  1-2 ท้ายเกาะใหญ่ (ธ) บางเตย สามโคก ปทุมธานี 12160 2558 ครูธรรม (ธ)
ธ442 39 พระธนิก  อภิธนิโก เอก ปทุมทอง (ธ) บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 12160 2558 ครูธรรม (ธ)
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ธ443 1 พระจุฑากรณ์  อภิมงฺคโล เอก - กระแชง กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 2556 ครูธรรม
ธ444 2 พระครูวิบูลพัฒนาภรณ์ (มานพ สุภทฺโท) เอก - กุฎีกรุ ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260 2551 ครูธรรม
ธ445 3 พระครูวิสุทธิธรรมากร เอก - ไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 2551 ครูธรรม
ธ446 4 พระครูใบฎีกาปรีชา  ปญฺญาวโร เอก - ขนอนใต้ บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 2551 ครูธรรม
ธ447 5 พระครูประกาศธรรมวิจิตร(อดุลย์  อาภสฺสโร) เอก - ค่าย ขวัญเมือง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 2551 ครูธรรม
ธ448 6 พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์ เอก - เจริญธรรม ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 2551 ครูธรรม
ธ449 7 พระครูปลัดรัตนวรวัฒน์(สนอง  ธนปญฺโ ) เอก - เจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 2556 ครูธรรม
ธ450 8 พระสมุห์ธ ามรงค์  อธิปญฺโญ เอก 3 เจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 2559 ครูธรรม
ธ451 9 พระมหาสมชาย  ปญฺญาธีโร เอก 7 เจ้าเจ็ดนอก เจ้าเจ็ด เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 2551 ครูธรรม
ธ452 10 พระครูประทีปวัชราภรณ์ เอก - ช่างเหล็ก ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 2552 ครูธรรม
ธ453 11 พระครูโกศลธรรมวงศ์(สมใจ  ธนิสฺสโร) เอก - ตองปุ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2551 ครูธรรม
ธ454 12 พระสมุห์เปล่ง  จิตฺติปาโล เอก - ท่า บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 2551 ครูธรรม
ธ455 13 พระครูสุชาติวุฒิกิจ เอก - เทพสุวรรณ บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 13150 2551 ครูธรรม
ธ456 14 พระครูไพโรจน์ปัญญารัต เอก - นาคูสว่างอารมณ์ราษฎร์ นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 2551 ครูธรรม
ธ457 15 พระครูพิบูลรัตนากร เอก - บันไดช้าง หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 2551 ครูธรรม
ธ458 16 พระมหาพิทักษ์รักษ์  กิตฺติวฑฺฒโน เอก 3 ท่าโขลง วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2559 ครูธรรม
ธ459 17 พระครูวิจิตรธรรมานุรักษ์ เอก - บางซ้ายนอก เต่าเลา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270 2551 ครูธรรม
ธ460 18 พระครูขันติธรรมานุวัตร เอก - บางซ้ายใน เต่าเลา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270 2551 ครูธรรม
ธ461 19 พระครูอุดมนวการ เอก - บ้านแดง น  าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 2551 ครูธรรม
ธ462 20 พระครูวิรุฬห์กิจโกศล(บัณฑิต วชิรญาโณ) เอก - โบสถ์ บ้านแพรก บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 2551 ครูธรรม
ธ463 21 พระปลัดชัยวัฒน์  ปภากโร เอก - โบสถ์ หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 2551 ครูธรรม
ธ464 22 พระครูพิสุทธ์ิคุณากร (สนธยา) เอก - ใบบัว บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 13110 2559 ครูธรรม
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ธ466 23 พระครูปัญญาวชิรคุณ เอก - ผดุงธรรม ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 2551 ครูธรรม
ธ467 24 พระครูวินัยธรสุเทพ  โฆสโก เอก - พนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2551 ครูธรรม
ธ468 25 พระมหาจ ารัส  จนฺทธมฺโม เอก 5 พนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2554 ครูธรรม
ธ469 26 พระมหาจ าเริญ  อนาวิโล เอก 5 พนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2551 ครูธรรม
ธ470 27 พระมหาชุมพล  ถิรธมฺโม เอก 7 พนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2552 ครูธรรม
ธ471 28 พระมหาโยธิน  ธมฺมญาโณ เอก 6 พนัญเชิงวรวิหาร กะมัง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2551 ครูธรรม
ธ472 29 พระปลัดวินัย  วินโย เอก - โพธ์ิล าแพน บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260 2551 ครูธรรม
ธ473 30 พระครูใบฎีการะเบียบ  สุเมโธ เอก - ไม้รวก ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 2551 ครูธรรม
ธ474 31 พระครูศรีปริยัตยาภิรม วลฺลโภ เอก 6 ละมุด ปากจ่ัน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260 2551 ครูธรรม
ธ475 32 พระปลัดสราวุธ  ปญฺญาวุโธ เอก - ลาดชะโด หนองน  าใหญ่ ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 2551 ครูธรรม
ธ476 33 พระครูวิศาลพัฒนกิจ เอก - ปทุมวัน สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 2551 ครูธรรม
ธ477 34 พระปลัดส าเริง  สุธมฺโม เอก - ลาดบัวหลวง สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 2551 ครูธรรม
ธ478 35 พระมหาชาญ  สุทฺธปญฺโญ เอก 7 ศักด์ิ วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 2551 ครูธรรม
ธ479 36 พระครูอาทรบุญวิสุทธ์ิ เอก - สมณโกฎฐาราม หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2551 ครูธรรม
ธ480 37 พระครูโอภาสกัลยาณธรรม กลฺยาณธมฺโม เอก 4 สหกรณ์ธรรมนิมิต ล าตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 2551 ครูธรรม
ธ481 38 พระสมุห์สามารถ  มหาวิริโย เอก - สีกุก น  าเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 2551 ครูธรรม
ธ482 39 พระครูสิริพุทธิศาสตร์ (นพรักษ์  ขนฺติโสภโณ) เอก 5 สุคนธาราม เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270 2554 ครูธรรม
ธ483 40 พระครูอุดมปิยธรรม เอก - หน้าโคก อมฤต ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 13120 2552 ครูธรรม
ธ484 41 พระชัยศักด์ิ  จนฺทสาโร เอก  - หน้าต่างนอก หน้าไม้ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 2557 ครูธรรม
ธ485 42 พระปลัดโอภาส  โอภาโส เอก 3 หน้าเมรุราชิการาม ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2559 ครูธรรม
ธ486 43 พระมหาบัญชา  ปญฺ าวโร เอก 3 กกแก้วบูรพา (ธ) กกแก้วบูรพา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2557 ครูธรรม(ธ)
ธ487 44 พระครูวิจิตรธรรมโกศล  คุณปุญฺโ เอก 3 ชูจิตธรรมาราม(ธ) สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 2561 ครูธรรม(ธ)
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ธ488 45 พระครูอาทรพิพัฒนโกศล เอก - ทองบ่อ (ธ) ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ489 46 พระครูปลัดศราวุธ  สุทสฺสโน เอก  1-2 นิเวศธรรมประวัติ  (ธ) บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 2558 ครูธรรม (ธ)
ธ490 47 พระครูประสิทธ์ิธรรมสาร เอก - ป่าคา (ธ) โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ491 48 พระครูสังฆรักษ์ชาตรี ส วุฑฺโฒ เอก - โพธ์ิแตงใต้ (ธ) โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ492 49 พระครูกิตติสารสุมณฑ์ (จิตรติ) เอก 1−2 เสนาสนาราม (ธ) หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ493 50 พระครูสุวรรณธรรมรังสี เอก - เสนาสนาราม (ธ) หัวรอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ494 1 พระมหาสยาม  ปภสฺสโร เอก 3 ท่าโขลงกิตติยาราม ค าหยาด โพธ์ิทอง อ่างทอง 14120 2551 ครูธรรม
ธ495 2 พระนพดล  จนฺทโสภโณ เอก - โบสถ์วรดิตถ์ ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14130 2557 ครูธรรม
ธ496 3 พระครูโสภิตกิจจานุกิจ (นพดล กมโล) เอก - ป่าโมกวรวิหาร ป่าโมก ป่าโมก อ่างทอง 14130 2551 ครูธรรม
ธ497 4 พระครูโพธิกิจจาภิรักษ์ (สุพจน์ ธมฺมสาโร) เอก 3 โพธ์ิราษฎร์ บางเจ้าฉ่า โพธ์ิทอง อ่างทอง 14120 2551 ครูธรรม
ธ498 5 พระครูวินิตธรรมานุรักษ์ (มานะ มานิโต) เอก - มงคลธรรมนิมิต มงคลธรรมนิมิต สามโก้ อ่างทอง 14160 2559 ครูธรรม
ธ499 6 พระครูธรรมธรสฐาพร (ปภสฺสโร) เอก - มหานาม ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง 14140 2551 ครูธรรม
ธ500 7 พระครูสมุห์นนทกานต์  ฉนฺทสีโล เอก  - ไชโยวรวิหาร ไชโย ไชโย อ่างทอง 14140 2557 ครูธรรม
ธ501 8 พระครูสมุห์โชคชัย  ทานรโต เอก - เรไร สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 14150 2551 ครูธรรม
ธ503 9 พระหม่อง  ฐิตเมโธ เอก - ชัยมงคล ตลาดหลวง เมือง อ่างทอง 14000 2551 ครูธรรม
ธ504 10 พระปลัดฉลอง  อรุโณ เอก - ส่ีร้อย ส่ีร้อย วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 14110 2551 ครูธรรม
ธ505 11 พระครูวิกรมธรรมโสภณ เอก หนองกร่าง สามโก้ สามโก้ อ่างทอง 14160 2551 ครูธรรม
ธ507 12 พระปลัดศุภมิตร  เมตฺตาสโย เอก  - แสวงหา แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 14150 2556 ครูธรรม
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ธ510 1 พระครูคีรีวรเขต เอก - เขาลาดวนาราม ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 18110 2551 ครูธรรม
ธ511 2 พระครูพิพิธชัยธรรม เอก - เขาดิน เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000 2559 ครูธรรม
ธ512 3 พระครูใบฎีกาสมยศ  ปนสฺโน เอก - ผึ งรวง บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000 2551 ครูธรรม
ธ513 4 พระมหาชาญชัย  ชยาภรโณ เอก 4 มงคลชัยพัฒนา ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000 2558 ครูธรรม
ธ514 5 พระครูสุนันทกิจโกศล เอก - ดอนทอง ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี 18210 2551 ครูธรรม
ธ515 6 พระปลัดอุทัยวุฒิ  นิติสาโร เอก บ้านครัว บ้านครัว บ้านหมอ สระบุรี 18130 2558 ครูธรรม
ธ516 7 พระปลัดสมบูรณ์  ชนาสโภ เอก - บ้านหมอ บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 18130 2556 ครูธรรม
ธ517 8 พระปลัดอ๊อด  ปวฑฺฒโน เอก  1-2 หนองพันเรือ โคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี 18130 2551 ครูธรรม
ธ518 9 พระครูพิสณฑ์สิทธิการ เอก - นิคมวาสี ขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2551 ครูธรรม
ธ519 10 พระครูเกษมเสลธรรม เอก - สวนส าราญ พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 18120 2559 ครูธรรม
ธ520 11 พระครูถาวรธรรมทัต เอก - ซับสนุ่น ซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี 18180 2556 ครูธรรม
ธ521 12 พระอธิการสมเกียรติ  สมสีโล เอก - บ้านหินลับ มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180 2559 ครูธรรม
ธ523 13 พระสมุห์สุทธิ    วิสุทฺโธ เอก - ทองพุ่มพวง ดาวเรือง เมือง สระบุรี 18000 2551 ครูธรรม
ธ524 14 พระครูสุธีวรานุสิฐ  ญาณวีโร เอก - ศรีบุรีรตนาราม ปากเพรียว เมือง สระบุรี 18000 2551 ครูธรรม
ธ525 15 พระครูอาทรกิจจารักษ์ เอก - เกาะแก้วอรุณคาม หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 18150 2551 ครูธรรม
ธ527 16 พระครูพิบูลโชติธรรม   ชุตินฺธโร เอก - บางกง วิหารแดง วิหารแดง สระบุรี 18150 2551 ครูธรรม
ธ528 17 พระสมุห์ฉลอง  รตนปญฺโ เอก เจ้าฟ้า สวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี 18160 2558 ครูธรรม
ธ529 18 พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ ฐานวุฑฺโฒ เอก - ป่าสัก ท่าช้าง เสาไห้ สระบุรี 18160 2551 ครูธรรม
ธ530 19 พระครูอุดมธรรมพิสุทธ์ิ เอก - สูง เสาไห้ เสาไห้ สระบุรี 18160 2551 ครูธรรม
ธ531 20 พระครูวิทิตอรรถการ เอก - โคกมะตูม หนองไข่น  า หนองแค สระบุรี 18140 2551 ครูธรรม
ธ532 21 พระครูวิบูลย์บุญวัฒน์ เอก - หนองผักชีใต้ หนองปลาหมอ หนองแค สระบุรี 18140 2559 ครูธรรม
ธ533 22 พระนรา  ฐานวีโร เอก - ท่าราบ หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี 18170 2551 ครูธรรม
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ธ534 23 พระครูสุวรรณธรรมวัตร เอก - หนองพลับ หนองควายโซ หนองแซง สระบุรี 18170 2551 ครูธรรม
ธ535 24 พระครูพิหารธรรมประสุต เอก - ตอยาง หนองโดน หนองโดน สระบุรี 18190 2558 ครูธรรม
ธ536 25 พระอธิการธวัชชัย  เขมโก เอก - ศรีนวลตอยาง หนองโดน หนองโดน สระบุรี 18190 2559 ครูธรรม
ธ537 26 พระสุชน  จนฺทว โส เอก - เขาพระ บ้านป่า แก่งคอย สระบุรี 18110 2560 ครูธรรม
ธ538 27 พระสมุห์ส ารวย  ขนฺติธมฺโม เอก - หลังสวน บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 18190 2560 ครูธรรม
ธ539 28 พระครูสุนทรวิมลศิล เอก - หนองนกชุม โคกสะอาด หนองแซง สระบุรี 18170 2560 ครูธรรม
ธ540 29 พระมหาวีระชัย  ฐานิสฺสโร เอก 6 ดอนทอง ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี 18210 2560 ครูธรรม
ธ541 30 พระอุทัย  อภิวโร เอก  1-2 ป่าลานหินดาด วังม่วง วังม่วง สระบุรี 18220 2561 ครูธรรม
ธ542 31 พระธนภณ  อริยว โส เอก - ถ  าบาดาล (ธ) ล าพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี 18180 2560 ครูธรรม(ธ)
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ธ545 1 พระครูปัญญาธรรมานุกูล เอก - บางกะพี ใหญ่ กกโก บ้านหม่ี ลพบุรี 15000 2551 ครูธรรม
ธ546 2 พระครูสุคนธปราการ เอก - ก าแพงประชาราม โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 15120 2551 ครูธรรม
ธ547 3 พระครูวรจิตตาภิรักษ์ เอก - ใหม่กุดตาเพชร กุดตาเพชร ล าสนธิ ลพบุรี 15190 2551 ครูธรรม
ธ548 4 พระอธิการนพ  รตนวณฺโณ เอก เกตุ ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 2558 ครูธรรม
ธ549 5 พระครูศีลสังวรพิมล เอก - เขาน้อยราษฎร์บ ารุง เขาน้อย ล าสนธิ ลพบุรี 15190 2551 ครูธรรม
ธ550 6 พระครูจริยาภิราม อคฺคจิตฺโต เอก - คลองเม่า โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 2551 ครูธรรม
ธ551 7 พระครูปิยธรรมธีราภรณ์ เอก - คลองสุทธาวาส บ้านหม่ี บ้านหม่ี ลพบุรี 15110 2551 ครูธรรม
ธ552 8 พระครูสุคนธ์บุญเขต เอก - คุ้งนาบุญ ส่ีคลอง เมืองฯ ลพบุรี 15000 2551 ครูธรรม
ธ553 9 พระมหาริน  อคฺคฏฺ าโน เอก 5 โคกกะเทียม โคกกะเทียม เมืองฯ ลพบุรี 15160 2557 ครูธรรม
ธ554 10 พระครูปริยัติธีราภรณ์ เอก 3 ไชยดิษฐาราม ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 2551 ครูธรรม
ธ555 11 พระพรเทพ  จนฺทโชโต เอก ถ  าตะโก เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 2558 ครูธรรม
ธ556 12 พระปลัดพิชัยยุทธ์  เตชปญฺโ เอก - ทะเลวังวัด ทะเลวังวัด ท่าหลวง ลพบุรี 15230 2554 ครูธรรม
ธ557 13 พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ) เอก - ท่าหลวง ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 15230 2559 ครูธรรม
ธ558 14 พระบุญรัตน์  มหาวีโร เอก - ทุ่งท่าช้าง ทุ่งท่าช้าง สระโบสถ์ ลพบุรี 15240 2559 ครูธรรม
ธ559 15 พระเมธิวัฒน์  ตสีโล เอก  1-2 ป่ากล้วย ท่าแค เมืองฯ ลพบุรี 15000 2554 ครูธรรม
ธ560 16 พระครูรังษีกิจจาทร เอก - พรหมรังษี ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 2551 ครูธรรม
ธ561 17 พระเมธี  สมฺมาปญฺโ เอก - พัฒนาธรรมาราม พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 2561 ครูธรรม
ธ562 18 พระวิชิต  กตสาโร เอก - มหาโพธิ มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 15240 2551 ครูธรรม
ธ563 19 พระด ารงค์ชัย  เมตตฺจิตโต เอก  - มหาสอน มหาสอน บ้านหม่ี ลพบุรี 15110 2561 ครูธรรม
ธ564 20 พระมหามงคล  ธมฺมร สี เอก 4 ยวด บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 2558 ครูธรรม
ธ565 21 พระครูรัตนคีรีบริรักษ์(หนัก ฐานสุโภ) เอก - ศรีรัตนคีรี ท่าศาลา เมืองฯ ลพบุรี 15000 2551 ครูธรรม
ธ566 22 พระครูพิศาลโชติวัฒน์ เอก - สระตาแวว พุคา บ้านหม่ี ลพบุรี 15110 2551 ครูธรรม
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ธ567 23 พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เอก - สามัคคีประชาราม ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 15250 2551 ครูธรรม
ธ568 24 พระครูภัทรปัญญาวุธ เอก - สิงห์คูยาง โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 15120 2551 ครูธรรม
ธ569 25 พระมหาอ านาจ  อภิปุญฺโญ เอก 3 นิมิตมงคล โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 15120 2551 ครูธรรม
ธ570 26 พระศิริพงษ์   เตชปญฺโญ เอก - สิงห์คูยาง โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 15120 2551 ครูธรรม
ธ571 27 พระสมพร  ฉนฺทชาโต เอก - สิงห์คูยาง โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 15120 2551 ครูธรรม
ธ572 28 พระหน่วง  สิริธมฺโม เอก - สิงห์คูยาง โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบุรี 15120 2551 ครูธรรม
ธ573 29 พระอธิการบุญรัตน์  ปุณฺณสีโล เอก  1-2 หนองตาแดง ยางโทน หนอนม่วง ลพบุรี 15170 2551 ครูธรรม
ธ574 30 พระครูใบฎีกาวัฒนา  ฐิตวฑฺฒนเมธี เอก 1−2 หนองข่อย หนองแขม โคกส าโรง ลพบุรี 15120 2559 ครูธรรม
ธ575 31 พระครูอนุวัตรนันทสาร เอก 3 อัมพวันวนาราม ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 2551 ครูธรรม
ธ576 32 พระครูพลญาณวิสุทธ์ิ  เตชวโร เอก - โคกคลีสามัคคี (ธ) ท่าดินด า ท่าหลวง ลพบุรี 15130 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ577 33 พระครูสุเมธาวราภรณ์ เอก - พีระภูมาราม (ธ) โคกตูม เมืองฯ ลพบุรี 15000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ578 34 พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ  ขนฺติสาโร เอก - ลพบุรีวนาราม (ธ) ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 15230 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ579 35 พระครูพินิจธรรมานุวัฒน์ เอก - ราษฎร์ศรัทธาท า (ธ) บางขันหมาก เมืองฯ ลพบุรี 15000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ580 36 พระครูธรรมธรมนูญรังสี เอก - วาสนวราราม (ธ) บางขาม บ้านหม่ี ลพบุรี 15110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ581 37 พระปัญญาวุฒิ  วุฑฺฒิโก เอก  - อัมพวัน (ธ) บางขันหมาก เมืองฯ ลพบุรี 15000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ582 1 พระครูโสภณโพธิธรรม เอก - คลองโพธ์ิศรี โพธ์ิชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2551 ครูธรรม
ธ583 2 พระมหาจรัญ  ภทฺทจาโร เอก 7 จุกคลี ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 16130 2557 ครูธรรม
ธ584 3 พระปลัดยรรยง  เขมเทโว เอก  - ทอง น  าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2561 ครูธรรม
ธ585 4 พระครูอาทรธรรมานุกูล เอก - โบสถ์ ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 2551 ครูธรรม
ธ586 5 พระมหาวิชาญ  เขมโชติ เอก - โบสถ์ ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 2551 ครูธรรม
ธ587 6 พระสมโภช  ธมฺมวิสุทฺโธ เอก ป.ตรี โบสถ์ ถอนสมอ ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 2560 ครูธรรม
ธ588 7 พระครูเกษมธรรมโชติ เอก - ประโชติการาม บางกระบือ เมือง สิงห์บุรี 16000 2551 ครูธรรม
ธ589 8 พระสังฆรักษ์ธ ารง   ฐิตวิริโย เอก - ดาวดึงส์ โพกรวม เมือง สิงห์บุรี 16000 2551 ครูธรรม
ธ590 9 พระมานพ  อภโย เอก  - ประดับ บางระจัน ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 16150 2561 ครูธรรม
ธ591 10 พระปลัดเดโช  สุคนฺโธ เอก - ประสิทธิคุณากร สิงห์ บางระจัน สิงห์บุรี 16130 2537 ครูธรรม
ธ592 11 พระมหาฟ้าล่ัน  จนฺทโชโต เอก 5 พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2556 ครูธรรม
ธ593 12 พระมหาอพรสิทธ์ิ  มหาคุโณ เอก 5 พระนอนจักรสีห์ จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 16000 2558 ครูธรรม
ธ594 13 พระมหากิตติวัฒน์  กิตฺติวฑฺฒโน เอก 3,ป.ตรี พิกุลทอง พิกุลทอง ท่าช้าง สิงห์บุรี 16140 2560 ครูธรรม
ธ595 14 พระมหาด าเนิน  ติกฺปญฺโญ เอก 5 โพธ์ิเงิน บางมัญ เมือง สิงห์บุรี 16000 2551 ครูธรรม
ธ596 15 พระมหาสัมฤทธ์ิ  กิตฺติปญฺโญ เอก - วัดหนองโขลง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 16130 2551 ครูธรรม
ธ597 16 พระสุมาศ  จนฺทธมฺโม เอก - ห้วยเจริญสุข พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 16130 2551 ครูธรรม
ธ598 17 พระมหาภัทรชัย  กิจจชโย เอก 3 แหลมทอง งิ วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2551 ครูธรรม
ธ599 18 พระธนิสร  เตชธโร(พระจตุรงค์) เอก - อัมพวัน พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 16120 2558 ครูธรรม
ธ600 19 พระนรินทร์  โชติปาโล เอก ป.ตรี อัมพวัน พรหมบุรี พรหมบุรี สิงห์บุรี 16160 2560 ครูธรรม
ธ601 20 พระครูปลัดปราโมทย์  สิริเตโช เอก 1−2 กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ602 21 พระมหาสงกรานต์  อภิรกฺขิโต เอก 3 กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2558 ครูธรรม (ธ)
ธ603 22 พระธนภัทร  กิตฺติวโร เอก  - โบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2557 ครูธรรม (ธ)



หนา้ 185/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ604 23 พระครูปลัดเอนก  ปุณฺณวุฑฺโฒ เอก  - โบสถ์ อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2557 ครูธรรม (ธ)
ธ605 24 พระครูพิริยธรรมสาร(ประหยัด มหาวีโร) เอก - โพธ์ิศรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ606 25 พระครูอิสรธรรมโสภณ เอก  - ศรีส าราญ น  าตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ607 26 พระโชคชัย  ธมฺมงฺกุโร เอก ศน.บ. กฤษณเวฬุพุทธาราม ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 2559 ครูธรรม (ธ)



หนา้ 186/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ609 1 พระครูสังฆรักษ์วงษ์  ฐานวโร เอก  1-2 มณีสถิตฯ อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000 2551 ครูธรรม
ธ611 2 พระครูอุทานโชติวัฒน์ เอก - มโนราช ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 2551 ครูธรรม
ธ612 3 พระครูอุทิตกิจจาภิรม เอก - มณีสถิตฯ อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000 2551 ครูธรรม
ธ613 4 พระครูอุทิตศาสนกิจ จนฺทสีโล เอก - ห้วยขานาง เขาบางแทรก หนองฉาง อุทัยธานี 61110 2551 ครูธรรม
ธ614 5 พระครูอุทิศกิตติสาร เอก - คูเมือง ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 2551 ครูธรรม
ธ615 6 พระครูอุเทศธรรมปรีชา เอก - อมฤตวารี อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000 2551 ครูธรรม
ธ616 7 พระครูอุเทศธรรมสาทิส เอก - วังสาริกา หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 61120 2551 ครูธรรม
ธ617 8 พระครูอุเทศธรรมาภรณ์ รามธมฺโม เอก - ใหญ่ บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110 2551 ครูธรรม
ธ618 9 พระครูอุเทศปริยัตยาทร เอก - เทพนิมิต เขาบางแทรก หนองฉาง อุทัยธานี 61110 2551 ครูธรรม
ธ620 10 พระประกอบ  ขนฺติวโร เอก - เขาปฐวี ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120 2551 ครูธรรม
ธ621 11 พระมหาโกมล  นิรมโล เอก - ใหม่จันทราราม อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000 2551 ครูธรรม
ธ622 12 พระครูภาวนาเจติยารักษ์ เอก - ถ  าพระธาตุเมืองเทพ บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 2551 ครูธรรม
ธ623 13 พระมหามานพ  โอภาโส เอก - ใหม่จันทราราม อุทัยใหม่ เมือง อุทัยธานี 61000 2551 ครูธรรม
ธ624 14 พระมหาสมปอง  กิตฺติปญฺโญ เอก 4 ผาท่ัง ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 2551 ครูธรรม
ธ625 15 พระศศิธรรม  ฐานวโร เอก - มะเด่ือ ทุ่งนาไทย  ทัพทัน อุทัยธานี 61120 2551 ครูธรรม
ธ626 16 พระสมพงษ์  อตฺตสาโร เอก - หนองสระ หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี 61120 2551 ครูธรรม
ธ627 17 พระสามารถ  สิริปญฺโย เอก - บ้านไร่ บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 2551 ครูธรรม
ธ628 18 พระสิทธ์ิ  นาถสีโล เอก - เขาปฐวี ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120 2551 ครูธรรม
ธ630 19 พระปลัดสุวัช ธมฺมปาโล เอก - หนองขุนชาติ หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 2551 ครูธรรม
ธ631 20 พระประเทือง  ปญฺ าธโร เอก - หนองหญ้านาง หนองไผ่แบน เมือง อุทัยธานี 61000 2554 ครูธรรม
ธ632 21 พระพิบูลย์  านธมฺโม เอก - เนินเหล็ก โนนเหล็ก เมือง อุทัยธานี 61000 2554 ครูธรรม
ธ633 22 พระสมุห์สถาพร  รวิวณฺโณ เอก  1-2 ทองอร่ามรังษี ท่าซุง เมือง อุทัยธานี 61000 2556 ครูธรรม



หนา้ 187/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ634 23 พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์ เอก 4 โป่งข่อย ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 61170 2559 ครูธรรม
ธ635 24 พระประสิทธ์ิ  ถาวโร เอก - บ้านไร่ บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 2559 ครูธรรม



หนา้ 188/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ636 1 พระครูโกศลชัยพัฒน์  เอก 3 หนองยาง สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 17130 2551 ครูธรรม
ธ637 2 พระครูวิรุฬห์บุญเขต(ละม่อม อนากุโล) เอก - คลองกลาง วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 17110 2551 ครูธรรม
ธ638 3 พระอธิการสุชาติ  สุชาโต เอก ม.6 โคกแจง วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 17110 2560 ครูธรรม
ธ639 4 พระบุญช่วย  ชาครธมฺโม เอก ส าเภาแก้ว ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 17110 2558 ครูธรรม
ธ640 5 พระปลัดวรเมศวร์  นาควโร เอก  - ใหญ่ ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 17110 2557 ครูธรรม
ธ641 6 พระครูวิธานสุตาภิรม(ฐิติวัชร์  วรวฑฺฒโน) เอก 4 พระบรมธาตุ ชัยนาท เมือง ชัยนาท 17000 2557 ครูธรรม
ธ642 7 พระครูปลัดศิริ  สุวณฺณร สี เอก 3,ม.6 ทรงเสวย หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 17120 2560 ครูธรรม
ธ643 8 พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์ (บุญเลิศ ธมฺมวโร) เอก - โคกโตนด ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 17140 2559 ครูธรรม
ธ644 9 พระปลัดประธาน  ธมฺมสุธี เอก 3 พระบรมธาตุ เท่ียงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 17150 2560 ครูธรรม
ธ645 10 พระสมุห์สมศักด์ิ  ทีปธมฺโม เอก สกุณาราม บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 17140 2558 ครูธรรม
ธ646 11 พระครูโกศลภาวนานุสิฐ(ทะนงค์ ชยนฺโต) เอก - กรุณา บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 17150 2551 ครูธรรม
ธ647 12 พระมหานิพนธ์  นาควโร เอก 4 โพธ์ิงาม บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 17150 2557 ครูธรรม
ธ648 13 พระประเวช  ธมฺมสาโร เอก  - มะปราง โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท 17150 2557 ครูธรรม
ธ649 14 พระปลัดวิวัต  ขนฺติโก เอก - สมอ โพนางด าออก สรรพยา ชัยนาท 17150 2551 ครูธรรม
ธ650 15 พระครูสุธรรมพินิต สุเนตฺโต เอก - ดงพระเจดีย์ กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 17120 2551 ครูธรรม
ธ651 16 พระปลัดช านาญ  สุทฺธจิตฺโต เอก - เด่นใหญ่ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 17130 2551 ครูธรรม
ธ652 17 พระมหานิวัฒน์  ชยธมฺโม เอก 3 หนองอ้ายสาม ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 17130 2551 ครูธรรม
ธ653 18 พระครูอุทิตธรรมาภรณ์ (อ าพล กาญฺจโน) พระบรมธาตุ ชัยนาท เมือง ชัยนาท 17000 2551 ครูธรรม
ธ654 19 พระธรรมธรปรเชษฐ์  านธมฺโม เอก  - บ้านกล า ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 17000 2561 ครูธรรม
ธ655 20 พระครูพิพัฒน์ธรรมนันท์  ฐิตธมฺโม เอก - ดอนแตง (ธ) หางน  าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ656 21 พระครูสุนทรธรรมวุฒิ(ไพฑูรย์  ฐานวุฑฺโฒ) เอก - ป่าสัก (ธ) หางน  าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 17110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ657 22 พระครูศุภกิจธรรมากร เอก  - สร้อยสังข์สถิตย์ (ธ) ธรรมามูล เมือง ชัยนาท 17000 2557 ครูธรรม (ธ)



หนา้ 189/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ1131 23 พระธีระวัฒน์  อภิวฑฺฒโน เอก - หนองลาด กะบกเตี ย เนินขาม ชัยนาท 17130 2554 ครูธรรม

ชน 0035/386 วันท่ี 24
 ม.ย. 65 ย้ายจากวัด
บางแคน้อย
สมุทรสงคราม ไปยังวัด
หนองลาด ชัยนาท



หนา้ 190/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ658 1 พระปลัดสมบัติ  อิสฺสโร เอก - กลาง มะขามหย่ง เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ659 2 พระสมุห์เชาวลิต  ชุตินฺธโร เอก - กะบกคู่ ท่าบุญมี เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 2551 ครูธรรม
ธ660 3 พระครูพิมลกิจจานุวัตร เอก กุณฑีธาร คลองก่ิว บ้านบึง ชลบุรี 20220 2551 ครูธรรม
ธ661 4 พระวิฑูรย์   สิริวณฺโณ เอก - กุณฑีธาร คลองก่ิว บ้านบึง ชลบุรี 20220 2551 ครูธรรม
ธ662 5 พระครูสุวรรณรัตนวัฒน์ เอก - เกษตรสุวรรณ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270 2551 ครูธรรม
ธ663 6 พระครูประภัสร์ธรรมนาถ เอก - เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 2551 ครูธรรม
ธ664 7 พระปลัดแดง  กตปุญฺโญ เอก - เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 2551 ครูธรรม
ธ665 8 พระจรัล  ฐิตธมฺโม เอก - เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 2551 ครูธรรม
ธ666 9 พระสว่าง  โชติปาโล เอก - เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 2551 ครูธรรม
ธ667 10 พระครูถาวรภาวนานุรักษ์ เอก เขาคีรีรมย์ หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ668 11 พระครูไพจิตรพัฒนการ เอก - เขาซก เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 20190 2551 ครูธรรม
ธ669 12 พระสมุห์นิมิตร์  ปริสุทฺโธ เอก - เขาดินญาณนิมิต หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ670 13 พระปลัดไตรวัชร์  จิตฺตปญฺโญ เอก - เขาดินวนาราม หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20110 2559 ครูธรรม
ธ672 14 พระครูไพศาลสารคุณ เอก - เขาบ่อกวางทอง บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270 2551 ครูธรรม
ธ673 15 พระครูโกศลธรรมภิรักษ์ เอก - คลองตาเพชร พลวงทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270 2551 ครูธรรม
ธ674 16 พระมหาสุเทพ  อตฺตสนฺโต เอก 3 จรูญราษฎร์ ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ675 17 พระครูวินัยธรนิทัศน์  นิสโภ เอก 3 ชมภูแก้ว บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ676 18 พระสาคร  สาทโร เอก - เซิดส าราญ บ้านเซิด พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ677 19 พระมหาวิชัย   ถามวโร เอก 7 ตะเคียนทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 20150 2551 ครูธรรม
ธ678 20 พระครูใบฎีกาสมชาย  สุวโจ เอก - ทับเจริญ บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270 2551 ครูธรรม
ธ679 21 เจ้าอธิการสิทธิพร   ธมฺมวโร เอก - ทุ่งศาลา วัดสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270 2551 ครูธรรม
ธ680 22 พระสมชัย  ปุญฺญกาโม เอก - ทุ่งเหียง หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
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ธ681 23 พระครูสังฆรักษ์สมทรง  กนฺตวีโร เอก - ธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ682 24 พระใบฎีกาอดุลย์  ธมฺมธีโร เอก - ธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ683 25 พระปลัดเฉลิม  ทีปงฺกโร เอก - ธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ684 26 พระมหาชญานนท์  พฺรหฺมภทฺโท เอก - ธรรมนิมิตต์ บ้านสวน เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ685 27 พระครูวิจิตรกิจจากร(สมวงษ์ โฆสนาโม) เอก - เนินสังข์สฤษฎาราม ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ686 28 พระปลัดอมร  ปริปุณฺโณ เอก - เนินสุทธาวาส บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ687 29 พระมานัส  มนสฺสเทโว เอก - เนินสุทธาวาส บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ688 30 พระสมุห์ปรีชา  ปชฺโชโต เอก - ใหม่นาวังหิน นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ689 31 พระครูพิพิธพรหมานุวัตร เอก - เน่ืองจ านงค์ หนองชาก บ้านบึง ชลบุรี 20170 2551 ครูธรรม
ธ690 32 พระคเชนทร์  สทฺธาฐิโต เอก - บ่อทองราษฏร์บ ารุง บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270 2551 ครูธรรม
ธ691 33 พระครูพัฒนกิจจาธร เอก - บางนาง บางนาง พานทอง ชลบุรี 20160 2551 ครูธรรม
ธ692 34 พระใบฎีกาสมหมาย  ขนฺติธโร เอก - บางนาง บางนาง พานทอง ชลบุรี 20160 2551 ครูธรรม
ธ693 35 พระมหารุ่งโรจน์  จารุธมฺโม เอก 6 บ้านช้าง กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ694 36 พระใบฎีกานิรันดร์ กิจฺจสาโร เอก - บ้านช้าง กุฎโง้ง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ695 37 พระครูบวรพัฒนโสภณ เอก - บ้านไร่ มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 20160 2551 ครูธรรม
ธ696 38 พระครูสุธีสุตาลังการ (เริงศักด์ิ) เอก 6 บึงบวรสถิตย์ บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170 2551 ครูธรรม
ธ697 39 พระมหาสุทธินันท์  ฉนฺทธมฺโม เอก 3 บึงบวรสถิตย์ บ้านบึง บ้านบึง ชลบุรี 20170 2551 ครูธรรม
ธ698 40 พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ เอก - โบสถ์ วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ699 41 พระอธิการพิชิตศักด์ิ  สุภาจาโร เอก - ปรกฟ้ากิตติมงคล เกาะจันทร์ เกาะจันทร์ ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ700 42 พระมหาณรงค์  ยโสธโร เอก 3 ป่าแก้ว หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ701 43 พระสมุห์อนุชา  ว สธมฺโม เอก - นิมมานราษฎร์บ ารุง หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 20220 2551 ครูธรรม
ธ702 44 พระครูสมุห์สุวรรณ  วิริโย เอก - หนองไผ่แก้ว หนองไผ่แก้ว บ้านบึง ชลบุรี 20220 2551 ครูธรรม
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ธ703 45 พระครูสาทรวรกิตต์ิ  (กิตฺติสาโร) เอก - พันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี 20110 2551 ครูธรรม
ธ704 46 พระสุวิช  นนฺทโก เอก - มงคลสวัสด์ิ หนองซ  าซาก บ้านบึง ชลบุรี 20170 2551 ครูธรรม
ธ706 47 พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ เอก - ยุคลราษฎร์สามัคคี เกาะลอย พานทอง ชลบุรี 20160 2551 ครูธรรม
ธ707 48 พระครูวินัยธรบุญหนา  วรปญฺโญ เอก - ราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 2551 ครูธรรม
ธ708 49 พระครูใบฎีกาพัฒนะ  อิสฺสโร เอก - ไร่หลักทอง ไร่หลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ709 50 พระครูประภัทร์ชลธรรม เอก - ศรีรัตนาราม สุรศักด์ิ ศรีราชา ชลบุรี 20110 2551 ครูธรรม
ธ710 51 พระครูวิสุทธ์ิธรรมานุสิฐ เอก - เขาชีจันทร์ บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 20180 2551 ครูธรรม
ธ711 52 พระครูสมุห์สมศักด์ิ  ตาณรโต เอก - นาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 20180 2551 ครูธรรม
ธ712 53 พระใบฎีกาทวี  อาจิณฺโณ เอก - สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 20180 2551 ครูธรรม
ธ713 54 พระครูเกษมกิตติโสภณ เอก - สามัคคีบรรพต บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 20180 2551 ครูธรรม
ธ714 55 พระครูโอภาสสิริวงศ์(สมพงษ์) เอก - หนองข่า หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ715 56 พระครูธรรมจริยานุกูล เอก - หนองฆ้อ หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ716 57 พระครูวิธานศุภกิจ เอก - หนองแช่แว่น มาบโป่ง พานทอง ชลบุรี 20160 2551 ครูธรรม
ธ717 58 พระอธิการสิริชัย  ฐานวโร เอก - หนองต าลึง หนองต าลึง พานทอง ชลบุรี 20160 2551 ครูธรรม
ธ718 59 พระครูพินิจชลเขต(พันเรือง  ฐานุตฺตโร) เอก - หนองเลง บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20210 2551 ครูธรรม
ธ719 60 พระใบฎีกาดาวลอย  กนฺตธมฺโม เอก - หนองเสม็ดสันติธรรมาราม บ่อกวางทอง บ่อทอง ชลบุรี 20270 2551 ครูธรรม
ธ720 61 พระครูปลัดสมคิด  ปุญฺญกาโม เอก - หัวถนน หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ721 62 พระปลัดจรวด  มหาปุญฺโญ เอก - หัวถนน หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
ธ722 63 พระมนัส   กิตฺติเมธี เอก - ใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ723 64 พระมหาชูศักด์ิ  ชุติวณฺโณ เอก 4 ใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ724 65 พระมหาสุชาติ  ธมฺมกาโม เอก 4 ใหญ่อินทาราม บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี 20000 2551 ครูธรรม
ธ725 66 พระครูสังฆรักษ์สมปอง  กนฺตสาโร เอก - ใหม่ทรายมูล หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี 20140 2551 ครูธรรม
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ธ726 67 พระแผ้ว  อาภากโร เอก - ใหม่ทรายมูล หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี 20160 2551 ครูธรรม
ธ727 68 พระปลัดวัชรินทร์  นาถปุญฺโญ เอก - อ่างกระพงศ์ เกษตรสุวรรณ บ่อทอง ชลบุรี 20270 2551 ครูธรรม
ธ728 69 พระครูภัทรกิจสุนทร เอก - อ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220 2551 ครูธรรม
ธ729 70 พระมนัส มหาวิริโย เอก - อ่างเวียน หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220 2551 ครูธรรม
ธ730 71 พระมหาธีรพิสิษฐ์  จนฺทสาโร เอก 3 เขาเชิงเทียนเทพาราม ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 20000 2561 ครูธรรม
ธ731 72 พระปลัดม่ิงขวัญ  ตสีโล, ดร. เอก  - นากระรอก ทุ่งขวาง พนัสนิคม ชลบุรี 20160 2561 ครูธรรม
ธ732 73 พระครูใบฎีพงศกร  กตสาโร เอก - วิเวการาม (ธ) บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ733 74 พระครูเกษมโรจนคุณ    เอก - ศรีมหาราชา (ธ) ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ734 75 พระครูสุนทรกิตติสาร(ธรรมธร  กิตฺติสาโร) เอก - ศรีมหาราชา (ธ) ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20110 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ735 1 พระใบฎีกาสงกรานต์  กลฺยาโณ เอก  - กรอกยายชา เนินพระ เมือง ระยอง 21000 2557 ครูธรรม
ธ736 2 พระสิริพิชัย  ฉนฺทภทฺโท เอก - เขาชะเมา น  าเป็น เขาชะเมา ระยอง 21000 2554 ครูธรรม
ธ737 3 พระภูวดล  อุปสนฺโต เอก - เขาส าเภาทอง เพ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ738 4 พระมหานักรบ  อคฺคธมฺโม เอก - โขดหิน เนินพระ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ739 5 พระมหาไสว  ธมฺมทินฺโน เอก - เนินพระ เนินพระ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ740 6 พระครูใบฎีกาสุธิ  สุทฺธิภทฺโท เอก - คลองปูน เนินพระ แกลง ระยอง 21170 2559 ครูธรรม
ธ741 7 พระครูนิคมสิริวัฒน์ เอก - เจริญศรีราษฎร์ พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 21120 2551 ครูธรรม
ธ743 8 พระณัฐกิตต์  ปญฺ าธโร เอก  - ช าฆ้อ ช าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 21000 2557 ครูธรรม
ธ744 9 พระมหาบุญรอด  อมรทตฺโต เอก 4 ชุมนุมใน วังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21190 2551 ครูธรรม
ธ745 10 พระสมุห์ยุทธนา  จารุธมฺโม เอก - ชุมนุมสูง ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110 2559 ครูธรรม
ธ746 11 พระปลัดสมพร  ภทฺทวโร เอก - ตะเคียนงาม ปากน  าประแสร์ แกลง ระยอง 21170 2551 ครูธรรม
ธ747 12 พระปลัดธนาวุฒิ  ชุติวณฺโณ เอก - ถนนกะเพรา เนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110 2551 ครูธรรม
ธ748 13 พระปรีชา  นนฺทโก เอก - ถ  าเขาโบสถ์ เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 21000 2554 ครูธรรม
ธ749 14 พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ เอก - ทับมา ทับมา เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ750 15 พระครูปลัดทนงศักด์ิ  ปภาโต เอก - ท่าเรือ แกลง เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ751 16 พระครูพิมลจริยาภิรัต เอก - เนินเขาดิน ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110 2551 ครูธรรม
ธ752 17 พระมหาเฉลิม  วิสุทฺโธ เอก 3 เนินพระ เนินพระ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ753 18 พระครูวิลาสธรรมวงศ์ เอก - เนินยาง คลองปูน แกลง ระยอง 21170 2551 ครูธรรม
ธ754 19 พระอธิการอาวุธ  ธมฺมาวุโธ เอก - เนินสมบูรณ์ คลองปูน แกลง ระยอง 21170 2559 ครูธรรม
ธ755 20 พระครูวิริยานุรักษ์ เอก - ในไร่ เพ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ756 21 พระปลัดช านาญ  ปภสฺสโร เอก - บ่อทอง สองสลึง แกลง ระยอง 21110 2551 ครูธรรม
ธ757 22 พระจักรภัทร  อภิชาโต เอก - พลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง ระยอง 21120 2561 ครูธรรม
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ธ758 23 พระใบฎีกาวัฒนา  อติสุโก  เอก - บ้านดอน เชิงเนิน เมือง ระยอง 21000 2554 ครูธรรม
ธ760 24 พระครูพิศาลสุตากร เอก - บุนนาค ชากโดน แกลง ระยอง 21110 2551 ครูธรรม
ธ761 25 พระสมุห์นพดล   นาถธมฺโม เอก 3 ป่าประดู่ ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ762 26 พระครูวิธานสุพัฒนกิจ โท - พลา นิคมพัฒนา บ้านค่าย ระยอง 21180 2551 ครูธรรม
ธ763 27 พระครูใบฎีกาคมสัน  สนฺตจิตโต เอก - เภตราสุขารมย์ เพ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ764 28 พระปลัดพจน์  หิริธมฺโม เอก เภตราสุขารมย์ เพ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ765 29 พระวันไชย  ปญฺญาวโร เอก - เภตราสุขารมย์ เพ เมือง ระยอง 21000 2554 ครูธรรม
ธ766 30 พระครูสุตวรธรรม เอก - ราชบัลลังก์ ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 2551 ครูธรรม
ธ767 31 พระปลัดเถ่ง  ฐิตคุโณ เอก - หนองกรับ หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120 2551 ครูธรรม
ธ768 32 พระมหาสุรเดช  จนฺทูปโม เอก - ลุ่ม ท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ769 33 พระครูวิเวกธรรมาภิราม เอก - แลง บ้านแลง เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ770 34 พระสุทิน  สุทินฺโน เอก  - ศรีประชาธรรม ช าฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 21000 2557 ครูธรรม
ธ771 35 พระใบฏีกาธีระศักด์ิ   ชิตจิตฺโต เอก - ส านักกะท้อน ส านักกะท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130 2551 ครูธรรม
ธ772 36 พระปลัดทองใบ  ชินว โส เอก - ส านักทอง ส านักทอง เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ774 37 พระศักด์ิธรรมรงค์  สมาจาโร เอก  1-2 สุวรรณรังสรรค์ ส านักกะท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130 2551 ครูธรรม
ธ775 38 พระสมุห์วิเชียร  กมฺมสทฺโธ เอก - สุวรรณรังสรรค์ ส านักกะท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130 2551 ครูธรรม
ธ776 39 พระครูบวรศีลวัฒน์ เอก  1-2 หนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 2551 ครูธรรม
ธ777 40 พระอธิการวีระศักด์ิ   อุชุจาโร เอก - หนองตะพาน บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 21120 2551 ครูธรรม
ธ778 41 พระมหาไพฑูรย์  โชติวณฺโณ เอก 7 หนองบอนวิปัสสนา ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง 21140 2551 ครูธรรม
ธ779 42 พระมหาเทวฤทธ์ิ   ปญฺญาธโร เอก - โขดหิน เนินพระ เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม
ธ780 43 พระมหาจักราพัฒน์  อาภาโส เอก 4 อ่างแก้ว หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120 2551 ครูธรรม
ธ781 44 พระสุริยะ  เขมาสโย เอก - ทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110 2551 ครูธรรม
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ธ782 45 พระมหาจักรกฤษ  จกฺกรตโน เอก 3 ตรีรัตนาราม(ธ) เชิงเนิน เมือง ระยอง 10130 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ783 46 พระครูปัญญาศุภสิทธ์ิ เอก - คีรีภาวนาราม (ธ) พลา บ้านฉาง ระยอง 21130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ784 47 พระครูปัญญาธรรมสิริ เอก - มงคลวุฒาวาส (ธ) ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ785 48 พระครูโกศลศาสนกิจวิธาน เอก 3 หนองหว้า (ธ) บ้านแลง เมือง ระยอง 21000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ786 49 พระมหาวีรชัย  ปุญฺญชโย เอก 3 สามัคคีคุณาวาส (ธ) ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120 2559 ครูธรรม(ธ)
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ธ787 1 พระครูโกศลสาธุการ เอก - หนองอ้อ มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150 2551 ครูธรรม
ธ788 2 พระครูจันทรกิจโสภณ เอก - วังทอง ชากไทย เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 2551 ครูธรรม
ธ789 3 พระครูจารุเขมากร เอก - ทองท่ัว คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม
ธ790 4 พระครูปฏิภาณธรรมโสภิต เอก 3 ไผ่ล้อม ยายร้า ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2551 ครูธรรม
ธ791 5 พระครูพิพิธพัฒนการ เอก - ท่าอุดม ตะเคียนทอง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 2551 ครูธรรม
ธ792 6 พระครูพิศาลธรรมานุศาสน์ เอก - ทับช้าง ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 22180 2551 ครูธรรม
ธ793 7 พระครูพิศิษฎ์ชัยวัฒน์ เอก - พญาล่าง มะขาม มะขาม จันทบุรี 22150 2551 ครูธรรม
ธ794 8 พระครูวิลาสจันทคุณ เอก - กลาง คลองน  าเค็ม แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190 2551 ครูธรรม
ธ795 9 พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม เอก - โพธ์ิทอง แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม
ธ796 10 พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ เอก - สุทธิวารี ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม
ธ797 11 พระครูโสภณจันทสาร เอก - สระแก้ว พลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2551 ครูธรรม
ธ798 12 พระครูโสภณสาสนานุรักษ์ เอก - บางสระเก้า บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี 22190 2551 ครูธรรม
ธ799 13 พระปลัดนิล  อคฺคจิตฺโม เอก - สวนมะม่วง วัดใหม่ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม
ธ800 14 พระปลัดพร้อม  ถาวโร เอก - น  าซับตาพุด ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180 2551 ครูธรรม
ธ801 15 พระปลัดสมพงษ์  ฐานจารี เอก - แพร่งขาหย่ัง สองพ่ีน้อง ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2551 ครูธรรม
ธ802 16 พระมหาพีรวิศน์(ไตรสรณ์)  วุฑฺฒญาโณ เอก 4 ไผ่ล้อม จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม
ธ803 17 พระมหามานะ  รามธมฺโม เอก 3 ขนุน วังแซ้ม มะขาม จันทบุรี 22150 2551 ครูธรรม
ธ804 18 พระมหาอ านาจ  ธีรธมฺโม เอก 4 สุทธิวารี ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม
ธ805 19 พระวิจัย  วิสุทฺโธ เอก 1-2 พลับ บางกะจะ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม
ธ806 20 พระสยาม  ฐานธมฺโม เอก - เขาช าห้าน ปากน  าแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 2551 ครูธรรม
ธ807 21 พระอธิการสุวรรณ  สุวณฺโณ เอก - ลาด บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2551 ครูธรรม
ธ808 22 พระอธิการเฉลิม  อินฺทวีโร เอก - เขาแดง ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 22180 2551 ครูธรรม
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ธ809 23 พระครูภาวนาจันทโรภาส เอก - จันทร์แสงศรี ปัถวี มะขาม จันทบุรี 22150 2552 ครูธรรม
ธ810 24 พระครูธ ารงธรรมวงศ์ เอก - ตะบกเตี ย ตลาด เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2552 ครูธรรม
ธ811 25 พระใบฎีกาชิงชัย  ฐิตสทฺโธ เอก - เกาะเปริด เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 2552 ครูธรรม
ธ812 26 พระใบฎีกาสุรชัย  ฐิตสีโล เอก - อ่างหิน เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2552 ครูธรรม
ธ813 27 พระปลัดค านวน  อนงฺคโณ เอก - เกาะปริด เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 2552 ครูธรรม
ธ814 28 พระครูสังฆรักษ์เลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (พระครูพิพัฒน์ปทุมาภรณ์) เอก - หนองบัว ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2554 ครูธรรม
ธ815 29 พระครูสารธรรมสุนทร  เอก - บ่อพุ บ่อพุ ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2554 ครูธรรม
ธ816 30 พระปลัดประทีป  จิตฺตส วโร เอก - เขาพลอยแหวน พลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี 22120 2554 ครูธรรม
ธ817 31 พระมหาหงษ์สา  สีลสุทฺโธ เอก - กะทิง พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 22210 2554 ครูธรรม
ธ818 32 พระมหาประจักษ์  จารุว โส เอก 7 สุทธิวารี ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2559 ครูธรรม
ธ819 33 พระมหาพรทวี  โอภาโส เอก 3 โค้งสนามเป้า ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2559 ครูธรรม
ธ820 34 พระมหาเสรีย์  ชวโน เอก 7 ตะปอนใหญ่ ตะปอน ขลุง จันทบุรี 22110 2559 ครูธรรม
ธ821 35 พระมหาเอกชัย  ปญฺ าวโร เอก 7 สุทธิวารี ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2561 ครูธรรม
ธ822 36 พระกิตติ  สารกิตฺติ เอก  1-2 จันทนาราม (ธ) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ824 37 พระครูเขมาจารคุณ เอก - หินกอง (ธ) วังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 22160 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ825 38 พระครูจิตรการโกวิท เอก - ทรายงาม (ธ) หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ826 39 พระครูวิบูลธรรโมภาส   เอก - เขาสอยดาวเหนือ (ธ) ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 22180 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ827 40 พระครูสุนทรธรรมวิวิธ เอก - เขากระแจะ (ธ) แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ829 41 พระธีรวัฒน์  อภิวฑฺฒโน เอก  1-2 จันทนาราม (ธ) จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ830 42 พระวิชิต  ธนปญฺโญ เอก - ทรายงาม (ธ) หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ832 43 พระครูไพศาลวรกิจจาทร เอก - กลางเก่า(ธ) ตรอกนอง ขลุง จันทบุรี 22110 2561 ครูธรรม (ธ)
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ธ833 1 พระครูสังฆรักษ์สมบูรณ์  วรลาโภ เอก - เกาะลอย สะตอ เขาสมิง ตราด 23150 2561 ครูธรรม
ธ834 2 พระเฉลิม  อคฺคจิตฺโต เอก - คลองนนทรี เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด 23170 2559 ครูธรรม
ธ835 3 พระปลัดไว  ปญฺญาธโร เอก - คลองแอ่ง บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23140 2559 ครูธรรม
ธ836 4 พระปลัดชวลิต  ชวลิโต เอก - โคก หนองเสม็ด เมือง ตราด 23000 2551 ครูธรรม
ธ837 5 พระครูวิสุทธ์ิบวรกิจ  เอก - ท่ากระท้อน เขาสมิง เขาสมิง ตราด 23130 2551 ครูธรรม
ธ838 6 พระมหาเมธีวัฒน์  สมจิตฺโต เอก 3 เทพนิมิต เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 23150 2558 ครูธรรม
ธ839 7 พระมหาสมาน  รกฺขิโต เอก 4, ม.6 นนทรีย์ นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 23140 2560 ครูธรรม
ธ840 8 พระครูกิตติญาณวิจักษ์ เอก 3 เนินตากแดด หนองบอน บ่อไร่ ตราด 23140 2551 ครูธรรม
ธ841 9 พระอธิการพรศักด์ิ  สุธีโร เอก บางกระดาน บางปิด แหลมงอบ ตราด 23120 2558 ครูธรรม
ธ842 10 พระอธิการนิคม  ฉนฺทสุโภ เอก - บ้านโป่ง วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 23130 2561 ครูธรรม
ธ843 11 พระอธิการสทาจาร  สมาจาโร เอก - มุมสงบ แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150 2559 ครูธรรม
ธ844 12 พระใบฎีกามนู  มนุทนฺโต เอก - โยธานิมิต วังกระแจะ เมือง ตราด 23000 2554 ครูธรรม
ธ845 13 พระปลัดชูศักด์ิ   ญาณส วโร เอก - โยธานิมิต วังกระแจะ เมือง ตราด 23000 2551 ครูธรรม
ธ846 14 พระครูวิธานธรรมสุนทร  เอก - วงษ์พัฒนา สะตอ เขาสมิง ตราด 23150 2551 ครูธรรม
ธ847 15 พระสมุห์นัฐพล  วรปญฺโญ เอก - วิเวกวราราม เนินทราย เมืองตราด ตราด 23000 2559 ครูธรรม
ธ848 16 พระมหาประสิทธ์ิ  กิตฺติปญฺโ เอก 7 ห้วงน  าขาว ห้วงน  าขาว เมืองตราด ตราด 23000 2558 ครูธรรม
ธ849 17 พระมหาชัชวาลย์  ชลิโต เอก 5 ห้วงพัฒนา แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 23150 2560 ครูธรรม
ธ851 18 พระครูครุนาถสมาจาร ฐิตพโล เอก - เมืองเกาแสนตุ่ม ประณีต เขาสมิง ตราด 23150 2556 ครูธรรม (ธ)
ธ852 19 พระครูสุนทรวรธัช เอก  - วรดิตถาราม วังกระแจะ เมือง ตราด 23000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ853 20 พระครูวิโรจน์วิริยคุณ เอก - วิสิทธิการาม ไม้รูด คลองใหญ่ ตราด 23110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ854 21 พระครูกิตติวัฒนคุณ เอก  1-2 รัตนวนาราม บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 23150 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ855 1 พระมหาไพศาล  โฆสธมฺโม เอก 7 กกตาล สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม
ธ856 2 พระครูสุจิตพิพัฒน์ เอก - กงลาด ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม 73150 2551 ครูธรรม
ธ857 3 พระถวิล  ตนฺติปาโล เอก  - จินดาราม ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 73000 2557 ครูธรรม
ธ858 4 พระครูอดุลประชารักษ์ เอก - เจริญราษฎร์บ ารุง สระพัฒนา ก าแพงแสน นครปฐม 73180 2551 ครูธรรม
ธ859 5 พระพรส าราญ  สมาจิตฺโต เอก ดอนเสาเกียด บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 2558 ครูธรรม
ธ860 6 พระสมุห์ประสิทธ์ิ  กิตฺติภทฺโท เอก - เดชานุสรณ์ ยายชา สามพราน นครปฐม 73110 2551 ครูธรรม
ธ862 7 พระมหาไพบูลย์  วิปุโล เอก 3 ท่าใน ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม
ธ863 8 พระปลัดพิเชษ  ธมฺมธโช เอก - ท่าเสา ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม 73140 2551 ครูธรรม
ธ864 9 พระสมใจ  สมจิตฺโต เอก - ไทยาวาส ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม
ธ865 10 พระครูปิยธรรมพิมล เอก - บางปลา บางปลา บางเลน นครปฐม 73130 2551 ครูธรรม
ธ866 11 พระครูโสภณกิจวิบูล เอก - บางภาษี คลองนกระทุ่ม บางเลน นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม
ธ867 12 พระกมลเดช  สิริจนฺโท เอก  - บัวปากท่า นิลเพชร บางเลน นครปฐม 73130 2557 ครูธรรม
ธ868 13 พระนครินทร์  ธมฺมินฺทโชติ เอก  1-2 พระงาม พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2557 ครูธรรม
ธ869 14 พระปลัดเฉลิมพล  จารุวณฺโร เอก - พะเนียงแตก มาบแค เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูธรรม
ธ870 15 พระใบฎีกาสุชิน  กิตฺติทินฺโน เอก - พุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม
ธ871 16 พระสมนึก  ธมฺมปาโล เอก - โพธ์ิราษฎร์ศรัทธาท า ไทรงาม บางเลน นครปฐม 73130 2551 ครูธรรม
ธ872 17 พระวิสุทธ์ิ  วิสุทฺธสีโล เอก  - มงคลประชาราม คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170 2557 ครูธรรม
ธ873 18 พระครูสังฆวิชัย  อาภาธโร เอก 1−2 มหาสวัสด์ินาคพุฒาราม หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110 2559 ครูธรรม
ธ875 19 พระปลัดเฉลิมศักด์ิ  จนฺทว โส เอก - รางกระทุ่ม บางภาษี บางเลน นครปฐม 73130 2552 ครูธรรม
ธ876 20 พระครูใบฏีกาสุพจน์  ฐิตปญฺโญ เอก - รางก าหยาด บางภาษี บางเลน นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม
ธ877 21 พระครูปฐมธีรวัฒน์ เอก - ไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210 2552 ครูธรรม
ธ878 22 พระครูปฐมสาธุวัฒน์ เอก - ส่ีแยกเจริญพร หนองกระทุ่ม ก าแพงแสน นครปฐม 73140 2552 ครูธรรม
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ธ879 23 พระมหาอานนท์  พุทฺธรกฺขิโต เอก 3 พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม 73000 2551 ครูธรรม
ธ880 24 พระปลัดพล  ติกฺขวีโร เอก - ล าเหย ล าเหย ดอนตูม นครปฐม 73150 2551 ครูธรรม
ธ881 25 พระครูใบฎีกาโอฬาร  โอฬาโร เอก - วังตะกู วังตะกู เมือง นครปฐม 73000 2551 ครูธรรม
ธ882 26 พระครูวินัยธรสุทน  สุริยปโม เอก - วังตะกู วังตะกู เมือง นครปฐม 73000 2551 ครูธรรม
ธ883 27 พระครูปลัดสาธุวัฒน์ เอก - วังตะกู วังตะกู เมือง นครปฐม 73000 2551 ครูธรรม
ธ884 28 พระครูโกศลธรรมรัตน์ เอก - วังน  าเขียว วังน  าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม 73140 2551 ครูธรรม
ธ885 29 พระใบฎีกาอุดมศักด์ิ  ทีปธมฺโม เอก - วังน  าเขียว วังน  าเขียว ก าแพงแสน นครปฐม 73140 2552 ครูธรรม
ธ886 30 พระครูไพศาลกิตติวรรณ เอก - เวฬุวนาราม ล าพญา บางเลน นครปฐม 73130 2551 ครูธรรม
ธ887 31 พระครูปลัดชัยณรงค์  อทินฺโน เอก - ศรีประชาวัฒนาราม บางปลา บางเลน นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม
ธ888 32 พระมหาธิวา  วรธมฺโม เอก 4 ศรีษะทอง ศรีสะทอง นครชัยศรี นครปฐม 73120 2557 ครูธรรม
ธ889 33 พระถาวร  กิตฺติคุโณ เอก - ศาลาตึก ทุ่งลูกนก ก าแพงแสน นครปฐม 73140 2561 ครูธรรม
ธ890 34 พระครูวิชัยธรรมานุกูล เอก 4 สระส่ีเหล่ียม ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม 73150 2551 ครูธรรม
ธ891 35 พระปลัดสมพล  พลปญฺโ เอก  - สระส่ีเหล่ียม ดอนตูม นครปฐม 73150 2557 ครูธรรม
ธ892 36 พระสมศักด์ิ สิกฺขาสโภ เอก - ส าโรง ส าโรง นครชัยศรี นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม
ธ893 37 พระปลัดประพจน์  สุปภาโต เอก - ส าโรง วัดส าโรง นครชัยศรี นครปฐม 73120 2552 ครูธรรม
ธ894 38 พระครูปฐมสิทธิชัย  อคฺคเตโช เอก - สุขวราราม ดอนรวก ดอนตูม นครปฐม 73150 2552 ครูธรรม
ธ895 39 พระวัฒนา   ฐานปญฺโญ เอก - สุขวัฒนาราม บางระก า บางเลน นครปฐม 73130 2551 ครูธรรม
ธ896 40 พระบุญเลิศ  อินฺทวีโร เอก - ห้วยจระเข้ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูธรรม
ธ897 41 พระสมศักด์ิ  สนฺตจิตโต เอก - ห้วยจระเข้ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูธรรม
ธ898 42 พระสมุห์อรุณ  อรุโณ เอก - ห้วยจระเข้ พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2552 ครูธรรม
ธ899 43 พระครูปลัดเอกราช  ชยวุฑฺโฒ เอก - ห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 73120 2552 ครูธรรม
ธ900 44 พระครูวิสุทธ์ิธีรคุณ  เอก - ห้วยม่วง ห้วยม่วง ก าแพงแสน นครปฐม 73180 2554 ครูธรรม
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ธ901 45 พระครูสมุห์ธวัชชัย  เขมจาโร เอก - หอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73100 2559 ครูธรรม
ธ902 46 พระเสาร์   กิตติโก เอก - ท่าต าหนัก (ธ) ท่าต าหนัก นครชัยศรี นครปฐม 73120 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ903 47 พระธีรนันท์   โรจโน เอก - เสนหา (ธ) พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ904 48 พระประสงค์   อหิงสโก เอก - เสนหา (ธ) พระปฐมเจดีย์ เมือง นครปฐม 73000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ905 1 พระครูกาญจนกิจโสภณ เอก - กาญจนบุรีเก่า ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี 71190 2551 ครูธรรม
ธ906 2 พระครูกาญจนธรรมโชติ   เอก - เขาตอง ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม
ธ907 3 พระครูนิโครธสุตคุณ(วิชัย สุคนฺโธ) เอก 4 เขาพังเจริญผล วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 2551 ครูธรรม
ธ908 4 พระมหามนู  ปิยสีโล เอก 4 เขาเม็งอมรเมศร์ ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม
ธ909 5 พระครูสิริกาญจนโนภาส ถาวโร เอก 5 เขาวัง เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 2551 ครูธรรม
ธ910 6 พระครูสุชัยกาญจนกิจ  เอก - เขาเหล็ก เขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71220 2551 ครูธรรม
ธ911 7 พระครูกาญจนสุตาภรณ์ เอก 4 ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม
ธ912 8 พระครูศรีธรรมวราภรณ์ เอก 5 ไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมือง กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม
ธ914 9 พระมหาณรงค์   อตฺตทโม เอก 4 ดงพง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 2551 ครูธรรม
ธ915 10 พระครูสังฆรักษ์อรุณ  ปภสสฺโร เอก - ดงสัก พงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 2551 ครูธรรม
ธ916 11 พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ  เอก - ดอนขมิ น ดอนขมิ น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 2551 ครูธรรม
ธ917 12 พระระพีพงษ์  ฐิตว โส เอก - ดอนขมิ น ดอนขมิ น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 2551 ครูธรรม
ธ918 13 พระครูกาญจนสมาจาร เอก - ดอนงิ ว พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2551 ครูธรรม
ธ919 14 พระมหาแวนสัน  พุทฺธสีโล เอก 4 สระส าเถาทอง พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2554 ครูธรรม
ธ920 15 พระครูสารกาญจนกิจ เอก - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2551 ครูธรรม
ธ921 16 พระสมุห์ทองพูล  สิริปญฺโญ เอก - ต้นล าไย บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 2551 ครูธรรม
ธ922 17 พระอธิการส าพาน  สุทฺธิสทฺโธ เอก - ถ  าเขาชะอางค์ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี ย กาญจนบุรี 71260 2551 ครูธรรม
ธ923 18 พระครูสังฆรักษ์ธีระเดช โฆสิตธมฺโม เอก  - ถ  าเขามุสิเชิดชูธรรม หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 2551 ครูธรรม
ธ924 19 พระครูกาญจนธรรมสถิต เอก - ถ  าประทุน หนองบัว เมือง กาญจนบุรี 71190 2551 ครูธรรม
ธ925 20 พระอนุวัฒน์  อนุวฑฺฒโน เอก - พุถ่องเจริญธรรม ล่ินถ่ิน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 2559 ครูธรรม
ธ926 21 พระมานะ  ฐิติสีโล เอก  1-2 ท่าเรือ ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 2551 ครูธรรม
ธ927 22 พระมหาไพรัช  ฐิตว โส เอก 5 ทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี 71190 2551 ครูธรรม
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ธ928 23 พระสุรชัย  สุทฺธิโก เอก - ทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้า เมือง กาญจนบุรี 71190 2551 ครูธรรม
ธ929 24 พระครูวรธรรมประภาส เอก - ทุ่งสมอ ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2551 ครูธรรม
ธ930 25 พระครูสุตกิจวิธาน  ญาณวีโร เอก 4 เข้าล้านธรรมาราม ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม
ธ931 26 พระมหาสมยศ สุทฺธิญาโน เอก 4 เทวสังฆาราม บ้านเหนือ เมือง กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม
ธ932 27 พระมหาธวัชชัย  ชุติปญฺโญ เอก 4 เนินพระงาม แก่งเสี ยน เมือง กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม
ธ933 28 พระครูสังฆรักษ์สมภพ   ธมฺมธีโป เอก - บ้านทวน พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2551 ครูธรรม
ธ934 29 พระครูปลัดอภิสิทธ์ิ  อภิสมฺปนฺโน เอก  - บึงหัวแหวน บ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 2551 ครูธรรม
ธ935 30 พระเอกพงษ์  เอกวณฺโณ เอก 4 โป่งเสี ยว วังเย็น เมือง กาญจนบุรี 71000 2554 ครูธรรม
ธ936 31 พระครูวิบูลกาญจโนภาส เอก 4 พระแท่นดงรังวรวิหาร ท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71110 2551 ครูธรรม
ธ937 32 พระครูสุทธิสารโสภิต  สุทฺธิ าโณ เอก  1-2 พุตะเคียน ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 2554 ครูธรรม
ธ938 33 พระครูกาจนธรรมเชษฐ์(ศิรเชษฐ์ ปิยสีโล) เอก 4 พุเลียบ หนองบัว เมือง กาญจนบุรี 71190 2551 ครูธรรม
ธ939 34 พระอานนท์  สุภากาโร เอก - ม่วงเฒ่า สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 2554 ครูธรรม
ธ940 35 พระใบฎีกาวิจิตร  อนุชาโต เอก - รางกระต่ายรังสรรค์ ตะคร  าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 2551 ครูธรรม
ธ941 36 พระชิน  นิปโก เอก - ลูกแก ดอนขมิ น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 2551 ครูธรรม
ธ942 37 พระรังสรรค์  จนฺทว โส เอก - ลูกแก ดอนขมิ น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 2551 ครูธรรม
ธ943 38 พระครูปัญญากาญจนวงศ์  เอก - วังจาน วังด้ง เมือง กาญจนบุรี 71190 2551 ครูธรรม
ธ944 39 พระครูโสภณกาญจนพิสุทธ์ิ เอก  - วังผาแดง นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 2551 ครูธรรม
ธ945 40 พระครูกาญจนกิตติชัย  ตนฺติปาโล เอก - วังรักราษฎร์บ ารุง หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2551 ครูธรรม
ธ946 41 พระครูปภัสสรกาญจนกิจ  เอก - วิเศษสุขาราม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 2551 ครูธรรม
ธ947 42 พระอธิการไพโรจน์  ปโยโค เอก - ศรีเกษตราราม นาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 2551 ครูธรรม
ธ948 43 พระปลัดรุ่งเพ็ชร  ปิยสีโล เอก - ศรีสุวรรณาวาส ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 2551 ครูธรรม
ธ949 44 พระครูปริยัติกาญจนโสภณ เอก - สมเด็จเจริญ สมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 2551 ครูธรรม
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ธ950 45 พระครูเหมวรรโณภาส  เอก พกศ. สระลงเรือ สระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม
ธ951 46 พระครูสันติชัยกาญจน์  เอก - สันติราษฎร์บ ารุงวราราม วังด้ง เมือง กาญจนบุรี 71190 2551 ครูธรรม
ธ952 47 พระครูพิศาลกาญจนกิจ สุธมฺโม เอก - หนองกระทุ่ม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 2551 ครูธรรม
ธ953 48 พระปลัดอดุลย์   อตุโล เอก - หนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 2551 ครูธรรม
ธ954 49 พระครูกาญจนธรรมชัย  เอก - หนองไม้แก่น หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 2554 ครูธรรม
ธ955 50 พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์(วงษ์ มหาวีโร) เอก - หนองไม้เอื อย หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 2559 ครูธรรม
ธ957 51 พระครูโสภณกาญจนพัฒน์ ธมฺมโชโต เอก - ห้วยสะพาน หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2551 ครูธรรม
ธ958 52 พระครูปลัดสมชาย  พรหมฺจาโร เอก - หวายเหนียว ท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 2551 ครูธรรม
ธ960 53 พระครูกาญจนธีรวงศ์ (ธีรพงษ์  ฐานุตฺตโร) เอก - ใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 2551 ครูธรรม
ธ961 54 พระมหามานะ  สีลเตโช เอก 4 ใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 2551 ครูธรรม
ธ962 55 พระครูวินัยธรถวิล  ถาวรธมฺโม เอก - อุดมมงคล ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000 2554 ครูธรรม
ธ963 56 พระหนูเล็ก  ขนฺติมโน(อ่อนสด) เอก บ้านทวน พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 2558 ครูธรรม
ธ964 57 พระมหาสมคิด    กมโล เอก บ้านยาง (ธ) ท่ามะขาม เมือง กาญจนบุรี 71000 2551 ครูธรรม (ธ)

ธ2900 58 พระสามารถ  ขนฺติโก เอก ม.6 หนองหูช้าง หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 2561 ครูธรรม

วหช.019/2565 ลงวันท่ี
 3 พ.ค. 65 ย้ายจากสน
ศ.วัดโคกป่าแพง 
ปราจีนบุรี ไปยัสนศ.วัด
หนองหูช้าง กาญจนบุรี
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ธ966 1 พระปลัดเขตขันฑ์ อิสฺสโร เอก 1-2 การ้อง สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี 72000 2554 ครูธรรม
ธ967 2 พระมหาพิชัย ธมฺมวิชโย เอก 3 เขาท าเทียม อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2552 ครูธรรม
ธ968 3 พระสมุห์วิริยะ  มหาวิริโย เอก - คีรีรัตนาราม ดอนคา อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2559 ครูธรรม
ธ969 4 พระครูปลัดณัฐวุฒิ วุฑฒิสาโร เอก  - จ าปา บ้านโข้ง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2552 ครูธรรม
ธ970 5 พระปลัดพิชิต  สุพิชิโต เอก - จ าปี สระแก้ว เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72230 2559 ครูธรรม
ธ971 6 พระครูวินัยธรชิตวิชัย ฌานวโร เอก  1-2 ชีสุขเกษม พิหารแดง เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
ธ972 7 พระครูใบฎีกาสุรเวช ปภสฺสโร เอก  - ไชนาวาส ท่าพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 2552 ครูธรรม
ธ973 8 พระสมุห์นิพนธ์ จรณธมฺโม เอก  - ดงตาล บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2551 ครูธรรม
ธ974 9 พระใบฎีกาไพฑูรย์ อนุภทฺโท เอก  - ดงอู่ทอง หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 2554 ครูธรรม
ธ975 10 พระครูสิทธิปัญญากร เอก  - ดอนไร่ หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี 72130 2551 ครูธรรม
ธ976 11 พระนรินทร์  ชาคโร เอก  1-2 ท่าช้าง เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 2561 ครูธรรม
ธ977 12 พระศรายุทธ สิริสาโร เอก  - ท่าพระยาจักร อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2552 ครูธรรม
ธ978 13 พระครูขันตยานุสิฐ เอก  - ทุ่งเข็น ศรีส าราญ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2551 ครูธรรม
ธ979 14 พระมหามงคล  ถิรญาโณ เอก 4 ทุ่งคอก ทุ่งคอก สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72190 2559 ครูธรรม
ธ980 15 พระสุนันท์ สุนนฺโท เอก  - บรรหารแจ่มใส ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 2551 ครูธรรม
ธ981 16 พระครูปลัดประภัสพันธ์ ปนาโท เอก  - หัวโพธ์ิ หัวโพธ์ิ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2552 ครูธรรม
ธ982 17 พระอธิการสมนึก เขมวโร เอก  - บางบอน บางพลับ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2551 ครูธรรม
ธ983 18 พระสมุห์ประพันธ์ ฐิตสาโร เอก  - บางเลน กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2551 ครูธรรม
ธ984 19 พระปลัดประหยัด กิตฺติโก เอก  - ปราสาททอง ท่าพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
ธ985 20 พระมหาสมัย สมโย เอก 4 ป่าพระเจ้า ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140 2551 ครูธรรม
ธ986 21 พระมหาชัชวาลย์ ชยวุฑฺโฒ เอก 3 ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
ธ987 22 พระครูพิพัฒน์วุฒิกร เอก 3 ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000 2552 ครูธรรม
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ธ988 23 พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน เอก 3 ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000 2552 ครูธรรม
ธ989 24 พระมหาเอกวัตร เอกวฑฺฒโน เอก 7 ป่าเลไลยก์วรวิหาร รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000 2552 ครูธรรม
ธ990 25 พระประยูร สนฺติกโร เอก  - พุทธมงคล สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี 72250 2554 ครูธรรม
ธ991 26 พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์ เอก  - ไผ่เด่ียว วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2552 ครูธรรม
ธ992 27 พระครูอาทรยัติกิจ เอก  - พยัคฆาราม ศรีประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 72140 2551 ครูธรรม
ธ993 28 พระสมุห์พิชัย จารวณฺโณ เอก  - พร้าว โพธ์ิพระยา เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
ธ994 29 พระครูอนุกูลปัญญาวุธ เอก  - โพธาราม จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2551 ครูธรรม
ธ995 30 พระมหาบัญชา เขมวีโร เอก 4 โพธาราม จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2551 ครูธรรม
ธ996 31 พระมหาเอนก กิตฺติคุโณ เอก 3 โพธาราม จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2551 ครูธรรม
ธ997 32 พระครูสุวรรณวีรานุวัตร เอก 4 โพธ์ิคลาน ท่าพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
ธ998 33 พระอธิการสุรศักด์ิ สุรเตโช เอก  - ลาดหอย โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2551 ครูธรรม
ธ999 34 พระปลัดสมพร  กิตฺติโสภโณ เอก - ศรีเฉลิมเขต ดอนมะนาว สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2559 ครูธรรม
ธ1000 35 พระครูสมุห์ประสิทธ์ิ ธมฺมจาโร เอก  - ศรีบัวบาน รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
ธ1001 36 พระครูวิสุทธ์ิสุวรรณวัฒน์ เอก  - ศาลาท่าทราย จระเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี 72150 2551 ครูธรรม
ธ1002 37 พระปลัดสมควร พุทฺธรกฺขิโต เอก 1-2 หนองโกสูง สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250 2551 ครูธรรม
ธ1003 38 พระสมเดช อภิลาโส เอก  - สระดอนรี บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 2551 ครูธรรม
ธ1004 39 พระครูโกมุทสมานคุณ เอก  - สระบัวก่ า หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี 72180 2551 ครูธรรม
ธ1005 40 พระครูสุวรรณปทุมรักษ์ เอก  - สระประทุม ตล่ิงชัน เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
ธ1006 41 พระครูประโชติสุทธิคุณ เอก  - สระหลวง ทะเลบก ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250 2551 ครูธรรม
ธ1007 42 พระมหาสรายุทธ  เสฏฺฐปุตฺโต เอก 4 สองพ่ีน้อง ต้นตาล สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2560 ครูธรรม
ธ1008 43 พระจ าเนียร  ปญฺญาธโร เอก - สังฆมงคล สนามคลี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 72230 2559 ครูธรรม
ธ1009 44 พระครูศรีสุธรรมนาถ เอก 7 สารภี รั วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
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ธ1010 45 พระครูโกศลสุวรรณาทร โกสโล เอก  - สุวรรณภูมิ ท่าพ่ีเลี ยง เมือง สุพรรณบุรี 72000 2551 ครูธรรม
ธ1011 46 พระสมุห์กิตติศักด์ิ ยโสธโร เอก  - ใหม่นพรัตน์ เนินพระปรางค์ สองพ่ีน้อง สุพรรณบุรี 72110 2552 ครูธรรม
ธ1012 47 พระเดช วรเปโม เอก 1-2 อู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2554 ครูธรรม
ธ1013 48 พระมหาส าเริง จนฺทว โส เอก 4 อู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี 72160 2554 ครูธรรม
ธ1014 49 พระฉันท์  มหาปุญฺโญ เอก - ตรีวิสุทธิธรรม (ธ) สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 72250 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ1015 1 พระสรรค์ชัย  เขมชโย เอก - เกตุมดีศรีวราราม บางโหรัด เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1016 2 พระครูสิริสารนิวิฐ เอก 5 เจษฎาราม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1017 3 พระจ ารัส  กิตฺติภทฺโท เอก - เจษฏาราม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1018 4 พระครูสุทธิกิจจานุกูล เอก 3 เจษฏาราม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1019 5 พระมหาคารม  ธมฺมปาโล เอก 5 เจษฏาราม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1020 6 พระครูพิพัฒน์ชัยมงคล เอก - ชัยมงคล ชัยมงคล เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1021 7 พระครูสาครสิทธิวัฒน์(ไพศาล  ฐิตเตโช) เอก - ท่ากระบือ บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 2551 ครูธรรม
ธ1022 8 พระครูสาครพัฒนกิจ(พค.สาครสิริคุณ) เอก - น่วมกานนท์ ชัยมงคล เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1023 9 พระสมุห์ประสาน  ยุตฺตธมฺโม เอก - นาขวาง กาหลง เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1024 10 พระครูสาครบัณฑูรธรรม(สรวิชัย   สีลคุโณ) เอก - บัณฑูรสิงห์ บางโทรัด เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1025 11 พระครูปลัดสุรัตน์  ธมฺมสุทฺโธ เอก - บางป้ิง นาดี เมือง สมุทรสาคร 74000 2559 ครูธรรม
ธ1026 12 พระครูสมุห์วินัย  วิมโล เอก - บางยาง บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74140 2551 ครูธรรม
ธ1027 13 พระปลัดบวรวงศ์  ธมฺมว โส เอก - ยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 2554 ครูธรรม
ธ1028 14 พระครูวิสิฐกิจสาคร เอก - ยกกระบัตร ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1029 15 พระครูสาครธรรมวิธาน (อนุชา  ทีปงฺกโร) เอก - ราษฏร์บ ารุง อ้อมน้อย กร ะทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 2551 ครูธรรม
ธ1030 16 พระสุขสันติ  ปิยว โส เอก - สุทธิวาตวราราม ท่าฉลอง เมือง สมุทรสาคร 74000 2554 ครูธรรม
ธ1031 17 พระปลัดเกรียงไกร   กิตฺติสาโร เอก - โสภณาราม คอกกระบือ เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1032 18 พระเกษม  กนฺตสีโล เอก - หลักสอง หลักสอง บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 2551 ครูธรรม
ธ1033 19 พระครูสมุห์ไกรยสิทธ์ิ  ฐานโกสโล เอก - อ้อมน้อย อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 2551 ครูธรรม
ธ1034 20 พระมหานิพิฐพนธ์ กิตฺติพนฺโธ เอก 3 เจษฏาราม มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม
ธ1035 21 พระครูปลัดสมคิด   ธมมาวุโธ เอก - ราษฎร์ศรัทธากะยาราม (ธ) หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1036 22 พระครูวิมลธรรมภาณี (วิเชียร หิเตสโก) เอก - ปากบ่อ (ธ) มหาชัย เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2551 ครูธรรม (ธ)



หนา้ 210/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ1037 23 พระปลัดพิสิฎษ์  ชยสิทฺโธ เอก - ราษฎร์ศรัทธากะยาราม (ธ) หลักสาม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1038 24 พระสมุห์กฤษดา  สมจิตฺโต เอก 1−2 บ้านไร่เจริญผล (ธ) พันท้ายนรสิงห์ เมืองฯ สมุทรสาคร 74000 2559 ครูธรรม (ธ)

ธ354 25 พระรัช ธมฺมปาโล(ส าราญ) เอก - คลองมะเด่ือ คลองมะเด่ือ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 2551 ครูธรรม

สป 0035/188 วันท่ี 25
 ส.ค. 65 ย้านจากสนศ.
วัดครุในสมุทรปราการ 
ไปสอนท่ีสนศ.วัดคลอง
มะเด่ือ สมุทรสาคร 
ตั งแต่ 17 ส.ค. 65
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ธ1039 1 พระใบฎีกาสุนทร  กิตฺติปญฺโญ เอก - เกตุปัญญาประชาสรรค์ ปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 70140 2559 ครูธรรม
ธ1040 2 พระสมุห์พงษ์พัฒน์  สุรปญฺโญ เอก - เขาดินสุวรรณคีรี นางแก้ว โพธาราม ราชบุรี 70120 2559 ครูธรรม
ธ1041 3 พระมหาสายัญ  กตปุญฺโญ เอก - เขาวัง หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 2551 ครูธรรม
ธ1042 4 พระครูใบฎีกาสุพจน์  ธีรว โส เอก - โขลงสุวรรณคีรี คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 2551 ครูธรรม
ธ1043 5 พระครูปริยัติวุฒิกร เอก 3 คูหาสวรรค์ ส่ีหม่ืน ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1044 6 พระไพรสาร  กิตฺติคุโณ เอก - แคทราย คูบัว เมือง ราชบุรี 70000 2552 ครูธรรม
ธ1045 7 พระมหาสุชาติ  สุชาโต เอก - โคกบ ารุงราษฎร์ ดอนกรวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1046 8 พระมหาประสงค์  อาจารสุโก เอก - เจ็ดเสมียน เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี 70120 2551 ครูธรรม
ธ1047 9 พระปลัดชิน  สุนฺทโร เอก - แจ้งเจริญ วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี 70170 2551 ครูธรรม
ธ1048 10 พระปลัดสามารถ  ปญฺญาวโร เอก - โชค โพธาราม โพธาราม ราชบุรี 70120 2551 ครูธรรม
ธ1049 11 พระครูโสภณธรรมศาสน์ เอก - ดอนเซ่ง บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160 2551 ครูธรรม
ธ1050 12 พระอาทิตย์  อธิจิตฺโต เอก - ถ  าสิงโตทอง ปากช่อง จอมบึง ราชบุรี 70150 2561 ครูธรรม
ธ1051 13 พระสมบัติ  ปาริชาโน เอก - ท่าราบ บางแพ บางแพ ราชบุรี 70160 2551 ครูธรรม
ธ1052 14 พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ เอก - ท่าเรือ แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1053 15 พระสมพงษ์  สุธีโร เอก - ทุ่งหญ้าคมบาง ดอนแร่ เมือง ราชบุรี 70000 2551 ครูธรรม
ธ1054 16 พระใบฎีกาอลงกร  อล กโร เอก - ทุ่งหลวง ทุ่งหลวง ปากท่อ ราชบุรี 70140 2551 ครูธรรม
ธ1055 17 พระอธิการณธัชพงศ์  โกสโล เอก - มณีโชติ คลองข่อย โพธาราม ราชบุรี 70120 2551 ครูธรรม
ธ1056 18 พระปลัดเชย  โชติปาโล เอก - นาหนอง ดอนแร่ เมือง ราชบุรี 70000 2551 ครูธรรม
ธ1057 19 พระครูวิธานสังวรคุณ เอก - บัวงาม บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1058 20 พระใบฎีกาประยุทธ  ปยุตฺโต เอก - บัวงาม บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1059 21 พระปลัดจารี  ธมฺมจารี เอก - บัวงาม บัวงาม ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1060 22 พระสุพจน์   ธมฺมกาโม เอก - บางกระโด บ้านสิงห์ โพธาราม ราชบุรี 70120 2551 ครูธรรม
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ธ1061 23 พระครูวินัยธรกอบโชคชม เอก - ปราสาทสิทธ์ิ ปราสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1062 24 พระสิทธิชัย  สิทฺธิชโย เอก - พิทักษ์เทพาวาส ขุนพิทักษ์ ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2561 ครูธรรม
ธ1063 25 พระค านึง  จิรวฑฺฒโน เอก - โพธิบัลลังก์ คุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 2561 ครูธรรม
ธ1064 26 พระสมเกียรติ กิตฺติโสภโร เอก  - มหาธาตุวรวิหาร หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 2556 ครูธรรม
ธ1065 27 พระอภินันท์  กิตฺติภทฺโท เอก - มหาธาตุวรวิหาร หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 2551 ครูธรรม
ธ1066 28 พระใบฎีกาสราวุฒิ  สจฺจวโร เอก - รางบัว รางบัว จอมบึง ราชบุรี 70150 2561 ครูธรรม
ธ1067 29 พระครูสมุห์เกรียงศักด์ิ  จิตฺตปสาโท เอก - พญาไม้ โคกหม้อ เมือง ราชบุรี 70000 2554 ครูธรรม
ธ1068 30 พระครูวิบูลกิจสุนทร เอก - วาปีสุทธาวาส จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 70150 2551 ครูธรรม
ธ1069 31 พระครูธรรมธรดิเรก  สุจิตฺโต เอก - หนองกลางด่าน กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 2551 ครูธรรม
ธ1070 32 พระครูอรัญปริยัติคุณ เอก 4 หนองพันจันทร์ หนองพันจันทร์ บ้านคา ราชบุรี 70160 2551 ครูธรรม
ธ1071 33 พระมหาอธิโชค  สุโชโต เอก 8 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1072 34 พระมหาสรวิศิษฐ์ กิตฺติชญฺโญ เอก 6 หลวงพ่อสดธรรมกายาราม แพงพวย ด าเนินสะดวก ราชบุรี 70130 2551 ครูธรรม
ธ1073 35 พระปรีชา  สุทฺธจิตฺโต เอก - แหลมทอง หัวโพ บางแพ ราชบุรี 70160 2551 ครูธรรม
ธ1074 36 พระครูใบฎีกาสมพงษ์  อายุโท เอก - ยางหัก ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 2551 ครูธรรม
ธ1075 37 พระครูสันติธรรมาภิรัต เอก - บ้านโป่ง บ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 2551 ครูธรรม
ธ1076 38 พระครูศาสนกิจจานุรักษ์ เอก - หนองปากชัฎ (ธ) แก้มอ้น จอมบึง ราชบุรี 70150 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1077 39 พระมหาสมนึก  ล าไยสกุล เอก - อริยวงศาราม (ธ) ดอนกระเบื อง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1078 40 พระครูเขมาภินันท์  เอก - ศรีสุริยวงศาราม (ธ) หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1079 41 พระครูภัทรกิจวิหารคุณ เอก - ท่าโขลง (ธ) หลุมดิน เมือง ราชบุรี 70000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1080 42 พระครูโสภณธรรมวิภูษิต เอก 3 สัตตนารถปริวัตร (ธ) หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 70000 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ1081 43 พระครูวิมลธรรมาภินันท์ เอก - บ้านบ่อ (ธ) สวนผึ ง สวนผึ ง ราชบุรี 70180 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ1082 1 พระครูประสิทธิพัชรสาร เอก - เกษมสุทธาราม ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2551 ครูธรรม
ธ1083 2 พระวาริน   จกฺกรตโน เอก - แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 2551 ครูธรรม
ธ1084 3 พระใบฎีกาเอก  กตสาโร เอก - แก่งกระจาน แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 2559 ครูธรรม
ธ1087 4 พระปลัดเสน่ห์  อนุทสฺสี เอก - เขาปากช่อง ท่าแลง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2551 ครูธรรม
ธ1088 5 พระครูวชิรชลธาร เอก - คลองสายหน่ึง นายาง ชะอ า เพชรบุรี 76120 2551 ครูธรรม
ธ1089 6 พระปลัดสมศักด์ิ  จารุว โส เอก - ชมพูพน หนองโสน เมือง เพชรบุรี 76000 2551 ครูธรรม
ธ1090 7 พระครูวัชรชลธรรม เอก - ชลธราราม ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2551 ครูธรรม
ธ1091 8 พระสมุห์อ านาจ  จนฺทโชโต เอก - ชลธราราม ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2556 ครูธรรม
ธ1092 9 พระครูวัชรกิจจาภิรักษ์ เอก - ช่อม่วง หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี 76150 2551 ครูธรรม
ธ1093 10 พระเรียบ  ปภสฺสโร เอก - ช่อม่วง หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี 76000 2551 ครูธรรม
ธ1094 11 พระครูมนูญสีลสังวร เอก - ช้างแทงกระจาด สามพระยา ชะอ า เพชรบุรี 76120 2551 ครูธรรม
ธ1095 12 พระมหาสุรินทร์  ฐิตเมโธ เอก 3 ไชยสุรินทร์ เมือง เมือง เพชรบุรี 76000 2551 ครูธรรม
ธ1096 13 พระสมุห์สมคิด  หิเตสิโน เอก - ไตรโลก ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2556 ครูธรรม
ธ1097 14 พระใบฎีกาพายัพ  สิริธมฺโม เอก - ทองนพคุณ บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2559 ครูธรรม
ธ1098 15 พระมหาสมนึก  จนฺทโชโต เอก - ท่าคอย ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2551 ครูธรรม
ธ1099 16 พระใบฎีกาอัศวิน  อธิปญฺโญ เอก - ท่าคอย ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2551 ครูธรรม
ธ1100 17 พระครูใบฎีกาวิพัฒน์  กิตฺติภทฺโท เอก - ท่าคอย ท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2556 ครูธรรม
ธ1101 18 พระครูโกวิทวชิรกร เอก - ธรรมาราม ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2551 ครูธรรม
ธ1102 19 พระปลัดนพพร  ตปญฺโ เอก - ธรรมาราม ยางหย่อง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2556 ครูธรรม
ธ1103 20 พระเชาวเลข  อติธมฺโม เอก - ในกลาง บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 2551 ครูธรรม
ธ1104 21 พระครูสังฆรักษ์ปัญญา  อนุจารี เอก - ปากอ่าวบางตะบูน บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 2551 ครูธรรม
ธ1105 22 พระสมุห์บัว   ทีปธมฺโม เอก - พระรูป ช่องสะแก เมือง เพชรบุรี 76000 2551 ครูธรรม
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ธ1106 23 พระมหาพีระพงษ์  อาทิจฺจว โส เอก 3 พระรูป ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2556 ครูธรรม
ธ1107 24 พระครูสังฆรักษ์สมโภช  ทีปธมฺโม เอก ป.โท พระรูป ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 2560 ครูธรรม
ธ1108 25 พระสุวัชร   ชยากโร เอก - พุพลู หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160 2551 ครูธรรม
ธ1109 26 พระครูสังฆรักษ์ธีรพงษ์  ธีรว โส เอก - ม่วงงาม ถ  ารงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 76130 2556 ครูธรรม
ธ1110 27 พระครูวาทีวรวัฒน์ เอก  1-2 มหาธาตุวรวิหาร คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 2551 ครูธรรม
ธ1111 28 พระทัตณัชพงศ์ สุขิโต(เกษม  สุขิโต) เอก - ลักษณาราม บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 2551 ครูธรรม
ธ1112 29 พระปลัดณฐรัฐ  ฐานิสฺสโร (สายัณห์) เอก ป.โท ลักษณาราม บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 2560 ครูธรรม
ธ1114 30 พระเฉลิม   ฐานวโร เอก - ศรีษะคาม บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 76110 2551 ครูธรรม
ธ1115 31 พระสมนึก  ฐานิโย เอก - ห้วยทรายใต้ ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 76120 2551 ครูธรรม
ธ1116 32 พระสมุห์วีรวัฒน์  วชิรวโร เอก ป.ตรี ห้วยเสือ สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี 76150 2560 ครูธรรม
ธ1117 33 พระครูวิธานวัชรพงศ์ เอก - หุบกระพง เขาใหญ๋ ชะอ า เพชรบุรี 76120 2551 ครูธรรม
ธ1118 34 พระครูพัชรศิลปาคม เอก - ใหญ่สุวรรณาราม ท่าราบ เมือง เพชรบุรี 76000 2554 ครูธรรม
ธ1119 35 พระครูปิยธรรมาภิยุต เอก - มหาสมณาราม (ธ) คลองกระแชง เมือง เพชรบุรี 76000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1120 36 พระครูวินิจสมณการ เอก - สหธรรมิการาม (ธ) ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1121 37 พระครูสารธรรมนิเทศ เอก - ชายนา (ธ) ในดง ท่ายาง เพชรบุรี 76130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1122 38 พระอโณทัย  อรุโณ เอก - สุวรรณมาศมงคล (ธ) ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี 76130 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ1123 1 พระมหาณทัต  ณฏฺ โก เอก 4 เกตการาม (ธ) โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 75120 2557 ครูธรรม
ธ1124 2 พระนพรัตน์  อนาวิโล เอก - ประทุมคณาวาส แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2551 ครูธรรม
ธ1125 3 พระครูสมุห์ค านวน   ปริสุทฺโธ เอก - แก้วเจริญ เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 2551 ครูธรรม
ธ1126 4 พระปลัดจักรพบ  กนฺตสีโล เอก  - ละมุด เหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 2557 ครูธรรม
ธ1127 5 พระมหาธนวัฒน์  อาทิจฺจว โส เอก 4 คลองโคน คลองโคน เมือง สมุทรสงคราม 75000 2551 ครูธรรม
ธ1128 6 พระครูปลัดสมชาย  มหาวีโร เอก  - จุฬามณี บางช้าง อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 2558 ครูธรรม
ธ1129 7 พระครูสมุห์วริทธ์ิ  รตนปญฺโ เอก  1-2 ช่องลมวรรณาราม วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 2554 ครูธรรม
ธ1130 8 พระชุมพล  เปสโร เอก - ดอนมะโนรา ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม 75120 2561 ครูธรรม
ธ1132 9 พระสมุห์กิตติคม  ส วโร เอก - เทพประสิทธ์ิคณาวาส ท่าคา อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 2551 ครูธรรม
ธ1133 10 พระใบฎีกาสมชัย  ธมฺมทีโป เอก  - ธรรมประสิทธ์ิ คลองโคน เมือง สมุทรสงคราม 75000 2557 ครูธรรม
ธ1134 11 พระอนันตพงศ์  ฐิตลาโภ เอก ป.ตรี นางพิมพ์ บางขันแตก เมือง สมุทรสงคราม 75000 2560 ครูธรรม
ธ1135 12 พระใบฎีกาธนพงษ์  กิตฺติว โส เอก - บางกล้วย โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 75120 2559 ครูธรรม
ธ1137 13 พระครูวินัยธรณรงค์ศักด์ิ  ฐานิสฺสโร เอก - บางจะเกร็ง บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2551 ครูธรรม
ธ1138 14 พระปลัดวัชรพล  กมโล เอก  - บางจะเกร็ง บางจะเกร็ง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2557 ครูธรรม
ธ1139 15 พระชาย  ชาคโร เอก บางน้อย จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม 75120 2558 ครูธรรม
ธ1140 16 พระครูธรรมธรไพบูลย์  ญาณวิปุโล เอก - ประทุมคณาวาส แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2551 ครูธรรม
ธ1141 17 พระมหาสมพร   สมส วโร เอก 3 เพชรสมุทรวรวิหาร แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2551 ครูธรรม
ธ1142 18 พระมหาจัด   จตฺตาลโย เอก 4 ธรรมนิมิต (ธ) แม่กลอง เมือง สมุทรสงคราม 75000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1143 19 พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์ เอก - เกตการาม (ธ) โรงหีบ บางคนที สมุทรสงคราม 75120 2554 ครูธรรม (ธ)
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ธ1144 1 พระครูสันติธรรมานุโยค เอก - กุยเหนือ กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 2551 ครูธรรม
ธ1145 2 พระวินัยธรชาตรี  อภิปญฺโญ เอก - เกาะหลัก ประจวบ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2551 ครูธรรม
ธ1146 3 พระครูโสภณวนารักษ์ เอก - ดงไม้งาม ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 2551 ครูธรรม
ธ1147 4 พระวิโรจน์   คุณงฺกโร เอก - ถ  าคีรีวงค์ ธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 2551 ครูธรรม
ธ1148 5 พระครูนิรันด์นันทคุณ เอก - ทับสะแก ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 2552 ครูธรรม
ธ1149 6 พระครูปลัดสมคิด  สุจิตฺโต เอก  1-2 ธรรมิการาม ประจวบ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2556 ครูธรรม(ธ)
ธ1150 7 พระครูโสภณมณฑลบริรักษ์ เอก - นาหูกวาง นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 2551 ครูธรรม
ธ1151 8 พระมานิตย์  นาถธมฺโม เอก - นิคมราษฎร์รังสรรค์ อ่าวน้อย เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77210 2554 ครูธรรม
ธ1152 9 พระบุญสวัสด์ิ  ชาตวีโร เอก - บ่อกบ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170 2556 ครูธรรม
ธ1153 10 พระครูพิทักษ์ปราณเขต เอก - ปากคลองปราณ ปากน  าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220 2552 ครูธรรม
ธ1154 11 พระสุรกาจ  สุรธมฺโม เอก - ป่าสุญญตา หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 2561 ครูธรรม
ธ1155 12 พระประดิษฐ์  ปณฺฑิโต เอก - วังยาว กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77150 2554 ครูธรรม
ธ1157 13 พระอธิการสมหมาย  วชิโร เอก - วิบูลธรรมาวาส แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 2552 ครูธรรม
ธ1158 14 พระครูใบฎีกาจุมพล  สิริธโร เอก - สมอโพรง หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 2551 ครูธรรม
ธ1159 15 พระมหาภูกิจ สุวณฺโณ เอก 8 สามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77180 2552 ครูธรรม
ธ1160 16 พระครูสมุห์ต่อศักด์ิ   ธมฺมโสภโณ เอก  1-2 หนองหินประชาราม คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2551 ครูธรรม
ธ1161 17 พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต เอก 7 ห้วยทรายขาว ก าเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 2551 ครูธรรม
ธ1163 18 พระครูใบฎีกาทัสธวิน  คุเณสโก เอก - สุขส าราญ (ธ) หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1164 19 พระครูโอภาสธรรมวงศ์ อุตฺตมสกฺโก เอก - ธรรมิการามวรวิหาร (ธ) ประจวบ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1165 20 พระเสน  สิริปุญฺโญ เอก - สุขส าราญ (ธ) หัวหิน หิวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ1166 1 พระสมศรี  ฐิติสาโร เอก - เกตุคีรี กลางแดด เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1167 2 พระครูนิธานกิจจาทร เอก - เก้าเลี ยว เก้าเลี ยว เก้าเลี ยว นครสวรรค์ 60230 2551 ครูธรรม
ธ1169 3 พระครูนิพัทธ์วรกิจ เอก - เกาะแก้ว บ้านแก่ง เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1170 4 พระครูนิเทศเขมรัตน์ เอก - เขาแก้ว พยุหะคีรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 2551 ครูธรรม
ธ1171 5 พระมงคล  เขมปญฺโญ เอก - เขาแก้ว พยุหะคีรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 2551 ครูธรรม
ธ1172 6 พระครูนิยมชัยสิทธ์ิ  เอก - เขาทอง ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 2551 ครูธรรม
ธ1173 7 พระครูศรีสุตนิเทศก์ เอก - เขาใบไม้ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 2551 ครูธรรม
ธ1174 8 พระใบฎีกาอุดมศักด์ิ  อุตฺตมสกฺโก เอก - คลองธรรม หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 2551 ครูธรรม
ธ1175 9 พระครูนิรภัยวิเทต เอก - แคทราย อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 2551 ครูธรรม
ธ1176 10 พระครูนิภาสธรรมาธิมุต เอก - ดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1177 11 พระครูนิปุณปัญโญภาส (จตุรงค์  จิตฺติปญฺโญ) เอก - ดอนโม่ สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1178 12 พระครูนิยุตวรเวทย์ (สมจิตร  สมจิตฺโต) เอก - ตากฟ้า ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 2551 ครูธรรม
ธ1179 13 พระมหาสมพงษ์  กนฺตวณฺโณ เอก 4 ทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2556 ครูธรรม
ธ1180 14 พระมหาสุชาติ  มหาคุโณ เอก 7 ทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2556 ครูธรรม
ธ1181 15 พระมหาสุทธิพงษ์  ธมฺมทสฺสี เอก 3 ทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2557 ครูธรรม
ธ1182 16 พระครูวินัยธรวิฑูร  ชานนฺโท เอก  - ทับกฤชกลาง ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2557 ครูธรรม
ธ1183 17 พระพงศกร  มารชิโน เอก - ทับกฤชใต้ ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2556 ครูธรรม
ธ1184 18 พระครูนิคมสุตคุณ เอก - ท่าตะโก ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160 2551 ครูธรรม
ธ1185 19 พระครูนิกรกิจจานุกูล เอก - ท่าพระเจริญพรต บ้านมะเกลือ เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1186 20 พระอธิการประเสริฐ  อิสฺสโร เอก - ท่าพระเจริญพรต บ้านมะเกลือ เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1187 21 พระครูนิยมสัทธาคุณ(พระสมุห์ปิยวัฒน์ ฐิตสทฺโธ) เอก  - ท่ามะพลับราษฎร์บ ารุง บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2551 ครูธรรม
ธ1188 22 พระคูรนิวาสวุฒิคุณ เอก - เทพพนม ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 2551 ครูธรรม
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ธ1189 23 พระครูนิทานภัทรกิจ เอก - เทพสวรรค์สีมาราม แม่เล่ย์-วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1190 24 พระครูนิมิตศีลาภรณ์ เอก - เทพสุทธาวาส หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110 2551 ครูธรรม
ธ1191 25 พระมหาชัยวัฒน์  จตฺตมโล เอก 3 ไทรเหนือ วัดไทร เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2559 ครูธรรม
ธ1192 26 พระวัลลภ  เตชปญฺโญ เอก - ธรรมโสภณ ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 60190 2551 ครูธรรม
ธ1193 27 พระครูใบฎีกามณฑล  เขมโก เอก - นครสวรรค์ ปากน  าโพ เมือง นครสวรรค์ 60000 2554 ครูธรรม
ธ1194 28 พระครูนิรันตรสุตกิจ เอก - นครสวรรค์ ปากน  าโพ เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1195 29 พระพัฒนชัยน์  จารุวณฺโณ เอก - นครสวรรค์ ปากน  าโพ เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2559 ครูธรรม
ธ1196 30 พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์ เอก - นิวิฐธรรมาราม หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1197 31 พระอธิการอานุภาพ  อภโย เอก - เนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170 2551 ครูธรรม
ธ1198 32 พระครูนิมิตสันตยากร เอก - โบสถ์เทพนิมิตร ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 2551 ครูธรรม
ธ1199 33 พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ เอก - พรหมนิมิต พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 60140 2551 ครูธรรม
ธ1200 34 พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์ เอก - โพนทอง ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 2551 ครูธรรม
ธ1201 35 พระครูนิทัศน์ธรรมโกศล เอก - มรรครังสฤษด์ิ เขาดิน เก้าเลี ยว นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1202 36 พระครูนิทานสีลวงส์ เอก - แม่วงก์ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1203 37 พระครูนิติภัทรธรรม เอก - ยางโทน สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1204 38 พระอธิการประสิทธ์ิ  ทีปธมฺโม เอก - ย่านมัทรี ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130 2551 ครูธรรม
ธ1205 39 พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ เอก - ลาดยาว ลาดยาว เขต ๑ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1206 40 พระมหาอรัญ  กนฺตจารี เอก - ลาดยาว ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1207 41 พระครูนิภาภัทรกิจ เอก 4 วรนาถบรรพต ปากน  าโพ เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1208 42 พระครูศรีศาสนนิวิฐ เอก 6 วังข่อย วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 60220 2551 ครูธรรม
ธ1209 43 พระครูนิรมิตกิจจาทร เอก - วังม้า วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1210 44 พระครูนิสิตธรรมานุยุต เอก - ศรีสุธรรมาราม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
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ธ1212 45 พระครูนิปุณวรานุกิจ เอก - ส้มเสี ยว ท่างิ ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 2551 ครูธรรม
ธ1213 46 พระครูนิภากรธรรมานุกูล (สุพจน์ ถาวรธมฺโม) เอก ส้มเสี ยว ท่างิ ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 2558 ครูธรรม
ธ1214 47 พระกัญจน์ภาส  สนฺติกโร เอก - สระโบสถ์ ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 60160 2551 ครูธรรม
ธ1215 48 พระครูสมุห์บุญเย่ียม  ติกฺขปญฺโญ เอก - ราษฎร์สามัคคีธรรม  หนองกรด เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1217 49 พระครูนิพันธ์ปัญญาธร เอก - สุบรรณาราม หนองปลิง เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1218 50 พระชูชาติ  วชิรญาโณ เอก - แสงสวรรค์ พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2551 ครูธรรม
ธ1219 51 พระครูนิทานกิจจานุยุต เอก - หนองกลับ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 60110 2551 ครูธรรม
ธ1220 52 พระครูนิพัทธ์  กัลฺยาณวัฒน์ เอก - หนองโก หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 60120 2551 ครูธรรม
ธ1221 53 พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ เอก - หนองขี ใต้ ลาดยาว เขต ๑ ลาดยาว นครสวรรค์ 60150 2551 ครูธรรม
ธ1222 54 พระมหาปกรณ์  ปญฺญาวุฑฺโฒ เอก 3 หนองปลิง นครสวรรค์ เมืองฯ นครสวรรค์ 60000 2559 ครูธรรม
ธ1223 55 พระครูนิสัยสุตากร เอก - หนองพรมหน่อ โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 60170 2551 ครูธรรม
ธ1224 56 พระปลัดสมชัย  สุวฑฺฒโน เอก - หัวเขาตาคลี ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 2551 ครูธรรม
ธ1226 57 พระครูนิภาธรรมวัตร เอก - หาดเสลา เก้าเลี ยว เก้าเลี ยว นครสวรรค์ 60000 2551 ครูธรรม
ธ1227 58 พระครูสังฆรักษ์ไสว  ชยธมฺโม เอก - พุทธนิมิต (ธ) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1228 59 พระวัลลภ  คุณวโร เอก เทพมงคลปานสาราม (ธ) ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 60140 2558 ครูธรรม (ธ)
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ธ1229 1 พระครูไพโรจน์วชิรากร เอก - หนองกระทุ่มใหม่ วังชะพู ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62140 2551 ครูธรรม
ธ1230 2 พระครูเกษมวัชรกิจ เอก - ฑีฆายุการาม หนองไม้กอง ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150 2551 ครูธรรม
ธ1231 3 พระครูถาวรวชิรศาสน์ เอก - ฤกษ์หร่ายสามัคคี วังยาง คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120 2551 ครูธรรม
ธ1232 4 พระครูพิทักษ์วชิรกิจ เอก - พัฒนราษฏร์บ ารุง ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62130 2551 ครูธรรม
ธ1233 5 พระครูพิพิธวชิรโรภาส เอก - ศรีสังฆาธาราม ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120 2551 ครูธรรม
ธ1234 6 พระครูวชิรปัญโญภาส เอก - ไทรงามใต้ ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150 2551 ครูธรรม
ธ1235 7 พระครูวาปีวชิโรภาส เอก - มุจลินท์ วังไทร คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120 2551 ครูธรรม
ธ1236 8 พระครูสาทรวชิรกิจ เอก - บ่อสามแสน หนองปลิง เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2551 ครูธรรม
ธ1237 9 พระครูสาทรวชิรกิตต์ิ เอก - คฤหบดีสงฆ์ ท่าพุทรา คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120 2551 ครูธรรม
ธ1238 10 พระครูสิทธิวชิรธรรม เอก - น้อยวรลักษณ์ แสนตอ ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62130 2551 ครูธรรม
ธ1239 11 พระครูสุตวชิรากร เอก 3 หินดาต หินดาต ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร 62120 2551 ครูธรรม
ธ1240 12 พระครูสุทธิวชิรศาสน์ เอก - เสด็จ ในเมือง เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2551 ครูธรรม
ธ1241 13 พระครูสุภัทรวชิรกิจ เอก - เนินส าราญ ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150 2551 ครูธรรม
ธ1242 14 พระครูสุมนวชิรสาร เอก - จังพระธาตุ ไตรตรึงษ์ เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2551 ครูธรรม
ธ1243 15 พระครูอาทรวชิรกิจ เอก 1-2 ไตรภูมิ ถ  ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 62110 2551 ครูธรรม
ธ1244 16 พระจเร  ธีรธมฺโม เอก - คลองราษฎร์เจริญ ห้วยยัง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 62110 2551 ครูธรรม
ธ1245 17 พระใบฎีกากันตินันท์ สุจิณฺณธมฺโม เอก 1-2 คูยาง ในเมือง เมืองฯ ก าแพงเพชร 63000 2551 ครูธรรม
ธ1246 18 พระบ ารุง  อภิชฺชโว เอก - อ่างทอง อ่างทอง เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2551 ครูธรรม
ธ1247 19 พระครูสุธรรมวชิรสาทร เอก - บาง ในเมือง เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2551 ครูธรรม
ธ1248 20 พระครูศรัทธาวชิรทัต เอก - ปลูกศรัทธา ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 62130 2551 ครูธรรม
ธ1250 21 พระครูบริบูรณ์วชิรเขต เอก 3 ฟากทุ่ง โนนพวง ลานกระบือ ก าแพงเพชร 62170 2551 ครูธรรม
ธ1251 22 พระมหาทองกอ  สิริธมฺโม เอก 5 พระบรมธาตุ นครชุม เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2551 ครูธรรม
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ธ1252 23 พระมหาวีรชิต  ญาณคุโณ เอก 4 เนินส าราญ ไทรงาม ไทรงาม ก าแพงเพชร 62150 2551 ครูธรรม
ธ1253 24 พระครูวาปีวชิรวิสุทธ์ิ เอก - คลองน  าเย็นเหนือ คลองขลุง คลองขลุง ก าแพงเพชร 62120 2551 ครูธรรม
ธ1254 25 พระครูโกศลวชิรกิจ  วีตโรโค เอก - ประดู่ลาย คลองแม่ลาย เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2556 ครูธรรม
ธ1255 26 พระครูวชิรสารนิวิฐ  ตสาโร เอก  1-2 บึงส าราญน้อย ถาวรพัฒนา ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร 629610 2556 ครูธรรม
ธ1256 27 พระครูสุตวชิรสาทร เอก 3 แสงสุริยาราม วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 62210 2557 ครูธรรม
ธ1257 28 พระมหาแสงเพชร  สณฺหวาโจ เอก 3 ป่าวังชะโอน วังชะโอน บึงสามัคคี ก าแพงเพชร 62210 2557 ครูธรรม
ธ1258 29 พระมหาอาทิตย์  อาทิจฺจว โส เอก 4 พระบรมธาตุ นครชุม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 62000 2558 ครูธรรม
ธ1259 30 พระอธิการค าภา  สิริปุญฺโญ เอก - เกาะต าแย โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 62000 2560 ครูธรรม
ธ1260 31 พระอธิการสมจิตร  สิริปญฺโญ เอก - มอมะร่ืน คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 62180 2560 ครูธรรม
ธ1261 32 พระนิทัศน์  สจฺจวโร เอก ม.6 ลานทอง วังควง พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 62110 2560 ครูธรรม
ธ1262 33 พระปลัดภณณัฐ(อดุลย์)  สีลส วโร เอก - เกาะรากเสียดนอก เพชรชมพู โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 62000 2559 ครูธรรม
ธ1264 34 พระสมุห์ณรงค์  ขนฺติโก เอก - หนองแดน โกสัมพี โกสัมพีนคร ก าแพงเพชร 62000 2559 ครูธรรม
ธ1265 35 พระครูสีลวชิรสานต์ิ  อตฺตสนฺโต เอก - เกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ ก าแพงเพชร 62170 2561 ครูธรรม
ธ1266 36 พระมหากฤษดา  าณิสฺสโร เอก 3 ใหม่ธงชัย คลองลานพัฒนา คลองลาน ก าแพงเพชร 62180 2561 ครูธรรม
ธ1267 37 พระครูปลัดสิทธิกรณ์(อิทธิกร) วรญาโณ เอก  1-2 เจริญสุข คลองน  าไหล คลองลาน ก าแพงเพชร 62180 2556 ครูธรรม
ธ1268 38 พระครูโสภณวัชรคุณ เอก  1-2 นาควัชรโสภณ (ธ) ในเมือง เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1269 39 พระครูสิทธิฐานคุณ  ฐานวโร เอก - พัฒนานิคม (ธ) นิคมทุ่งโพธ์ิทะเล เมืองฯ ก าแพงเพชร 62000 2551 ครูธรรม (ธ)



หนา้ 222/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ1270 1 พระครูสิริสุธรรมวงศ์ เอก - กุดประดู่ วังงิ วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 66210 2551 ครูธรรม
ธ1271 2 พระครูพิริยสาธุกิจ   เอก - เขาทราย เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 66150 2551 ครูธรรม
ธ1272 3 พระมหาทวี  วชิร าโณ เอก 6 งิ วราย งิ วราย ตะพานหิน พิจิตร 66110 2561 ครูธรรม
ธ1273 4 พระวีรชน  จนฺทธมฺโม เอก  - ดงเสือเหลือง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร 66190 2557 ครูธรรม
ธ1274 5 พระปลัดวินัย  เอกคฺคจิตฺโต เอก - ถ  าคะนอง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160 2559 ครูธรรม
ธ1275 6 พระนิวัฒน์  สิริธโร เอก - ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 66150 2554 ครูธรรม
ธ1276 7 พระครูปลัดนิพนธ์  ชินทตฺโต เอก - ท่าบัว ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 66130 2551 ครูธรรม
ธ1277 8 พระจรัญ  อุตตโร เอก - ท่าหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 2551 ครูธรรม
ธ1278 9 พระปลัดณัฐพล  ยสชาโต เอก - ท่าหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 2551 ครูธรรม
ธ1279 10 พระปลัดอนุชาติ  นรินฺโท เอก - ท่าหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 2551 ครูธรรม
ธ1280 11 พระปลัดจักรกริช  อารยธมฺโม เอก  1-2 ท่าหลวง ในเมือง เมือง พิจิตร 66000 2552 ครูธรรม
ธ1282 12 พระมหาสุวรรณ  สุวณฺโณ เอก - เทวประสาท ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 66110 2551 ครูธรรม
ธ1283 13 พระครูวิสิฐธรรมสุนทร เอก - ไทรโรงโขน งิ วราย ตะพานหิน พิจิตร 66110 2551 ครูธรรม
ธ1284 14 พระครูพิทักษ์ปทุมเขต เอก - บึงบัว บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร 66140 2551 ครูธรรม
ธ1285 15 พระสมุห์พนม   มงฺคลิโก เอก - ป่ามะคาบ ป่ามะคาบ เมือง พิจิตร 66000 2551 ครูธรรม
ธ1286 16 พระครูวินัยธรวันชนะ  สุธมฺโม เอก  - โพทะเล โพทะเล พิจิตร 66130 2557 ครูธรรม
ธ1287 17 พระครูสมุห์สมพงษ์  ฉนฺทธมฺโม เอก  1-2 โพธ์ิแดน หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 66120 2551 ครูธรรม
ธ1288 18 พระครูพิพัฒน์สุตคุณ เอก 4 โพธ์ิทอง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 66120 2551 ครูธรรม
ธ1289 19 พระทวีป  เขมจาโร เอก - โพธ์ิประทับช้าง โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร 66190 2556 ครูธรรม
ธ1290 20 พระสมุห์บรรจบ  ปิยาจาโร เอก - วังกระสูบ โพธ์ิไทรงาม บึงตาราง พิจิตร 66130 2561 ครูธรรม
ธ1291 21 พระสมศักด์ิ  กิตฺติวุฑฺโฒ เอก - วังกลม บ้านบุ่ง เมือง พิจิตร 66000 2552 ครูธรรม
ธ1292 22 พระใบฎีกาโกมิน  ปสนฺนจิตฺโต เอก - วังปลาทู ก าแพงดิน สามง่าม พิจิตร 66140 2551 ครูธรรม



หนา้ 223/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ1293 23 พระปลัดรุ่ง  จนฺทูปโม เอก - สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160 2556 ครูธรรม
ธ1294 24 พระสุโข  ภทฺทาจาโร เอก สากเหล็ก สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 66160 2558 ครูธรรม
ธ1295 25 พระอธิการธนิต  ธมฺมสาโร เอก ม.6 ส านักขุนเณร ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 66210 2560 ครูธรรม
ธ1296 26 พระมหาประยุทธ์  ปยุตฺโต เอก 3,ป.โท ส านักขุนเณร ส านักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 66210 2560 ครูธรรม
ธ1297 27 พระครูวิจิตรสราภิรักษ์ เอก  1-2 หนองพยอม หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 66110 2551 ครูธรรม
ธ1298 28 พระปลัดพายัพ  มหาญาโณ เอก ม.6 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 66140 2560 ครูธรรม
ธ1299 29 พระครูวิธูรธรรมวิมล เอก - หนองหลวง ไผ่รอบ โพธ์ิประทับช้าง พิจิตร 66190 2551 ครูธรรม
ธ1300 30 พระวันชัย  กวิว โส เอก - ห้วยแก้ว บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 66130 2551 ครูธรรม
ธ1301 31 พระครูสมุห์วิรัจ  ธมฺมธีโร เอก - หัวดง หัวดง เมือง พิจิตร 66000 2551 ครูธรรม
ธ1302 32 พระปลัดสมยศ  ปนฺนภาโร เอก - หาดแตงโม งิ วราย ตะพานหิน พิจิตร 66110 2559 ครูธรรม
ธ1303 33 พระครูวิสุทธินิภากร  เอก - ใหม่สุขสวรรค์ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 66180 2551 ครูธรรม
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ธ1304 1 พระมหาสุนทร  สนฺตจิตฺโต เอก 3 คงสมโภชน์ บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 2561 ครูธรรม
ธ1305 2 พระครูพัชรคณาภิรักษ์ เอก - โคกมน โคกมน น  าหนาว เพชรบูรณ์ 67260 2552 ครูธรรม
ธ1306 3 พระครูสถิตพัชรธรรม เอก - ตาล หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 2551 ครูธรรม
ธ1307 4 พระครูปริยัติพัชรโกวิท เอก 4 ทุ่งสมอ ทุ่งสมอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270 2552 ครูธรรม
ธ1308 5 พระครูเกษมพัชรสาร เอก - ธุตังคาราม ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 2551 ครูธรรม
ธ1309 6 พระครูสุภัทรพัชโรดม เอก - เนินมะค่าน้อย บัววัฒนา หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 2551 ครูธรรม
ธ1310 7 เจ้าอธิการไกรสร  สุรเตโช เอก - ในเรืองศรี ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2556 ครูธรรม
ธ1311 8 พระหนูพร  ฉนฺทธมฺโม เอก - ในเรืองศรี ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2551 ครูธรรม
ธ1312 9 พระครูสุตพัชรบรรพต เอก 3 บรรพตาราม ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 2552 ครูธรรม
ธ1313 10 พระครูพัชรสุภาจาร เอก - บ้านโภชน์ บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 2551 ครูธรรม
ธ1314 11 พระปลัดธีระศักด์ิ  อินฺทปญฺโ เอก - บ้านโภชน์ บ้านโภชน์ หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 2554 ครูธรรม
ธ1315 12 พระอธิการเชาว์รัตน์  ฐิตธมฺโม เอก - บุญชัย ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2551 ครูธรรม
ธ1316 13 พระสมุห์วิรัตน์  ปริปุณฺโณ เอก - ประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2559 ครูธรรม
ธ1317 14 พระมหาอนันต์  จิตฺตส วโร เอก ประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2552 ครูธรรม
ธ1318 15 พระสมุห์ไพฑูรย์  กนฺตสีโล เอก - ประชานิมิต ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2551 ครูธรรม
ธ1319 16 เจ้าอธิการพันธ์ุเทพ  ตเมโธ เอก พุเตยประสิทธ์ิ พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67130 2558 ครูธรรม
ธ1320 17 พระครูสุธรรมพัชรานุยุต เอก เพชราราม เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 2558 ครูธรรม
ธ1321 18 พระครูปัญญาพัชรสิทธ์ิ เอก - โพธ์ิกลาง บ้านโคก เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67000 2551 ครูธรรม
ธ1322 19 พระครูโพธิพัชรธรรม เอก - โพธ์ิกลาง ท่าพล เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67000 2551 ครูธรรม
ธ1323 20 พระมหาหาญกล้า  คุณากโร เอก 3 โพธ์ิงาม ท่าพล เมือง เพชรบูรณ์ 67000 2554 ครูธรรม
ธ1324 21 พระครูโพธิพัชรบวร เอก 1−2 โพธ์ิศรีธรรมาราม บ้านกลาง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 2559 ครูธรรม
ธ1325 22 พระอธิการพิทักษ์  ตสทฺโธ เอก 3 โพธ์ิศรีสองคร หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 2551 ครูธรรม(ธ)
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ธ1326 23 พระบุญรุ่ง  สมฺปุณฺโณ เอก ป.โท ไพรสณฑ์ศักดาราม หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 2560 ครูธรรม
ธ1327 24 พระนาวี  ชุติธมฺโม เอก ม.6 ไพรสณฑ์ศักดาราม  หล่มสัก หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 2560 ครูธรรม
ธ1328 25 พระครูบรรพตพัชรกิตต์ิ เอก - ภูเขาทอง วังศาล วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240 2551 ครูธรรม
ธ1329 26 พระบรรเลง  ตปสีโล เอก  1-2 ศรีธงชัย พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 67180 2558 ครูธรรม
ธ1330 27 พระมหาอนุชา  โสตฺถิวิชโย เอก 3 มหาธาตุ ในเมือง เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67000 2554 ครูธรรม
ธ1331 28 พระครูสุตพัชรานุวัตร เอก 3 มหาธาตุ ในเมือง เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67000 2551 ครูธรรม
ธ1332 29 พระมหาพงษ์พันธ์  กลฺยาโณ เอก 4 มหาธาตุ ในเมือง เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67000 2551 ครูธรรม
ธ1333 30 พระมหาวัชระ  กิตฺติวิชโย เอก 4 มหาธาตุ ในเมือง เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67000 2556 ครูธรรม
ธ1334 31 พระมหาวสันต์  สุภาวิชโย เอก 4 ภูเขาดิน ในเมือง เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67000 2556 ครูธรรม
ธ1335 32 พระครูกมลพัชรประสิทธ์ิ เอก - รัตนาราม กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 2551 ครูธรรม
ธ1336 33 พระครูสุนทรพัชรสิทธ์ิ เอก - วังขาม สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 2551 ครูธรรม
ธ1337 34 พระครูนครพัชรโพธิ เอก  1-2 เวียงโพธ์ิงาม บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 2557 ครูธรรม
ธ1338 35 พระครูปริยัติพัชรวิธาน เอก 4 ศรีมงคล นาเกาะ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 2551 ครูธรรม
ธ1339 36 พระครูถาวรพัชรโสภณ เอก - ศิริมงคล โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 2552 ครูธรรม
ธ1340 37 พระมหาเทพนิมิต  รตนโชโต เอก 3 ม่วงชุม หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 2560 ครูธรรม
ธ1341 38 เจ้าอธิการสมคิด  ปภสฺสโร เอก สว่างอารมณ์ หนองสว่าง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 2558 ครูธรรม
ธ1342 39 พระครูวรพัชรศาสน์ เอก - หนองไลย์ ยางงาม หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 2551 ครูธรรม
ธ1343 40 พระมหาคมสันต์  ธีรปญฺโ เอก 3 หนองแหวน ห้วยสะแก เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67210 2561 ครูธรรม
ธ1344 41 พระครูกิตติพัชโรภาส เอก - เกตุสามัคคีธรรม วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240 2551 ครูธรรม
ธ1345 42 พระใบฏีกาอดิศักด์ิ  อธิจิตฺโต เอก - ใหม่ทางข้ามสามัคคีธรรม วังโป่ง วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240 2551 ครูธรรม
ธ1346 43 พระครูสิริพัชโรทัย เอก 5 น  าก้ออินทร์เตชวราราม หนองไขว่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 2551 ครูธรรม
ธ1347 44 พระมนูญ  อคฺคธมฺโม เอก - บรรพตาราม ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 2559 ครูธรรม
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ธ1348 45 พระฤทธิชัย  ปภาโต เอก - ป่าสระแก้ว (ธ) นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 2561 ครูธรรม(ธ)
ธ1349 46 พระอุเทน  คุณวตฺโต เอก - พ่อขุนผาเมือง (ธ) ในเมือง เมืองฯ เพชรบูรณ์ 67000 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ1350 1 พระปลัดคมสัน  ฐานุตฺตโร เอก  1-2 แก่งหว้า หนองกระท้าว นครไทย พิษณุโลก 65120 2551 ครูธรรม
ธ1351 2 พระครูศุภกิจจาภิรัต เอก - คลองตาล หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 2551 ครูธรรม
ธ1353 3 พระครูสุวัจนเสนีย์ เอก  1-2 สระไม้แดง อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1354 4 พระครูสังฆรักษ์สุริโย  ภทฺรญาโณ เอก - จันทร์ตะวันออก ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1355 5 พระครูสุวิมลชัยคุณ เอก - ช่างเหล็ก วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160 2551 ครูธรรม
ธ1356 6 เจ้าอธิการปรีชา  อุตฺตโม เอก - ดงข่อย วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130 2556 ครูธรรม
ธ1357 7 พระครูไพโรจน์ธรรมสาร เอก - นครไทยวราราม นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 2551 ครูธรรม
ธ1358 8 พระครูวิจิตรศีลสังวร เอก - นาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 65170 2551 ครูธรรม
ธ1359 9 พระครูพิทักษ์บุรีเขต เอก  1-2 นาเมือง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 65120 2551 ครูธรรม
ธ1360 10 พระครูวิทิตตันติคุณ เอก - น  าคบ บ้านยาง วัดโบสถ์ พิษณุโลก 65160 2551 ครูธรรม
ธ1361 11 พระครูพิทักษ์ชินรัตน์  ปญฺญาวชิโร เอก  1-2 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1362 12 พระครูรัตนเสนาภิมุข เอก 3 พระศรีรัตนมหาธาตุ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1363 13 พระครูวิจิตรสรการ เอก  1-2 พระศรีรัตนมหาธาตุฯ ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000 2559 ครูธรรม
ธ1364 14 พระครูอาทรธรรมประพุฒิ(รังสัน  ธมฺมทีโป) เอก - พุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 2554 ครูธรรม
ธ1365 15 พระครูปลัดธวัชชัย  ธวชฺชยเมธี เอก 4 โพธ์ิทอง บางระก า บางระก า พิษณุโลก 65140 2556 ครูธรรม
ธ1366 16 พระครูพิพิธชยาภรณ์ เอก - ไพรสุวรรณ บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110 2551 ครูธรรม
ธ1367 17 พระครูปลัดบุญเรือง  สุทฺธสีโล เอก 3 มะขามเตี ย หัวรอ เมือง พิษณุโลก 65000 2557 ครูธรรม
ธ1368 18 พระครูโสภณจันทโพธิ เอก  1-2 ยาง บ้านคลอง เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1369 19 พระสมุห์โอชา  ติกฺขวีโร เอก  1-2 ยาง บ้านคลอง เมือง พิษณุโลก 65000 2557 ครูธรรม
ธ1370 20 พระพัฒนพงษ์  นนฺทโก เอก  1-2 ย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระก า พิษณุโลก 65140 2560 ครูธรรม
ธ1371 21 พระครูสถาพรสังฆกิจ เอก - ราชบูรณะ ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000 2552 ครูธรรม
ธ1372 22 พระครูสุเมธยติวัตร เอก  1-2 ราชมณฑป วัดจันทร์ เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
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ธ1373 23 พระสมุห์อ านวย  นาควโร เอก - ราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110 2559 ครูธรรม
ธ1374 24 พระครูผาสุการโกวิท เอก - วงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม พิษณุโลก 65180 2551 ครูธรรม
ธ1375 25 พระครูประจักษ์สารธรรม เอก - วังไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 2551 ครูธรรม
ธ1376 26 พระปลัดสันติ  ตปสีโล เอก - วังประดู่ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 65130 2556 ครูธรรม
ธ1377 27 พระครูพิทักษ์สีลาจารย์ เอก - วังปลาดุก มะตูม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 2551 ครูธรรม
ธ1378 28 พระธรรมธรชัยยศ  โชติโก เอก - วังวารีศรีศรัทธาธรรม แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 65130 2559 ครูธรรม
ธ1379 29 พระครูอดุลธรรมสาร เอก - ศรีมงคล เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 65190 2551 ครูธรรม
ธ1380 30 พระครูฉันทธรรมโสภณ เอก - ศรีโสภณ วังทอง วังทอง พิษณุโลก 65130 2551 ครูธรรม
ธ1381 31 พระครูประภัศร์ปัญญาสาร เอก - สระไม้แดง อรัญญิก เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1383 32 พระมหาอัตตพล  ฐิตปุญฺโญ เอก 3 สะกัดน  ามัน ท่าโพธ์ิ เมือง พิษณุโลก 65000 2552 ครูธรรม
ธ1384 33 พระครูอาทรโชติวัฒน์ เอก - สุดสวาสด์ิ บ้านคลอง เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1385 34 พระครูสันติพนาทร เอก  1-2 สันติวัน บึงพระ เมือง พิษณุโลก 65000 2552 ครูธรรม
ธ1386 35 พระครูประภัศร์โสตถิคุณ เอก - สุดสวาสด์ิ บ้านคลอง เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1387 36 พระครูสถาพรธรรมประสิทธ์ิ  เอก - สุนทรประดิษฐ์ บางระก า บางระก า พิษณุโลก 65140 2551 ครูธรรม
ธ1389 37 พระครูวิบูลสิทธิธรรม เอก - หน่องพยอม ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก 65240 2551 ครูธรรม
ธ1390 38 พระครูวินิตศีลขันธ์ เอก - หนองลาน นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 2551 ครูธรรม
ธ1391 39 พระครูนิวิฐธรรมทัต เอก - หนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระก า พิษณุโลก 65240 2559 ครูธรรม
ธ1392 40 พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต เอก - หน้าพระธาตุ นครไทย นครไทย พิษณุโลก 65120 2551 ครูธรรม
ธ1393 41 พระมหาสมศักด์ิ  อสฺสโว เอก 3 หยอ(หนองไผ่ล้อม) บึงพระ เมือง พิษณุโลก 65000 2551 ครูธรรม
ธ1394 42 พระครูปิยวรรณสุนทร เอก - ห้วยดั ง พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 2551 ครูธรรม
ธ1395 43 พระใบฎีกากรณรงค์ชิษณ์ุ ปภสฺสโร เอก  1-2 หาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 2554 ครูธรรม (ช่ือเดิมไพรัตน์)
ธ1396 44 เจ้าอธิการดนัย  เตชปญฺโญ เอก - อรัญวาศรีคีรีบรรพต แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 65220 2560 ครูธรรม
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ธ1397 1 พระครูประภาตธรรมานันท์  เอก - บ้านนา เมืองเก่า เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1398 2 พระครูพิทักษ์กิจโกศล เอก - ก าแพงงาม บ้านกล้วย เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1399 3 พระครูพิพิธธรรมมงคล  เอก - กลางดง กลางดง ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150 2551 ครูธรรม
ธ1400 4 พระครูพิศาลสิริวัฒน์  เอก - สว่างอารมณ์ฯ เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2551 ครูธรรม
ธ1401 5 พระครูโพธิปรีชา  ปริชาโน เอก - ศรีมหาโพธ์ิ บ้านหลุม เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1402 6 พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ  เอก - ลานหอย ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 64140 2551 ครูธรรม
ธ1403 7 พระครูวิบูลธรรมานุกูล เอก - เหมืองนา ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทัย 64150 2551 ครูธรรม
ธ1404 8 พระครูวิลาสบุญสิทธ์ิ  เอก - ท่าเกษม เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2551 ครูธรรม
ธ1405 9 พระครูวิสุทธ์ิธรรมานุกูล  เอก - หมอสามัคคีธรรม นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 64160 2551 ครูธรรม
ธ1406 10 พระครูสมุห์สิริวรงค์  ติกฺขปญฺโญ เอก - คลองตะเคียน บ้านสวน เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1407 11 พระครูสุกิตยานุรักษ์  โชติโย เอก - วาลุการาม โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160 2551 ครูธรรม
ธ1408 12 พระครูสุจิตรธรรมสุนทร เอก - กงไกรลาศ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 2551 ครูธรรม
ธ1409 13 พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา,ดร. เอก - คลองกระจง คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2551 ครูธรรม
ธ1410 14 พระครูโสภิตกิจจานุกูล เอก - คูหาสุวรรณ ธานี เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1411 15 พระปลัดบุญสม  เมตฺติโก เอก - ส านัก วังทองแดง เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1412 16 พระใบฎีกาล าพึง  ฐิตธมฺโม เอก - มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1413 17 พระปลัดพิพัฒน์  ปิยธมฺโม เอก - สามพวง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 64160 2551 ครูธรรม
ธ1414 18 พระมหาดวงอ านาจ  สิริมงฺคโล เอก 4 สวรรคาราม เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2551 ครูธรรม
ธ1415 19 พระมหาวีรเทพ  โชติธมฺโม เอก 4 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180 2551 ครูธรรม
ธ1416 20 พระครูสุมนสุตกิจ เอก 3 ราชธานี ธานี เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1417 21 พระเรืองเดช  วรจิตฺโต เอก - ธรรมปัญญาราม โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 64160 2551 ครูธรรม
ธ1418 22 พระครูปราโมชสิทธานุยุต เอก 1-2 หนองโว้ง เมืองบางยม สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2551 ครูธรรม
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ธ1419 23 พระสนอง  ฐิตเมโธ เอก - บ้านนา เมืองเก่า เมืองฯ สุโขทัย 64000 2551 ครูธรรม
ธ1420 24 พระอธิการสมคิด  วรปญฺโญ เอก - หนองตูม หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 2551 ครูธรรม
ธ1421 25 พระล  า  พลจิตฺโต เอก - มาบป่าเลา ปากน  า สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2551 ครูธรรม
ธ1422 26 พระมหาธัญปกรณ์  ชยนฺโต เอก 4 ศรีสหกรณ์ คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 64180 2554 ครูธรรม
ธ1423 27 พระครูประคุณสาธุกิจ เอก  - แสนตอ สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64130 2557 ครูธรรม
ธ1424 28 พระครูอโสกสันตยากร เอก  - ตล่ิงชัน ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190 2557 ครูธรรม
ธ1425 29 พระครูวินัยธรธีรวัฒน์  กตสาโร เอก คุ้งยาง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 64110 2558 ครูธรรม
ธ1426 30 พระใบฎีกาสัญญพงศ์  คุณากโร เอก คลองยอ วังทองแดง เมือง สุโขทัย 64000 2558 ครูธรรม
ธ1427 31 พระปลัดอนุชา  วรปญฺโ เอก  1-2 ราษฎร์ศรัทธาธรรม ศรีนคร ศรีนคร สุโขทัย 64180 2558 ครูธรรม
ธ1428 32 พระครูใบฎีกาเอกลักษณ์  ปุณฺณวุฑฺโฒ เอก ขวาง บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 2558 ครูธรรม
ธ1429 33 พระครูจารุธรรมสาทร เอก - คลองเขนง เกาะตาเลี ยง ศรีส าโรง สุโขทัย 64120 2559 ครูธรรม
ธ1430 34 พระธรรมรัตน์  ธมฺมรตโน เอก - คลองเขนง เกาะตาเลี ยง ศรีส าโรง สุโขทัย 64120 2560 ครูธรรม
ธ1431 35 พระพงศ์พัฒน์  อิสฺสโร เอก - บ้านซ่าน บ้านซ่าน ศรีส าโรง สุโขทัย 64120 2560 ครูธรรม
ธ1432 36 พระอธิการวันเฉลิม  ถิรปญฺโ เอก - หนองบัว ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 64170 2561 ครูธรรม
ธ1433 37 พระปลัดสมศักด์ิ  สุปภาโส เอก - พระศรีรัตนมหาธาตุฯ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 64190 2561 ครูธรรม
ธ1434 38 พระแดนชัย  ชยวฑฺฒโน เอก - ป่านาบุญ (ธ) บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ1435 1 พระไกร  อภินนฺโท เอก - ปากฝาง งิ วงาม เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1436 2 พระครูบรรพตธรรมกิจ เอก - คีรีวงกฎ ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230 2551 ครูธรรม
ธ1437 3 พระครูปราโมทย์วรคุณ เอก - วังโป่ง วังกะพี เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1438 4 พระครูปัญญาผาสุกิจ เอก - ท่าปลา ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150 2551 ครูธรรม
ธ1439 5 พระครูปิยกิจไพบูลย์ เอก - สักลาย ข่อยสูง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140 2551 ครูธรรม
ธ1440 6 พระครูพิทักษ์สารคุณ เอก - ผาเลือด ผาเลือด ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150 2551 ครูธรรม
ธ1441 7 พระครูไพศาลธรรมคุณ เอก - วังแดง  หมู่๒ วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์ 53140 2551 ครูธรรม
ธ1442 8 พระครูวิบูลสมัตถกิจ เอก - ป่าเซ่า บ้านเกาะ เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1443 9 พระครูวิหารกิจจานุยุต เอก - หมอนไม้ ป่าเซ่า เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1444 10 พระครูสถิตสันติธรรม เอก - เสกษนาราม ท่าปลา ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150 2551 ครูธรรม
ธ1445 11 พระครูสีหบุญโชติ เอก - สิงห์ศรีสว่าง บ้านด่าน เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1446 12 พระครูสุจิตพัฒนพิธาน เอก - ใหม่เจริญธรรม คุ้งตะเภา เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1447 13 พระครูสุวิมลวรกิจ เอก - ท่าดินแดง ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120 2551 ครูธรรม
ธ1448 14 พระครูอภัยพัฒนาทร เอก - นาลับแลง ป่าคาย ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230 2551 ครูธรรม
ธ1449 15 พระครูอินทสุวรรณสถิตย์ เอก - น  าพี น  าพี ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230 2551 ครูธรรม
ธ1450 16 เจ้าอธิการด ารง  สปฺปญฺโญ เอก - ไผ่ล้อม ไผ่ล้อม ลับแล อุตรดิตถ์ 53130 2551 ครูธรรม
ธ1451 17 พระครูประสิทธ์ิธรรมประคุณ เอก - ทุ่งเอี ยง ฝายหลวงเขต ๑ ลับแล อุตรดิตถ์ 53130 2551 ครูธรรม
ธ1452 18 พระยงยุทธ  อนาลโย เอก - มหาธาตุ ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120 2551 ครูธรรม
ธ1453 19 พระวินัย  ฐานิสฺสโร เอก - เขาแก้ว งิ วงาม เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1454 20 พระสมุห์ชนะ  ธมฺเมสโก เอก - ป่าพุทธวิโมกข์ (ธ) ขุนฝาง เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1455 21 พระครูโฆสิตธรรมพินิจ เอก - ท้องลับแล ฝายหลวงเขต ๒ ลับแล อุตรดิตถ์ 53130 2551 ครูธรรม
ธ1456 22 พระอธิการสมคิด สุภาจาโร เอก - ยางโทน วังดิน เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
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ธ1457 23 พระอธิการเหรียญ ปิยธมฺโม เอก - หาดไก่ต้อย น  าหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150 2551 ครูธรรม
ธ1458 24 พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ เอก - อรัญญิการาม ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2552 ครูธรรม
ธ1459 25 พระครูปิยวาทสังฆกิจ เอก - บ่อทอง บ่อทอง ทองแสงขัน อุตรดิตถ์ 53230 2552 ครูธรรม
ธ1461 26 พระฐนกร  กิตฺติธโร เอก - อรัญญิการาม ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2552 ครูธรรม
ธ1462 27 พระใบฎีกาพรสุริยะ  อนาลโย เอก - ห้วยก้านเหลือง ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 2552 ครูธรรม
ธ1463 28 พระครูพุทธบทบริหาร เอก - พระยืนพุทธบาทยุคล ทุ่งยั ง ลับแล อุตรดิตถ์ 53130 2552 ครูธรรม
ธ1464 29 พระปลัดอารมณ์  อนาลโย เอก - โพธาราม ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ 53120 2552 ครูธรรม
ธ1465 30 พระครูอินทวีรวงศ์ เอก - เกาะเรไร แสนตอ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2554 ครูธรรม
ธ1466 31 พระสมชาย  ปญฺ าทีโป เอก - เกาะวารี พญาแมน พิชัย อุตรดิตถ์ 53120 2554 ครูธรรม
ธ1467 32 พระครูวินัยธรแสงเพชร์  ฐานุตฺตโร เอก - ป่ากล้วย ท่าเสา เมืองฯ อุตรดิตถ์ 53000 2551 ครูธรรม
ธ1468 33 พระปลัดวิสุทธ์ิ  ฐิตเมโธ เอก - ธรรมาธิปไตย ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000 2552 ครูธรรม
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ธ1469 1 พระครูสุนทรตันติรักษ์  เอก - เกศแก้วบูรพา แม่กุ แม่สอด ตาก 63110 2551 ครูธรรม
ธ1470 2 พระมหาสุทัศน์  อุชุจาโร เอก 3 โคกพลู หนองหลวง เมือง ตาก 63000 2556 ครูธรรม
ธ1471 3 พระครูสังฆรักษ์กิตติวัฒน์  อคฺคโชโต เอก  - ชัยชนะสงคราม เชียงเงิน เมืองฯ ตาก 63000 2557 ครูธรรม
ธ1472 4 พระครูประโชติจันทสร  เอก - ชัยชนะสงคราม เชียงเงิน เมืองฯ ตาก 63000 2551 ครูธรรม
ธ1473 5 พระใบฏีกาอนุวัฒน์  อนุตฺตโร เอก - ชุมพลคีรี แม่สอด แม่สอด ตาก 63110 2551 ครูธรรม
ธ1474 6 พระครูปลัดภัทรบิฐ  อคฺคปญฺโญ เอก - ดอนแก้ว หนองหลวง เมืองตาก ตาก 63000 2560 ครูธรรม
ธ1475 7 พระปลัดสมศักด์ิ  กิตฺติภทฺโท เอก - ดอนมูล พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 63110 2552 ครูธรรม
ธ1476 8 พระสมุห์พงษ์พันธ์  จิตฺตทนฺโต เอก - ดอนมูล พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 63110 2551 ครูธรรม
ธ1477 9 พระครูอาทรศีลวัฒน์ เอก 1-2 ดอนมูล พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก 63110 2551 ครูธรรม
ธ1478 10 พระครูโกวิทบุญเขต เอก - ท่านา หนองบัวใต้ เมืองฯ ตาก 63000 2551 ครูธรรม
ธ1479 11 เจ้าอธิการสัมพันธ์  ญาณวีโร เอก - ไผ่สีซอ ตลุกกลางทุ่ง เมืองฯ ตาก 63000 2551 ครูธรรม
ธ1480 12 พระอธิการเทพ   ปิยสีโล เอก - ไผ่สีซอ ตลุกกลางทุ่ง เมืองฯ ตาก 63000 2551 ครูธรรม
ธ1481 13 พระครูบรมธาตุกิจจาทร เอก - พระบรมธาตุ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 63120 2551 ครูธรรม
ธ1482 14 พระครูบรมธาตุธ ารง  เอก - พระบรมธาตุ เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 63120 2551 ครูธรรม
ธ1483 15 พระใบฎีกาสมพร   อาสโภ เอก - ไพรสณฑ์สุนทร แม่กลอง อุ้มผาง ตาก 63170 2551 ครูธรรม
ธ1484 16 พระใบฎีกาสามารถ  ปุณฺณปุญฺโญ เอก - มณีบรรพต ระแหง เมืองตาก ตาก 63000 2560 ครูธรรม
ธ1485 17 พระสนม  พลญาโณ เอก - มณีบรรพต ระแหง เมืองฯ ตาก 63000 2551 ครูธรรม
ธ1486 18 พระปลัดณรงค์  อานนฺโท เอก  1-2 ทุ่งมะขามป้อม แม่จะเรา แม่ระมาด ตาก 63140 2561 ครูธรรม
ธ1487 19 พระครูสมุห์การัณย์  คุณส วโร เอก  - ราษฎร์เจริญธรรม ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160 2557 ครูธรรม
ธ1488 20 พระครูสุชาติวรนิเวศน์ เอก - วังตะเคียน ท่าสายลวด แม่สอด ตาก 63110 2552 ครูธรรม
ธ1489 21 พระครูสาทรปัญญาวิจิตร เอก - วิเศษวานิช สมอโคน บ้านตาก ตาก 63120 2551 ครูธรรม
ธ1490 22 พระปลัดดอกดิน  นริสฺสโร เอก - ส้มเกลี ยง ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 63000 2559 ครูธรรม
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ธ1491 23 พระครูวิบูลธรรมานุยุต เอก - สุวรรณบรรพต มหาวัน แม่สอด ตาก 63110 2551 ครูธรรม
ธ1492 24 พระครูอาทรกิจวิธาน เอก - หนองหลวง หนองหลวง อุ้มผาง ตาก 63170 2551 ครูธรรม
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ธ1493 1 พระครูชัยสารพิศิษฏ์ เอก - สาแลไชย ทุ่งงาม เสริมงาม ล าปาง 52210 2551 ครูธรรม
ธ1494 2 พระครูบุณยวรวัฒน์  จนฺทสุวณฺโณ เอก - นาป้อเหนือ ทุ่งฝาย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2551 ครูธรรม
ธ1495 3 พระครูประจักษ์ธรรมนิทัศน์ เอก - ล้อมแรด ล้อมแรด เถิน ล าปาง 52160 2551 ครูธรรม
ธ1496 4 พระครูประพัฒน์กิจจานุกูล เอก - แม่ต๋ัง พระบาทวังตวง แม่พริก ล าปาง 52180 2551 ครูธรรม
ธ1497 5 พระครูพิพัฒนวิธาน เอก - นิคมสามัคคี ทุ่งฝาย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2551 ครูธรรม
ธ1498 6 พระครูพิพิธพัฒนสุนทร เอก - สบทะ ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง 52150 2551 ครูธรรม
ธ1499 7 พระครูพิศาลบวรกิจ เอก - แม่ปะดอย แม่วะ เถิน ล าปาง 52150 2551 ครูธรรม
ธ1500 8 พระครูวิจารณ์ภัทรกิจ เอก - บ้านจัว สมัย สบปราบ ล าปาง 52170 2551 ครูธรรม
ธ1501 9 พระครูวิจิตรพัฒนวิมล เอก - น  าผึ งชาวไร่อ้อย เกาะคา เกาะคา ล าปาง 52130 2551 ครูธรรม
ธ1502 10 พระครูวิรุฬห์พิพัฒนกิจ เอก - พระบาทแม่วะ เวียงมอก เถิน ล าปาง 52160 2551 ครูธรรม
ธ1503 11 พระครูวิสุทธ์ิพัฒนโกวิท เอก - ทุ่งฝูง ร่องเคาะ วังเหนือ ล าปาง 52140 2551 ครูธรรม
ธ1504 12 พระครูปริยัติรัตนสุนทร เอก - ป่ากล้วย ปงแสนทอง เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2551 ครูธรรม
ธ1505 13 พระครูสิริพัฒนพิศาล เอก - แม่วะหลวง แม่วะ เถิน ล าปาง 52230 2551 ครูธรรม
ธ1506 14 พระครูอดุลพัฒนวิมล เอก - อุมลอง สมัย สบปราบ ล าปาง 52170 2551 ครูธรรม
ธ1507 15 พระครูอภิวัฒน์นิรันดร์  อภิวฑฺฒโน เอก - ศาลาไชย ศาลา เกาะคา ล าปาง 52130 2551 ครูธรรม
ธ1508 16 พระณลงกรณ์   คมฺภีรปญฺโญ เอก - บ้านแป้น บ้านสา แจ้ห่ม ล าปาง 52120 2551 ครูธรรม
ธ1509 17 พระประพจน์สรัช  ญาณธีโร เอก - ปงหอศาล ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง 52150 2551 ครูธรรม
ธ1510 18 พระครูภัทรศิลปาคม เอก - ทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง 52190 2551 ครูธรรม
ธ1511 19 พระมหาทองค า  อินฺทว โส เอก - บ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง 52140 2551 ครูธรรม
ธ1512 20 พระมหามานพ   มาณโว เอก - พระเจดีย์ซาวหลัง ต้นธงชัย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2551 ครูธรรม
ธ1513 21 พระศรีมูล  จิรว โส เอก - พระธาตุเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2551 ครูธรรม
ธ1514 22 พระครูวรธรรมาธร เอก - หัวฝาย นาครัว แม่ทะ ล าปาง 52150 2551 ครูธรรม
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ธ1515 23 พระครูสุนทรสมันตพิทักษ์ เอก  1-2 บ้านเหมี ยง นาครัว แม่ทะ ล าปาง 52150 2554 ครูธรรม
ธ1516 24 พระมหาศิรินันท์  าณโสภโณ เอก 5 พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เวียงเหนือ เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2556 ครูธรรม
ธ1517 25 พระสมชาติ  นาถธมฺโม เอก  - ล้อมแรด ล้อมแรด เถิน ล าปาง 52160 2557 ครูธรรม
ธ1518 26 พระครูสมุห์สมบูรณ์  ติสาโร เอก  - นิคมสามัคคี ทุ่งฝาย เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2557 ครูธรรม
ธ1519 27 พระวีนัส  นรธิโป เอก ป่าแข นาแก้ว เกาะคา ล าปาง 52130 2558 ครูธรรม
ธ1520 28 พระครูกัลยาณสังฆการ เอก - ล้อมแรด ล้อมแรด เถิน ล าปาง 52160 2559 ครูธรรม
ธ1521 29 พระปฏิเวช  ปภสฺสรจิตฺโต เอก - คะตึกเชียงม่ัน หัวเวียง เมืองล าปาง ล าปาง 52000 2559 ครูธรรม
ธ1522 30 พระครูปริยัติวัชรานุกูล เอก - ศรีอ้วน นาครัว แม่ทะ ล าปาง 52150 2559 ครูธรรม
ธ1523 31 พระสมุห์ภานุพงษ์  วิสุทฺธิสาโร เอก - ศาลาไชย ศาลา เกาะคา ล าปาง 52130 2559 ครูธรรม
ธ1524 32 พระสิทธิกร  กลฺยาโณ เอก - ล้อมแรด ล้อมแรด เถิน ล าปาง 52160 2559 ครูธรรม
ธ1525 33 พระครูพิสุทธ์ิวีรานุวัตร  เอก ป.ตรี นาเดา เสริมซ้าย เสริมงาม ล าปาง 52210 2560 ครูธรรม
ธ1526 34 พระปลัดณรงค์ชัย  อคฺควโร เอก  1-2 ,ม.6 แม่สุก แม่สุก แจ้ห่ม ล าปาง 52120 2560 ครูธรรม
ธ1528 35 พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์  ธีรว โส เอก - บ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง 52140 2561 ครูธรรม
ธ1529 36 พระใบฎีกานพฤทธ์ิ  สิทฺธิ าณเมธี เอก - ห้วยคิง แม่เมาะ แม่เมาะ ล าปาง 52220 2561 ครูธรรม
ธ1530 37 พระมหาธนบุญชัย  ทตฺตสิริ เอก 6 สามขา หัวเสือ แม่ทะ ล าปาง 52150 2551 ครูธรรม
ธ1531 38 พระปลัดธนพล  ธนพโล เอก บ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ ล าปาง 52140 2558 ครูธรรม
ธ1532 39 พระปรัชญา  ปญฺ าวชิโร เอก - ทุ่งขาม(ธ) ใหม่พัฒนา เกาะคา ล าปาง 52130 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ1533 40 พระครูสุวีรญาณโสภณ เอก - จ าทรายมูล (ธ) ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง 52190 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1534 41 พระนิติรัตน์  าณพโล เอก จ าทรายมูล (ธ) ปงยางคก ห้างฉัตร ล าปาง 52190 2558 ครูธรรม (ธ)
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ธ1535 1 พระสมุห์นิเรศ  คมฺภีรเมธี เอก -  พระเนตร  ต้า  ขุนตาล  เชียงราย 57340 2551 ครูธรรม
ธ1536 2 พระอธิการจันทร์  ปสนฺนจิตฺโต เอก -  ป่าบง  แม่สรวย  แม่สรวย  เชียงราย 57180 2551 ครูธรรม
ธ1537 3 พระครูพิพัฒน์สุนทรเวช  เอก -  เขาแก้วดับภัย  ห้วยสัก  เมือง  เชียงราย 57000 2552 ครูธรรม
ธ1539 4 พระครูสุนทรวรการ    เอก -  จอเจริญสุขุมวาท  ดอนศิลา  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2551 ครูธรรม
ธ1540 5 พระครูบริสุทธ์ิคีรีรักษ์ ชีวสุทฺโธ เอก -  จอมคีรีพัทธญา  ป่าซาง  แม่จัน  เชียงราย 57240 2551 ครูธรรม
ธ1541 6 พระวันชัย  ธีรวโร เอก -  ไชยนารายณ์  เวียงชัย  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2552 ครูธรรม
ธ1542 7 พระครูกันตศีลาภิรม เอก -  ไชยราษฎร์ส าราญ  เวียงชัย  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2551 ครูธรรม
ธ1543 8 พระสมุห์เรืองฤทธ์ิ   ญาณเมธี เอก -  ไชยสถาน  ศรีดอนมูล  เชียงแสน  เชียงราย 57150 2551 ครูธรรม
ธ1544 9 พระปลัดวันเฉลิม  เขมานนฺโท เอก -  ต้ากลาง  ต้า  ขุนตาล  เชียงราย 57340 2559 ครูธรรม
ธ1545 10 พระอธิการสมาน  ปญฺญาคโม เอก -  ป่าวังอวน(ธ)  สันมะค่า  ป่าแดด  เชียงราย 57190 2560 ครูธรรม
ธ1546 11 พระเอนก  สิรวฒฺฑโน เอก -  น  าจ า  โป่งงาม  แม่สาย  เชียงราย 56130 2551 ครูธรรม
ธ1547 12 พระครูสุจิณวรคุณ   เอก -  ท่าข้ามศรีดอนชัย  ศรีดอนชัย  เชียงของ  เชียงราย 57140 2551 ครูธรรม
ธ1548 13 พระอธิการศรีนวล  เมตฺตจิตฺโต เอก -  ทุ่งทราย  หล่ายงาว  เวียงแก่น  เชียงราย 57310 2559 ครูธรรม
ธ1549 14 พระอธิการรัฐเขต  สุเมโธ เอก  1-2  ทุ่งป่าแดด  ป่าหุ่ง  พาน  เชียงราย 57120 2554 ครูธรรม
ธ1550 15 พระครูมนัสกิตติสถาพร เอก -  ทุ่งอ่าง  สถาน  เชียงของ  เชียงราย 57140 2551 ครูธรรม
ธ1551 16 พระใบฎีกาฐิติพล  อุตฺตโม เอก -  แม่ลาวนาราม  โป่งแพร่  แม่ลาว  เชียงราย 57250 2551 ครูธรรม
ธ1552 17 พระครูพิศาลนิมมานกิจ   เอก -  บุญวาทย์  แม่เปา  พญาเม็งราย  เชียงราย 57290 2551 ครูธรรม
ธ1553 18 พระครูวิจิตรบวรธรรม   เอก -  ปางไตรแก้ว  เวียงเหนือ  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2551 ครูธรรม
ธ1554 19 พระครูพิพิธธรรมสาทร    เอก -  ป่าแงะเมืองชุม  ป่าแงะ  ป่าแดด  เชียงราย 57190 2551 ครูธรรม
ธ1555 20 พระอธิการชาญนุวัตร  ทนฺตจิตฺโต เอก -  ป่าซาง  ป่าซาง  แม่จัน  เชียงราย 57110 2551 ครูธรรม
ธ1556 21 พระอธิการธนากร  ภูริญาโณ เอก -  ป่าซางบุนนาก  สถาน  เวียงเชียงรุ้ง  เชียงราย 57140 2552 ครูธรรม
ธ1557 22 พระครูไพโรจน์คีรีรักษ์ เอก -  เขาสวรรค์  ทุ่งก่อ  เวียงเชียงรุ้ง  เชียงราย 57140 2552 ครูธรรม
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ธ1558 23 พระครูประภัศรปัญญาวุธ   เอก -  ป่าบงหลวง  ป่าหุ่ง  พาน  เชียงราย 57120 2551 ครูธรรม
ธ1559 24 พระครูวิสิฐนวการ   เอก -  ป่าม่วง  เวียง  เวียงป่าเป้า  เชียงราย 57170 2551 ครูธรรม
ธ1560 25 พระบุญยัง มหาปญฺโญ เอก -  ป่ารวก  นางแล  เมือง  เชียงราย 57000 2551 ครูธรรม
ธ1561 26 พระครูสุจิณวรกิจ  เอก -  ดินด า  ท่าก๊อ  แม่สรวย  เชียงราย 57180 2551 ครูธรรม
ธ1562 27 พระครูพิศาลธรรมาทร  เอก -  ป่าสักน้อย  ป่าสักน้อย  เชียงแสน  เชียงราย 57150 2551 ครูธรรม
ธ1563 28 พระอธิการจีรเดช  จิรธมฺโม เอก -  ป่าห้า  นางแล  เมือง  เชียงราย 57000 2551 ครูธรรม
ธ1564 29 พระครูวิสิฐนพการ   เอก -  ป่าหุ่ง  ป่าหุ่ง  พาน  เชียงราย 57120 2551 ครูธรรม
ธ1565 30 พระปลัดสมชาย  สุทฺธิมโน     เอก -  สันกู่  โรงช้าง  ป่าแดด  เชียงราย 57190 2551 ครูธรรม
ธ1566 31 พระครูสิทธิธรรมประจักษ์ เอก -  ผ้าขาวป้าน  เวียง  เชียงแสน  เชียงราย 57150 2551 ครูธรรม
ธ1567 32 พระครูพิธานพิพัฒนคุณ   เอก -  พนาลัยเกษม  เวียงเหนือ  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2551 ครูธรรม
ธ1568 33 พระครูสุจิณเจติยานุการ เอก -  พระธาตุผาเงา  เวียง  เชียงแสน  เชียงราย 57150 2551 ครูธรรม
ธ1569 34 พระครูโกศลธรรมภาณ  เอก -  พระธาตุม่อนหินแก้ว  ไม้ยา  พญาเม็งราย  เชียงราย 57290 2551 ครูธรรม
ธ1570 35 พระครูใบฎีกาวรพงษ์  วรว โส เอก  1-2 ,ปวช.  พระสิงห์  เวียง  เมืองเชียงราย  เชียงราย 57000 2560 ครูธรรม
ธ1571 36 พระครูวิจารณ์นวกิจ  เอก -  โพธ์ิชัย  เวียงเหนือ  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2551 ครูธรรม
ธ1572 37 พระครูอุปัตถัมภ์ผาสุกิจ   เอก -  สันหนองเหลียว  ดงมะดะ  แม่ลาว  เชียงราย 57250 2551 ครูธรรม
ธ1573 38 พระครูสังฆรักษ์อภิณัฐ  สุภทฺโท เอก -  ม่วงแก้ว  ม่วงยาย  เวียงแก่น  เชียงราย 57130 2554 ครูธรรม
ธ1574 39 พระอธิการอภินันท์  อภินนฺโท เอก -  แม่ขะจาน  แม่เจดีย์  เวียงป่าเป้า  เชียงราย 57260 2551 ครูธรรม
ธ1575 40 พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ เอก -  แม่สาย  แม่สาย  แม่สาย  เชียงราย 57130 2551 ครูธรรม
ธ1576 41 พระครูอุดมพัฒนสุนทร  เอก -  แม่อ้อใน  แม่อ้อ  พาน  เชียงราย 57120 2554 ครูธรรม
ธ1577 42 พระปลัดปุณณะพัทน์  เสฏฺฐเมธี เอก -  แม่อ้อใน  แม่อ้อ  พาน  เชียงราย 57120 2559 ครูธรรม
ธ1578 43 พระครูปัญญากิตติโชติ (ชูชาติ) เอก -  ร่องริว  เวียง  เทิง  เชียงราย 57160 2551 ครูธรรม
ธ1579 44 พระจีรพันธ์  อคฺคปญฺโ เอก -  ราษฎร์ชุมพล  เวียงชัย  เวียงชัย  เชียงราย 57120 2554 ครูธรรม
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ธ1580 45 พระครูอภิวัฒนวาที เอก -  ราษฎร์บูรณะ  แม่ค า  แม่จัน  เชียงราย 57240 2551 ครูธรรม
ธ1581 46 พระปิยะราช  โสภณจิตฺโต เอก -  วิเชตร์มณี  เวียงพางค า  แม่สาย  เชียงราย 57130 2554 ครูธรรม
ธ1582 47 พระครูรัตนาธิมุต  เอก -  เวียงแก้ว  ศรีดอนมูล  เชียงแสน  เชียงราย 57150 2551 ครูธรรม
ธ1583 48 พระครูสิทธิชัยทัต เอก -  ศรีดอนชัย  ดอนศิลา  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2551 ครูธรรม
ธ1584 49 พระมหาสมานชัย  ธมฺมวโร เอก 3  ศรีบรรพต  ท่าข้าวเปลือก  แม่จัน  เชียงราย 57110 2551 ครูธรรม
ธ1585 50 พระสุทน  ธมฺมิโก เอก -  ศรีมงคล  ป่าอ้อดอนชัย  เมือง  เชียงราย 57000 2551 ครูธรรม
ธ1586 51 พระครูสุจิณกัลยาณธรรม   เอก -  ศรีเมืองมูล  หัวง้ม  พาน  เชียงราย 57120 2551 ครูธรรม
ธ1587 52 พระอธิการศุภฤกษ์  สุเมธโส เอก -  ศรีเวียง  เวียงชัย  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2552 ครูธรรม
ธ1588 53 พระครูพิศาลนวกรรม   เอก -  ศรีศักด์พัฒนา  ทุ่งก่อ  เวียงเชียงรุ้ง  เชียงราย 57210 2551 ครูธรรม
ธ1591 54 พระอธิการวริศนนท์  เตชปญฺโญ เอก -  สันต้นแหน  ดงมะดะ  แม่ลาว  เชียงราย 57251 2551 ครูธรรม
ธ1592 55 พระครูสมุห์ธรรมนันท์ กลฺยาณธมฺโม เอก -  สันป่าก่อ  ดอยลาน  เมือง  เชียงราย 57000 2551 ครูธรรม
ธ1593 56 พระครูโกศลวรศิลป์    เอก -  สันมะค่า  สันมะดา  ป่าแดด  เชียงราย 57190 2551 ครูธรรม
ธ1594 57 พระครูพินิตวิหารการ   เอก -  สันมะนะ  ป่าอ้อดอนชัย  เมือง  เชียงราย 57000 2551 ครูธรรม
ธ1595 58 พระครูพัฒนการสุนทร วราสโย(สุพัฒน์) เอก -  สันสลิด  เวียงเหนือ  เวียงชัย  เชียงราย 57210 2551 ครูธรรม
ธ1597 59 พระสมุห์ศุภชัย  อติธมฺโม เอก 1−2  สิริพัฒนาราม  ป่าชาง  แม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 57110 2559 ครูธรรม
ธ1598 60 พระอธิการประเสริฐ  วรธมฺโม เอก -  หนองอ้อ  โป่งผา  แม่สาย  เชียงราย 57130 2554 ครูธรรม
ธ1599 61  พระใบฎีกาสุรสิทธ์ิ  พฺรหฺมสาโร เอก -  ห้วยเด่ือ  ไม้ยา  พญาเม็งราย  เชียงราย 57290 2551 ครูธรรม
ธ1600 62 พระครูไพโรจน์สุตรัต เอก 3  ห้วยน  าขุ่น  แม่ฟ้าหลวง  แม่ฟ้าหลวง  เชียงราย 57240 2551 ครูธรรม
ธ1601 63 พระมหาอภิวรรณ  อภิวณฺโณ เอก 3  ท่าข้ามศรีดอนชัย  ศรีดอนชัย  เชียงของ  เชียงราย 57140 2554 ครูธรรม
ธ1602 64 พระครูวีรศาสน์พิทักษ์    วิสารโท เอก -  อุทราราม  เวียง  เทิง  เชียงราย 57160 2551 ครูธรรม
ธ1603 65 พระสมุห์คมสันต์  ขนฺติโก เอก -  เม็งรายมหาราช (ธ)  รอบเวียง  เมือง  เชียงราย 57000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ1604 66 พระครูเขมสุทธิธรรม   เอก -  เม็งรายมหาราช (ธ)  รอบเวียง  เมือง  เชียงราย 57000 2551 ครูธรรม (ธ)

ธ3339 67 พระครูบรรพตธรรมโสภิต (กมล สิริธมฺโม) เอก  ดงชัย  ทุ่งก่อ  เวียงเชียงรุ้ง  เชียงราย 57210 2565 ครูธรรม
 ต้องกรอกข้อมูลพร้อม
แนบเอกสาร จศป. ส่ง
มาเพ่ิม (จศป. บัญชี 2)
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ธ1605 1 พระครูประดิษฐ์ธรรมสุนทร เอก - ทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 56110 2551 ครูธรรม
ธ1606 2 พระสมุห์พิพัฒน์  โสภณเมโธ เอก - จ าปาหลวง บุญเกิด ดอกค าใต้ พะเยา 56120 2561 ครูธรรม
ธ1607 3 พระปลัดสมคิด  ฐิตเมธี เอก - เชียงหมั น ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 56000 2551 ครูธรรม
ธ1608 4 พระอ่ินแก้ว  รตนปญฺโญ เอก - ต๊ าดอนมูล ต๊ า เมือง พะเยา 56110 2551 ครูธรรม
ธ1609 5 พระครูขันติอินทเขต เอก - ทุ่งกล้วย ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 56110 2559 ครูธรรม
ธ1610 6 พระครูสุทธิสันตยานุกิจ เอก - นาปรัง นาปรัง ปง พะเยา 56140 2551 ครูธรรม
ธ1611 7 พระครูประสิทธิพิมล เอก - บ้านทุ่ง ดอนศรีชุม ดอกค าใต้ พะเยา 56120 2551 ครูธรรม
ธ1612 8 พระพนิต  ภูริปญฺโ เอก - บ้านทุ่ง ดอนศรีชุม ดอกค าใต้ พะเยา 56120 2561 ครูธรรม
ธ1613 9 พระครูสุตวุฒิการ เอก 3 บุญเกิด จุน จุน พะเยา 56150 2558 ครูธรรม
ธ1614 10 พระครูโสภิตบุญญาภรณ์ เอก - บุญงาม สันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา 56120 2551 ครูธรรม
ธ1615 11 พระอธิการสุมิตร  ชิตมาโร เอก - สันต้นม่วง ดงเจน ภูกามยาว พะเยา 56110 2551 ครูธรรม
ธ1616 12 พระอธิการธีรยุทธ  อธิปญฺโญ เอก - ปงใหม่ ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 56110 2551 ครูธรรม
ธ1617 13 พระครูสุภัทรชัยโสภณ เอก - ป่าแดง งิม ปง พะเยา 56140 2551 ครูธรรม
ธ1618 14 พระครูโกศลอรัญวัตร เอก - ป่าสัก ป่าสัก ภูซาง พะเยา 56110 2551 ครูธรรม
ธ1619 15 เจ้าอธิการอัศวิน  ธีรญาโณ เอก - ผาลาด แม่ลาว เชียงค า พะเยา 56110 2551 ครูธรรม
ธ1620 16 พระครูภัทรกิจไพศาล  ภทฺทิโย เอก - โพธาราม ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130 2556 ครูธรรม
ธ1621 17 พระประพันธ์  ฐิตเมโธ เอก - โพธาราม ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130 2560 ครูธรรม
ธ1622 18 พระครูวิสุทธิวรการ เอก - เมืองอิงหลวง แม่อิง ภูกามยาว พะเยา 56000 2551 ครูธรรม
ธ1623 19 พระครูธรรมธรบุญเท่ียง  พุทฺธสาวโก เอก 3 ศรีโคมค า เวียง เมืองพะเยา พะเยา 56000 2559 ครูธรรม
ธ1624 20 พระครูใบฎีกาบุญเล่ือน  ติ าโณ เอก ท่ากลอง บ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา 56110 2558 ครูธรรม
ธ1625 21 พระครูอดุลขันติพลากร เอก - ศรีบังวัน แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130 2551 ครูธรรม
ธ1626 22 พระครูโกวิทมงคลการ เอก - ศรีกู่เอี ยง น  าแวน เชียงค า พะเยา 56110 2551 ครูธรรม
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ธ1627 23 พระครูธ ารงชิโนวาท เอก - บ้านโซ้ แม่นาเรือ เมือง พะเยา 56000 2551 ครูธรรม
ธ1628 24 พระครูปลัดสมบูรณ์ ปุณฺณสิริ เอก 1-2 หม้อแกงทอง แม่กา เมือง พะเยา 56000 2551 ครูธรรม
ธ1629 25 พระครูโสภิตชัยวัฒน์ เอก สันป่างิ วงาม แม่อิง ภูกามยาว พะเยา 56000 2558 ครูธรรม
ธ1630 26 พระครูพิศาลปิยธรรม เอก - ใหม่นันทะวงษ์ หย่วน เชียงค า พะเยา 56110 2551 ครูธรรม
ธ1631 27 พระครูใบฏีกาเฉลิมพล  อริยว โส เอก - หลวงราชสัณฐาน เวียง เมือง พะเยา 56000 2551 ครูธรรม
ธ1632 28 พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์ เอก - หลวงราชสัณฐาน เวียง เมือง พะเยา 56000 2551 ครูธรรม
ธ1633 29 พระครูสังฆรักษ์วชิระ  วชิรปญฺโ เอก  1-2 หลวงราชสัณฐาน เวียง เมือง พะเยา 56000 2556 ครูธรรม
ธ1634 30 พระครูโกศลธรรมวิภัช เอก - ห้วยข้าวก่ า ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา 56150 2551 ครูธรรม
ธ1635 31 พระครูอาทรสิรคุปต์ เอก - ห้วยข้าวก่ า ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา 56150 2554 ครูธรรม
ธ1636 32 พระสมชาย  อธิปญฺโญ เอก - ห้วยข้าวก่ า ห้วยข้าวก่ า จุน พะเยา 56150 2560 ครูธรรม
ธ1637 33 พระครูอุดมพัฒโนภาส  เอก - หัวข่วงแก้ว เวียง เมือง พะเยา 56000 2554 ครูธรรม
ธ1638 34 พระครูประพัฒน์อรรถากร เอก - บุญเรือง ปง ปง พะเยา 56140 2551 ครูธรรม
ธ1639 35 พระมหาญาณพงศ์  สิริปุญฺโญ เอก - อนาลโยทิพยาราม (ธ) สันป่าม่วง เมือง พะเยา 56000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ1640 1 พระครูกันตสีลพิธาน  (กนฺตสีโล) เอก - ทุ่งน้าว ทุ่งน้าว สอง แพร่ 54120 2551 ครูธรรม
ธ1641 2 พระเนตร  ปภาโส เอก - ทุ่งน้าว ทุ่งน้าว สอง แพร่ 54150 2551 ครูธรรม
ธ1642 3 พระประพันธ์  อุทฺทโย เอก - ทุ่งน้าว ทุ่งน้าว สอง แพร่ 54120 2551 ครูธรรม
ธ1643 4 พระครูวิทิตพัฒนวิมล เอก - กาซ้อง เหมืองหม้อ เมือง แพร่ 54000 2551 ครูธรรม
ธ1645 5 พระครูจารุศีลากร เอก - สัมฤทธิบุญ แม่เก๋ิง วังชิ น แพร่ 54160 2551 ครูธรรม
ธ1646 6 พระครูประโชติเขมากร เอก - โชคเกษม สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130 2551 ครูธรรม
ธ1647 7 พระครูสมุห์พนมไพร  สิริธมฺโม เอก - สูงเม่น สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130 2551 ครูธรรม
ธ1648 8 พระครูพิสณฑ์พัฒนกิจ เอก - ดงลาน บ้านปิน ลอง แพร่ 54150 2551 ครูธรรม
ธ1649 9 พระครูวีรการโกวิท  (ติกฺขวีโร) เอก - วุฒิมงคล ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130 2551 ครูธรรม
ธ1650 10 พระครูปราโมชชัยทัศน์  (ปญฺญานนฺโท) เอก - ศรีคิรินทราราม เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 54110 2551 ครูธรรม
ธ1652 11 พระครูวิบูลสาธุกิจ เอก - โชคเกษม สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130 2551 ครูธรรม
ธ1653 12 พระครูคัมภีรปัญญานุยุต (คมฺภีรปญฺโญ) เอก - ทุ่งน้าว ทุ่งน้าว สอง แพร่ 54120 2551 ครูธรรม
ธ1654 13 พระผัด  ปญฺญาวุฑฺโฒ เอก - ทุ่งแล้ง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 54150 2551 ครูธรรม
ธ1655 14 พระครูสุวิมลพัฒนาภรณ์ เอก - พระธาตุจอมแจ้ง ช่อแฮ เมือง แพร่ 54000 2551 ครูธรรม
ธ1656 15 พระครูประสิทธิวรการ      เอก - ศรีดอนค า ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 54150 2551 ครูธรรม
ธ1657 16 พระครูอุดมพิพัฒนาภรณ์ เอก - บุญเย็น ปากกาง ลอง แพร่ 54150 2551 ครูธรรม
ธ1658 17 พระครูมนูญสารกิจ เอก - วังหม้อ บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 54140 2551 ครูธรรม
ธ1659 18 พระครูอดุลพัฒนโสภณ เอก - เหมืองหม้อ เหมืองหม้อ เมือง แพร่ 54000 2551 ครูธรรม
ธ1660 19 พระครูปัญญาจินดาวัฒน์ (ปญฺญาวชิโร) เอก 3 พนมขวัญ แม่ค ามี เมือง แพร่ 54000 2551 ครูธรรม
ธ1661 20 พระครูสุจินต์รัตนาธิมุต  (ปริสุทฺโธ) เอก - พระธาตุจอมแจ้ง ช่อแฮ เมือง แพร่ 54000 2551 ครูธรรม
ธ1662 21 พระครูบัณฑิตเจติยานุการ เอก 3 พระธาตุช่อแฮ ช่อแฮ เมือง แพร่ 54000 2557 ครูธรรม
ธ1663 22 พระใบฎีกาอุเทน  สิริสุวณฺโณ เอก  - พระธาตุช่อแฮ ช่อแฮ เมือง แพร่ 54000 2557 ครูธรรม
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ธ1664 23 พระอธิการนิรุตต์  ธมฺมว โส เอก - พระธาตุช่อแฮ ช่อแฮ เมือง แพร่ 54000 2551 ครูธรรม
ธ1665 24 พระครูวิจิตรปริยัตยาทร เอก 5 พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมือง แพร่ 54000 2554 ครูธรรม
ธ1666 25 พระธนภัทร์  วชิรปญฺโ เอก  1-2 พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมือง แพร่ 54000 2556 ครูธรรม
ธ1667 26 พระครูโกศัยสุนทรกิจ(สายัณ  จนฺทวณฺโณ) เอก  1-2 พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมือง แพร่ 54000 2551 ครูธรรม
ธ1668 27 พระมหานพณัช  เขมานนฺโท เอก 4 พระบาทม่ิงเมือง พระบาทม่ิงเมือง เมือง แพร่ 54000 2554 ครูธรรม
ธ1669 28 พระครูสุจินธรรมายุต เอก - พระบาทม่ิงเมือง พระบาทม่ิงเมือง เมือง แพร่ 54000 2551 ครูธรรม
ธ1670 29 พระปฐมพงษ์  ปญฺญาทีโป เอก 1−2 พระบาทม่ิงเมือง ในเวียง เมืองแพร่ แพร่ 54000 2559 ครูธรรม
ธ1671 30 พระอธิการวิไชย  จิตฺตสุโภ เอก - ร้องเข็ม ร้องกวาง สูงเม่น แพร่ 54130 2551 ครูธรรม
ธ1673 31 พระครูวรบุณยากร (สจฺจธมฺโม) เอก - ร้องเข็ม ร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 54150 2551 ครูธรรม
ธ1674 32 พระสุธรรม  อาภากโร เอก - วุฒิมงคล ดอนมูล สูงเม่น แพร่ 54130 2551 ครูธรรม
ธ1675 33 พระครูปัญญาพลากร เอก - จิตวิเวการาม สรอย วังชิ น แพร่ 54160 2551 ครูธรรม
ธ1676 34 พระปลัดสมบูรณ์  สิริวณฺโณ เอก - ศรีดอนค า ห้วยอ้อ เขต 2 ลอง แพร่ 54150 2551 ครูธรรม
ธ1677 35 พระครูปริยัติชยาลังการ  (ปิยธมฺโม) เอก 4 สัมฤทธิบุญ แม่เก๋ิง วังชิ น แพร่ 54160 2551 ครูธรรม
ธ1678 36 พระครูวิจิตรธรรมสาธก  เอก 4 สัมฤทธิบุญ แม่เก๋ิง วังชิ น แพร่ 54160 2551 ครูธรรม
ธ1679 37 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์  (สุเมโธ) เอก - ป่าแดง ป่าแดง เมือง แพร่ 54000 2552 ครูธรรม
ธ1683 38 พระครูรัตนสุขวัฒก์ เอก - เหมืองหม้อ เหมืองหม้อ เมือง แพร่ 54000 2554 ครูธรรม
ธ1684 39 พระครูวรวรรณนพวงศ์ เอก - ชัยเขต แม่จ๊ัวะ เด่นชัย แพร่ 54110 2551 ครูธรรม



หนา้ 245/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ1685 1 พระครูถาวรรัตนานุกิจ เอก      - ดอนมงคล พงษ์ สันติสุข น่าน 55210 2552 ครูธรรม
ธ1686 2 พระครูขันติธีรวัฒน์   เอก - ปรางค์ ปัว ปัว น่าน 55120 2551 ครูธรรม
ธ1687 3 พระครูวิสุทธ์ิปัญญาธร เอก - ห้วยซ้อ หมอเมือง แม่จริม น่าน 55170 2551 ครูธรรม
ธ1688 4 พระครูสถาพรสุนทรเขต เอก - นาราบ นาน้อย นาน้อย น่าน 55150 2551 ครูธรรม
ธ1689 5 พระครูสุปุญญานันท์  เอก - บ่อแก้ว บ่อแก้ว นาหม่ืน น่าน 55180 2552 ครูธรรม
ธ1690 6 พระปลัดกิตติศักด์ิ  กิตฺติโสภโณ เอก  - ภูเก็ต วรนคร ปัว น่าน 55120 2557 ครูธรรม
ธ1691 7 พระครูโฆษิตนันทเขต เอก - น  าไคร้ ยม ท่าวังผา น่าน 55140 2551 ครูธรรม
ธ1692 8 พระครูฉันทกิจสุนทร เอก - บุญยืน กลางเวียง เวียงสา น่าน 55110 2551 ครูธรรม
ธ1693 9 พระครูจารุวรรณชัยวัฒน์ เอก - นิโครธาราม ป่าคา ท่าวังผา น่าน 55140 2551 ครูธรรม
ธ1694 10 พระครูอุปถัมภ์นันทกิจ เอก - นิโครธาราม ป่าคา ท่าวังผา น่าน 55140 2551 ครูธรรม
ธ1695 11 พระครูอาทรสุทธินันท์ เอก 4 บุญยืน กลางเวียง เวียงสา น่าน 55110 2551 ครูธรรม
ธ1696 12 พระมหาสิทธิศักด์ิ  เตชร สี เอก 3 ปรางค์ ปัว ปัว น่าน 55120 2557 ครูธรรม
ธ1697 13 พระครูวิสาลนันทกิจ เอก - นิโครธาราม ป่าคา ท่าวังผา น่าน 55140 2551 ครูธรรม
ธ1698 14 พระครูโอภาสธรรมถาวร  เอก - บุญยืน กลางเวียง เวียงสา น่าน 55110 2551 ครูธรรม
ธ1699 15 พระครูสุภัทรนันทวิทย์ เอก - ภูเก็ต วรนคร ปัว น่าน 55120 2551 ครูธรรม
ธ1700 16 พระเทพศิลป์  สิริธมฺโม เอก - พระธาตุช้างค  าวรวิหาร ในเวียง เมือง น่าน 55000 2551 ครูธรรม
ธ1701 17 พระอธิการเทพศิงขร สุขุมาโล เอก  1-2 บุญยืน กลางเวียง เวียงสา น่าน 55110 2551 ครูธรรม
ธ1702 18 พระมหาบุญช่วย  สีลเตโช เอก 4 ราษฎร์บ ารุง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 55130 2556 ครูธรรม
ธ1703 19 พระมหาภานุพงษ์  พฺรหฺมเทโว เอก 4 พญาภู ในเวียง เมือง น่าน 55000 2559 ครูธรรม
ธ1704 20 พระครูปริยัติกิตตินันท์(พระครูปลัดมงคลเจติยวัฒน์) เอก 4 พญาภู ในเวียง เมือง น่าน 55000 2551 ครูธรรม
ธ1705 21 พระศรีลัย  สิริจนฺโท เอก - ราษฎร์บ ารุง ทุ่งช้าง ทุ่งช้าง น่าน 55130 2551 ครูธรรม
ธ1706 22 พระครูบวรเจติยารักษ์ เอก - พระธาตุช้างค  าวรวิหาร ในเวียง เมือง น่าน 55000 2551 ครูธรรม
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ธ1707 23 พระครูสาทรเจติยานุกิจ (อาภาธาโร) เอก 3 พระธาตุช้างค  าวรวิหาร ในเวียง เมือง น่าน 55000 2551 ครูธรรม
ธ1708 24 พระกานต์  สิริธมฺโม เอก      - เมืองราม นาเหลือง เวียงสา น่าน 55110 2552 ครูธรรม
ธ1709 25 พระครูสิรินันทสุธี เอก 5 เมืองราม นาเหลือง เวียงสา น่าน 55110 2552 ครูธรรม
ธ1710 26 พระครูพิธานนันทกิจ เอก - นาราบ นาน้อย นาน้อย น่าน 55150 2552 ครูธรรม
ธ1711 27 พระครูปุญญากรวิวัฒน์ เอก - ศรีบุญเรือง เชียงกลาง เชียงกลาง น่าน 55160 2551 ครูธรรม
ธ1713 28 พระครูบวรธรรมรักษ์   เอก - นาราบ นาน้อย นาน้อย น่าน 55150 2552 ครูธรรม
ธ1714 29 พระครูประภาสนันทวิจิตร เอก - นิโครธาราม ป่าคา ท่าวังผา น่าน 55000 2551 ครูธรรม
ธ1715 30 พระครูบวรกิตตินันท์ เอก - ภูเก็ต วรนคร ปัว น่าน 55120 2551 ครูธรรม
ธ1716 31 พระครูปฏิภาณนันทสุนทร เอก 3 พระธาตุช้างค  าวรวิหาร ในเวียง เมือง น่าน 55000 2551 ครูธรรม
ธ1717 32 พระครูกิตติธรรมวิสุทธ์ิ เอก - เมืองราม นาเหลือง เวียงสา น่าน 55110 2551 ครูธรรม
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ธ1718 1 พระครูประสิทธ์ิพุทธศาสน์ เอก 3 กลางเวียง เวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190 2551 ครูธรรม
ธ1719 2 พระปลัดวีรยุทธ  ธีรว โส เอก - กองลม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 50350 2551 ครูธรรม
ธ1720 3 พระครูวิโรจน์จริยานุกูล เอก - กัญจน์นิธยาราม แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม
ธ1721 4 พระครูโสภณบุญวัตร  จนฺทร สี เอก - ก าแพงหิน เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม
ธ1722 5 พระครูโอภาสวรกิตต์ิ  กิตฺติสทฺโท เอก  1-2 ก่ิวแลน้อย บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 2551 ครูธรรม
ธ1723 6 พระครูสังวรสุทธินันท์  สญฺ โต เอก - กู่แดง หนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 50140 2551 ครูธรรม
ธ1724 7 พระครูธีรกิจจารักษ์  ธีรว โส เอก - จอมทอง บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 50230 2551 ครูธรรม
ธ1725 8 พระครูสุนทรธรรมโชติ  ทีปธมฺโม เอก - จ าลอง บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่ 50360 2551 ครูธรรม
ธ1726 9 พระเจตนา  สุนฺทรเมธี เอก - เจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองฯ เชียงใหม่ 50300 2559 ครูธรรม
ธ1727 10 พระมหาสมบูรณ์  อธิปุญฺโญ เอก 4 เจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองฯ เชียงใหม่ 50300 2559 ครูธรรม
ธ1728 11 พระมหาวิษณุ  จารุธมฺโม เอก 5 เจ็ดลิน พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม
ธ1729 12 พระครูโสภณจิตสังวร  สญฺ จิตฺโต เอก - ดอนจืน หนองผึ ง สารภี เชียงใหม่ 50140 2551 ครูธรรม
ธ1730 13 พระมหาอภิวัฒน์  จารุวณฺโณ เอก 8 ดอยสัพพัญญู ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360 2551 ครูธรรม
ธ1731 14 พระมหาไกรจิตต์  กิตติปญฺโญ เอก 3 ดับภัย ศรีภูมิ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2551 ครูธรรม
ธ1732 15 พระครูพิศิษฎ์ปุญญาภิรักษ์ เอก - ท่าข้าม หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2551 ครูธรรม
ธ1733 16 พระสุพัฒน์  สิริมงฺคโล เอก - ท่าข้าม หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2551 ครูธรรม
ธ1734 17 พระครูสมุห์ธนกฤต  วิสุทฺโธ เอก 3 ท่าตอน ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 50280 2556 ครูธรรม
ธ1735 18 พระใบฎีกาอินสม  อาภทฺธโร เอก - ท้าวบุญเรือง หางดง หางดง เชียงใหม่ 50230 2551 ครูธรรม
ธ1736 19 พระครูอาทรธรรมสารัตถ์  สารตถิโถ เอก - ทุ่งน้อย บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 50190 2551 ครูธรรม
ธ1737 20 พระครูสาทรธรรมบาล  ธมฺมปาโล เอก - น  าแพร่ น  าแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 50190 2551 ครูธรรม
ธ1738 21 พระครูวิบูลกัลยาณกิตต์ิ  กลฺยาโณ เอก - บนนา ช่างเก่ิง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 50270 2551 ครูธรรม
ธ1739 22 พระครูวิริยกิตติสุนทร  ธมฺมวิริโย เอก ศนบ. ปางเปา ขี เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150 2551 ครูธรรม
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ธ1740 23 พระธงไชย  กิตฺติ าโณ เอก  1-2 บ้านขุน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2556 ครูธรรม
ธ1741 24 พระครูโกวิทชาครธรรม เอก - บ้านป้อก สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 50250 2551 ครูธรรม
ธ1742 25 พระครอุเทนปัญญารังษี ปญฺญาวชิโร เอก - บ้านเปียง บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 2551 ครูธรรม
ธ1743 26 พระครูศรีปริยัตยานุกิจ เอก 6 บ้านโป่ง บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 50190 2551 ครูธรรม
ธ1744 27 พระครูสุตพลสิทธ์ิ  อภิพโล เอก 3 ห้วยบง เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190 2551 ครูธรรม
ธ1745 28 พระธนวัฒน์  ธนวฑฺฒโน เอก - ป่าดาราภิรมย์ ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2561 ครูธรรม
ธ1747 29 พระครูสังวรสีลานุรักษ์  สีลส วโร เอก - ป่าบงหลวง ป่าบง สารภี เชียงใหม่ 50140 2551 ครูธรรม
ธ1748 30 พระครูสุทธิวนาพิทักษ์ เอก - ต้นโชค หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 50320 2551 ครูธรรม
ธ1749 31 พระครูประพัฒน์ชินวงศ์  ชินว โส เอก - ป่าเหมือด ส าราญราษฏร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม
ธ1750 32 พระครูสารกิติวิมล กิตฺติสาโร เอก - พระธาตุขุนโก๋น ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190 2551 ครูธรรม
ธ1751 33 พระครูสิริปริยัติวิสิฐ เอก 5 พระธาตุดอยสะเก็ด เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม
ธ1752 34 พระมหากิจจา  กิจฺจาปุณโณ เอก 3 พระธาตุดอยสุเทพ สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม
ธ1753 35 พระมหาคมสัน ฐิตญาโณ เอก 5 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูธรรม
ธ1754 36 พระครูสมุห์สุเมศ  สุเมโธ เอก - พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูธรรม
ธ1755 37 พระครูสิทธิปริยัติยานุกูล ถิรเมธี เอก 4 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูธรรม
ธ1756 38 พระมหาประเสริฐ  สิริปุญฺโญ เอก 4 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูธรรม
ธ1757 39 พระมหาวรเชษฐ์  มหาวิริโย เอก 5 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูธรรม
ธ1758 40 พระมหาอภิชัย  มณีรัตนชัยยง เอก 6 พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูธรรม
ธ1759 41 พระศรีศิลปาจารย์ เอก ป.ตรี พระธาตุศรีจอมทอง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูธรรม
ธ1760 42 พระครูสาทรกิจโกศล เอก - สารภี สารภี สารภี เชียงใหม่ 50140 2551 ครูธรรม
ธ1761 43 พระครูโกศลสังฆพิทักษ์ เอก - พระนอนสบคาบ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 2551 ครูธรรม
ธ1762 44 พระจิตติพล  าณวิชโย เอก  1-2 พระสิงห์ พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2556 ครูธรรม



หนา้ 249/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ1763 45 พระครูปลัดอุทัย  รตนปญฺโญ เอก - พระสิงห์วรมหาวิหาร พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม
ธ1764 46 พระประวิทย์  ชยวุฑฺโฒ เอก - พันตอง ช้างคลาน เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2556 ครูธรรม
ธ1765 47 พระครูสุนทรพัฒนาภิรัต  เอก - พันหลัง ส าราญราษฏร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม
ธ1766 48 พระครูอดุลวรปัญญา เตชปญฺโญ เอก - ฟ้ามุ่ย หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210 2551 ครูธรรม
ธ1767 49 พระครูวรสัจจานุกูล  สจฺจวโร เอก - เมืองขอน ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210 2551 ครูธรรม
ธ1768 50 พระครูปลัดพรชัย  ฐิตสิริ เอก - เมืองมาง หายยา เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม
ธ1769 51 พระวราเทพ  ถาวรสทฺโธ เอก - เมืองมาง หายยา เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม
ธ1770 52 พระมหาดนัย   อิทธิปาโล เอก 3 แม่ลาย บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2551 ครูธรรม
ธ1771 53 พระครูสุตธรรมวิจิตร เอก 3 รังษีสุทธาวาส เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม
ธ1772 54 พระใบฎีกาประสิทธ์ิ  สิรินธโร เอก - โลกโมฬี ศรีภูมิ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม
ธ1773 55 พระครูโกวิทธรรมาวุธ  ธมฺมธีโร เอก - เข่ือนผาก เข่ือนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190 2551 ครูธรรม
ธ1774 56 พระปลัดสุวรรณ  สุวณฺโณ เอก - วังตวง บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 50160 2551 ครูธรรม
ธ1775 57 พระสมุห์นคร  ติกฺขปญฺโญ เอก - ขันแก้ว หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 50230 2551 ครูธรรม
ธ1776 58 พระมหาเนติวุฒิ  เนติวุฑฺโฒ เอก 5 ศรีโสดา สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม
ธ1777 59 พระมหาอังคาร  ญาณเมธี เอก 3 ศรีโสดา สุเทพ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม
ธ1778 60 พระธานี  เขมธมฺโม เอก - ส้นต้นม่วงเหนือ ส าราญราษฏร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม
ธ1779 61 พระใบฎีกาเสาร์ค า    ธีรธมฺโม เอก - สะเมิง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250 2551 ครูธรรม
ธ1780 62 พระใบฎีกายุทธนา  กนฺตสีโล เอก - สะเมิง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250 2551 ครูธรรม
ธ1781 63 พระมหาธีระวัฒน์  ธีรว โส เอก 3 สันป่าค่า ต้นเปา สันก าแพง เชียงใหม่ 50200 2551 ครูธรรม
ธ1782 64 พระครูสุคนธ์สุตโสภณ สุวณฺณสิริ เอก - สุคันธวารี แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50110 2551 ครูธรรม
ธ1783 65 พระมาด  สุจิตฺโต เอก - สุวรรณาราม ม่อนป่ิน ฝาง เชียงใหม่ 50110 2559 ครูธรรม
ธ1784 66 พระปลัดอรุณ  ชุติปญฺโญ เอก - โสภณาราม ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2551 ครูธรรม
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ธ1785 67 พระครูปุณณนพสิทธ์ิ  สติสมฺปนฺโน เอก - ใหม่ชลประทาน หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50210 2551 ครูธรรม
ธ1786 68 พระสิริอมราภิรัต เอก 5 อมราราม เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม
ธ1787 69 พระมหาคณิต  กิตฺติปญฺโญ เอก 3 อินทาราม หางดง ฮอด เชียงใหม่ 50240 2551 ครูธรรม
ธ1788 70 พระครูประพัฒน์สังฆกิจ  ขนฺติธโร เอก - อุตตาราม เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 50170 2551 ครูธรรม
ธ1789 71 พระครูสุนทรมหาเจติยาภิรักษ์  จิตฺติชโย เอก - เจดีย์หลวงวรวิหาร (ธ) พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1790 72 พระครูมหาเจติยาภิบาล เอก 7 เจดีย์หลวงวรวิหาร (ธ) พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50200 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1791 73 พระครูวินัยสารโกศล เอก 4 เจดีย์หลวงวรวิหาร (ธ) พระสิงห์ เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1792 74 พระครูวิมลธรรมรัต เอก 3 สันติธรรม (ธ) ช้างเผือก เมืองฯ เชียงใหม่ 50000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1793 75 พระครูสังฆรักษ์ก าธร  เขมจิตฺโต เอก - โรงธรรมสามัคคี (ธ) สันก าแพง สันก าแพง เชียงใหม่ 50130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1794 76 พระครูปิยธนาทร(อภิชา)  ธนสกฺโก เอก - ป่าดาราภิรมย์ (ธ) ริมใต้ แม่ริม เชียงใหม่ 50180 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ1795 77 พระครูสมุห์ทวี  อินฺทว โส เอก - ศรีมุงเมือง(ธ) ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ1796 1 พระครูรัตนกิตติยาภรณ์  วิมาโร เอก - ดอนแก้ว ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ล าพูน 51160 2551 ครูธรรม
ธ1797 2 พระครูวรวรรณภิศิษฎ์ เอก - ทุ่งเป็ด ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ล าพูน 51160 2551 ครูธรรม
ธ1799 3 พระครูอินทปัญญาวุธ เอก - ป่าตาล บ้านธิ บ้านธิ ล าพูน 51180 2551 ครูธรรม
ธ1800 4 พระครูมานิตพัฒนสุนทร เอก - ทุ่งม่าน ป่าพลู บ้านโฮ่ง ล าพูน 51130 2551 ครูธรรม
ธ1801 5 พระอธิการอนุชา  อมรธมฺโม เอก  1-2 พระเจ้าตนหลวง ศรีเตี ย บ้านโฮ่ง ล าพูน 51130 2551 ครูธรรม
ธ1802 6 พระครูโพธิภัทราวุธ ภทฺราวุโธ เอก - โพธิมงคล บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 51130 2551 ครูธรรม
ธ1803 7 พระมานัส  ฐานวโร เอก - สบล้อง บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ล าพูน 51130 2551 ครูธรรม
ธ1804 8 พระครูวิมลสุตาภรณ์ เอก - ดอนน้อย แม่แรง ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1805 9 พระครูอาจารวัตรวิสุทธ์ิ เอก - ท่าตุ้ม ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1806 10 พระครูบริสุทธ์ิสังขวิจิตร เอก  1-2 ธรรมสังเวช ปากบ่อง ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1807 11 พระครูอดุลสุตาภินันท์ เอก 4 ป่าแดด แม่แรง ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1808 12 พระครูอิทวรรณธ ารง เอก - ป่าสีเสียด ท่าตุ้ม ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1809 13 พระครูวิลาศธรรมวินิต เอก 3 ป่าเหียง แม่แรง ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1810 14 พระครูพิศิษฏ์ปริยัตยาทร  ขนฺติธโร เอก 4 ป่าเหียง แม่แรง ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1811 15 พระมหาพุทธิพงษ์  สิริคุตฺโต เอก 5 พระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1812 16 พระครูรัตนวรรณสาทร เอก  1-2 หนองเงือก แม่แรง ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1813 17 พระครูสถิตสารคุณ เอก - หนองผาขาว น  าดิบ ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1814 18 พระทนง  ชยาภรโณ เอก - หนองผาขาว น  าดิบ ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1815 19 พระครูสุตคุณวัฒน์ เอก 4 อินทขิล ป่าซาง ป่าซาง ล าพูน 51120 2551 ครูธรรม
ธ1816 20 พระมหาสงกรานต์  วชิรญาโณ เอก 4 กมลธัชชยาราม ต้นธง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1817 21 พระครูสังฆรักษ์สมศักด์ิ อนาลโย เอก - ไก่แก้ว ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1818 22 พระอธิการจ านงค์  ขนฺติพโล เอก - ชัยชนะ(ปวงสนุก) ประตูป่า เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม



หนา้ 252/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ1819 23 พระกษิดิศ  สิริปญฺโญ เอก - ช้างรอง ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1820 24 พระครูบรรพตพัฒนกิตต์ิ เอก - ดอยติ ป่าสัก เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1821 25 พระอธิการมานิตย์  คุณธมฺโม เอก - บ้านหลวย ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1822 26 พระครูใบฎีกาวรายุ  วรยุทโธ เอก - บ้านหลุก เหมืองง่า เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1823 27 พระครูโสภณปริยัติกิจ เอก 4 ป่าตึงงาม ป่าสัก เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1824 28 พระครูนิวิฐวิริยคุณ เอก - ป่าไม้แดง เหมืองง่า เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1826 29 พระครูปลัดปราโมทย์  วชิรว โส เอก - พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1827 30 พระมหาทนงศักด์ิ  ญาณสิริ เอก 4 พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1828 31 พระมหาวัลลภ  อคฺคจิตฺโต เอก 4 พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2552 ครูธรรม
ธ1829 32 พระมหาอรรถพล  นริสฺสโร เอก 4 พระธาตุหริภุญชัย ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1830 33 พระครูปลัดภัทราพงษ์  ภทฺทปญฺโญ เอก 4 มหาวัน ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1831 34 พระครูปภากรพุทธิศาสน์ เอก - ล่ามช้าง ประตูป่า เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1832 35 พระอธิการภัคศุก  สุจิตฺโต เอก  1-2 ศรีบุญเรือง ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1833 36 พระนิรันดร์  ชาตวิริโย เอก - ศรีเมืองยู้ เวียงยอง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1834 37 พระอธิการสมพงศ์ สถิรวุฑฺโฒ เอก - สันคะยอม ป่าสัก เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1835 38 พระครูปลัดทรงเดช  ธมฺมทินฺโน เอก - สันต้นผึ ง มะเขือแจ้ เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1836 39 พระครูจิตสารโสภณ เอก - สันป่าสัก ป่าสัก เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1837 40 พระปลัดธีรยุทธ  ฐานวีโร เอก - สันป่าสัก ป่าสัก เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1838 41 พระครูวรปัญญาพล  มหาปญฺโญ เอก - สันป่าเหียง มะเขือแจ้ เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1839 42 พระมหาศุทธพันธ์  สิริญาโณ เอก - ฆ้องค า บ้านกลาง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1840 43 พระมหากันยา  สิริวฑฺฒโน เอก - หนองเต่า บ้านแป้น เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1841 44 พระครูศรีวโรภาส  นิภาธโร เอก 7 หนองเส้ง ในเมือง เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
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ธ1842 45 พระครูสมุห์สุปรีชา  ธมฺมสุนฺทโร เอก - หนองหนาม หนองหนาม เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1843 46 พระครูวีรศาสน์ประภัศร์ เอก - เหมืองง่า เหมืองง่า เมือง ล าพูน 51000 2551 ครูธรรม
ธ1844 47 พระครูมนูญกิจจาทร เอก  1-2 ทากาศ ทากาศ แม่ทา ล าพูน 51170 2551 ครูธรรม
ธ1845 48 พระครูบรรพตขันตยานุยุต เอก - ทาดอยค า ทากาศ แม่ทา ล าพูน 51170 2551 ครูธรรม
ธ1847 49 พระใบฎีกาธนากร  สนฺตจิตฺโต เอก - ทาร้องเรือ ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน 51170 2551 ครูธรรม
ธ1848 50 พระครูธ ารงวีรพิทักษ์ มหาวีโร เอก - ทาศรีมงคล ทากาศ แม่ทา ล าพูน 51170 2551 ครูธรรม
ธ1849 51 พระครูวีรกิจสถาพร เอก - ทาสบเส้า ทาสบเส้า แม่ทา ล าพูน 51170 2551 ครูธรรม
ธ1850 52 พระครูประภาสจันทเขต จนฺทโชโต เอก - นากลาง ลี ลี ล าพูน 51110 2551 ครูธรรม
ธ1851 53 พระครูสุกิจจาภรณ์ เอก - ป่าจี ป่าไผ่ ลี ล าพูน 51110 2551 ครูธรรม
ธ1852 54 พระครูสุวิมลสีลากร เอก - ป่าไผ่ ลี ลี ล าพูน 51110 2551 ครูธรรม
ธ1853 55 พระครูอุปถัมภ์สังฆกิจ เอก - พระพุทธบาทห้วยต้ม นาทราย ลี ล าพูน 51110 2551 ครูธรรม
ธ1854 56 พระครูวิจิตปริยัติการ(สุจิณฺโณ) เอก 4 พวงค า ลี ลี ล าพูน 51110 2551 ครูธรรม
ธ1855 57 พระครูพุฒิธรรมสุนทร เอก  1-2 แม่ตืน แม่ตืน ลี ล าพูน 51110 2551 ครูธรรม
ธ1856 58 พระมหาสุวรรณ สุวณฺณโชโต เอก 4 ท่าช้าง หนองล่อง หนองล่อง ล าพูน 51220 2551 ครูธรรม
ธ1857 59 พระครูนันทบุญเขต  สิรินนฺโท เอก  - สันเหมือง หนองล่อง หนองล่อง ล าพูน 51220 2551 ครูธรรม
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ธ1858 1 พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ เอก  - ต่อแพ แม่เงา ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 2534 ครูธรรม
ธ1859 2 พระครูอนุสรณ์ศาสนกิจ เอก  - ม่วยต่อขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 2534 ครูธรรม
ธ1860 3 พระครูอนุสารสัทธานุกิจ เอก  1-2 สบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58000 2534 ครูธรรม
ธ1861 4 พระครูอนุสารสุนทร เอก  - ตาลเจ็ดต้น เวียงเหนือ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130 2534 ครูธรรม
ธ1862 5 พระครูอนุยุตสังฆกิจ เอก  - ปางหมู ปางหมู เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 2534 ครูธรรม
ธ1863 6 พระครูอนุสนธ์ิธรรมกิจ เอก หมอกจ าแป่ หมอกจ าแป่ เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 2534 ครูธรรม
ธ1864 7 พระครูอนุสารนันทสิทธ์ิ เอก  - ม่วยต่อขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 2552 ครูธรรม
ธ1865 8 พระปลัดสมศักด์ิ  ถาวรจิตโต เอก  - ม่วยต่อขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 2552 ครูธรรม
ธ1866 9 พระใบฎีกาเสกสรรค์  ธมฺมทีโป เอก  - ม่ว่ยต่อขุนยวม ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 58140 2552 ครูธรรม
ธ1867 10 พระครูอนุยุตธรรมเกษม(พระเกษม ฐิตธมฺโม) เอก  - ป่าขาม เวียงใต้ ปาย แม่ฮ่องสอน 58130 2552 ครูธรรม
ธ1868 11 พระลอก้า  วิชโย(วันชัย) เอก - กลางทุ่ง จองค า เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 2552 ครูธรรม
ธ1869 12 พระครูอนุกูลวิรัชกิจ เอก  1-2 ม่วยต่อ จองค า เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 2552 ครูธรรม
ธ1870 13 พระครูอนุศาสน์โสภณ เอก  - ม่วยต่อ จองค า เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 2552 ครูธรรม
ธ1871 14 พระปลัดสมศักด์ิ  ชนาสโภ เอก  1-2 ม่วยต่อ จองค า เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 2552 ครูธรรม
ธ1872 15 พระสมุห์ถวัลย์ ฐิตปุญโญ เอก  - แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120 2552 ครูธรรม
ธ1873 16 พระอินสม  ฐิตสาโร เอก  - แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120 2552 ครูธรรม
ธ1874 17 พระสมุห์จีระศักด์ิ จิรธมฺโม เอก  - กิตติวงศ์ แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 2552 ครูธรรม
ธ1875 18 พระครูอนุสิฐกิตติคุณ เอก  - กิตติวงศ์ แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 2552 ครูธรรม
ธ1876 19 พระครูอนุรักษ์พัฒนคุณ เอก  - ผาผ่า แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 58000 2552 ครูธรรม
ธ1877 20 พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล เอก  - ศรีบุญเรือง แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 2552 ครูธรรม
ธ1878 21 พระปลัดอาทิตย์  อาทิจฺโจ เอก ป.ตรี ปางล้อ จองค า เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 2559 ครูธรรม
ธ1879 22 พระสมุห์เฉลิม  สุทฺธมโน เอก ป.โท ทุ่งแล้ง แม่คง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 2560 ครูธรรม
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ธ1880 23 พระสมุห์จิรวัฒน์  อภิชาโน เอก ป.ตรี สบป่อง สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 58000 2560 ครูธรรม
ธ1881 24 พระสมุห์สุริยะ  นนฺทภาโส เอก ป.ตรี จองค า จองค า เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 2551 ครูธรรม
ธ1882 25 พระครูอนุสรณ์ชัยคุณ เอก  1-2 สบหารเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110 2561 ครูธรรม
ธ1883 26 พระศิริยุทธ  ต าโณ เอก - ผาบ่องใต้ ผาบ่อง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 2561 ครูธรรม
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ธ1884 1 พระครูถาวรธรรมประโชติ เอก - เกษมสันตาราม กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 41250 2551 ครูธรรม
ธ1885 2 พระครูสถิตสีลคุณ เอก - เจริญธรรมวาส ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310 2551 ครูธรรม
ธ1886 3 พระครูวิชัยสิทธิการ เอก - ไชยนาถวราราม ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 41290 2551 ครูธรรม
ธ1887 4 เจ้าอธิการสมเพียร  ธมฺมทีโป เอก - ท่าบ่อวารีรินทร์ ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 41290 2551 ครูธรรม
ธ1888 5 พระครูสังครักษ์อาทิตย์  อกฺกโชโต เอก - ดอนค า(ธ) ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 41310 2561 ครูธรรม
ธ1889 6 พระครูประทีปรัตโนภาส เอก - ทองสายพัฒนาราม นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 41160 2551 ครูธรรม
ธ1890 7 พระครูปัญญาสิทธิวัฒน์ เอก 3 ทิพย์ศรีปัญญา ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 41310 2551 ครูธรรม
ธ1891 8 พระครูโชติรัตนคุณ เอก  1-2 โนนสะอาด ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 41110 2551 ครูธรรม
ธ1892 9 พระสวาสด์ิ  อคฺคธมฺโม เอก - พุทธนิมิต (ธ) เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 41250 2551 ครูธรรม
ธ1893 10 พระครูชินวรวิวัฒน์  ชินวโร เอก 3 บูรพา วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 41280 2551 ครูธรรม
ธ1894 11 พระสัมฤทธ์ิ  ธีรปญฺโญ เอก  1-2 บูรพา วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 41280 2552 ครูธรรม
ธ1895 12 พระสมหมาย  มหาวีโร เอก - บูรพา วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 41280 2552 ครูธรรม
ธ1896 13 พระครูเกษมพัฒนสุนทร เอก - บูรพา วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 41280 2552 ครูธรรม
ธ1897 14 พระครูวิบูลสุทธิคุณ  วิสุทฺโธ เอก - ป่าดงยางพรพิบูลย์ บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1898 15 พระครูอุทัยวนาภิรักษ์ เอก  1-2 ป่านาไห นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี 41260 2552 ครูธรรม
ธ1899 16 พระมหาสมบัติ  นาคเสโน เอก 7 ป่ารอยพระพุทธบาทนฤนาท เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 41150 2559 ครูธรรม
ธ1900 17 พระครูสุเมธธรรมกิจ  ตเมโธ เอก  1-2 ป่าศรีเพียปู่ ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 41290 2554 ครูธรรม
ธ1901 18 พระครูวิบูลธรรมรัต เอก - ป่าสามัคคีสันติธรรม บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1902 19 พระครูสุวิธานสุนทรกิจ เอก  1-2 พรสวรรค์ เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 41260 2552 ครูธรรม
ธ1903 20 พระครูมัญจาภิรักษ์ เอก - พระแท่น บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1904 21 พระครูพุฒิสิริวรรณ เอก - พุทธไพวรรณ บ้านตาด เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม
ธ1905 22 พระครูโพธิชยานุการ เอก - โพธ์ิชัยงิ วเหนือ บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190 2552 ครูธรรม
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ธ1906 23 พระครูโพธิสิริรักษ์ จนฺทโก เอก 3 โพธ์ิศรี จ าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 41160 2551 ครูธรรม
ธ1907 24 พระครูปริยัติโพธิพิทักษ์ เอก 4 โพธ์ิศรีทุ่ง ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310 2552 ครูธรรม
ธ1908 25 พระครูอุดมธีรธรรม เอก - โพธ์ิศรีทุ่ง ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310 2552 ครูธรรม
ธ1909 26 พระครูนิมิตสาธุวัฒน์  เอก 3 ภูทองเทพนิมิต ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 41340 2551 ครูธรรม
ธ1910 27 พระพงษ์สินธ์  ถิรจิตฺโต เอก - มัคคราราม จ าปี ศรีธาตุ อุดรธานี 41230 2561 ครูธรรม
ธ1911 28 พระครูโสภณธรรมประยุต เอก - มัชฌิมบุรี หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1912 29 พระครูสังฆรักษ์ธงชัย  จิตฺตส วโร เอก  1-2 มัชฌิมาวาส หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม
ธ1913 30 พระครูปัญญารัตนวิมล เอก - รัตนศรีบุญเรือง ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 41340 2552 ครูธรรม
ธ1914 31 พระครูสุพจน์วรนาถ เอก - เวฬุวัน หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1915 32 พระครูสิริปทุมรักษ์ เอก - ศรีแก้วบัวบาน หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1916 33 พระอ าพล  อธิปญฺโญ เอก - ศรีจันทราราม โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม
ธ1917 34 พระครูสิริจันทราภรณ์ เอก - ศรีจันทราราม โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม
ธ1918 35 พระครูโกศลสิริธรรม เอก - ศรีบุญเรือง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 41150 2551 ครูธรรม
ธ1919 36 พระครูปัญญาธรรมสาทร เอก  1-2 ป่าประชาสามัคคี หนองหนัก ไชยวาน อุดรธานี 41290 2551 ครูธรรม
ธ1920 37 พระมหาสุรชาติ  ธีรธมฺโม เอก 3 ศรีสว่างบรมสุข ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 41230 2561 ครูธรรม
ธ1921 38 พระครูโกวิทบวรธรรม เอก - นิยมบวร ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 41310 2551 ครูธรรม
ธ1922 39 พระวีระพันธ์ุ ปญฺญาทีโป เอก - ศรีสุธาทิพย์ หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1923 40 พระมหาทินกร  ปภสฺสโร เอก 3 ศรีสุธาทิพย์ หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1924 41 พระครูพิทักษ์ธรรมรังษี เอก - สระแก้ว บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
ธ1925 42 พระจิรานุวัตร  กนฺตสีโล เอก  1-2 สระมณี ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 41130 2552 ครูธรรม
ธ1926 43 พระครูสุตวีรคุณาธาร ญาณวีโร เอก 3 สระมณี ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 41130 2552 ครูธรรม
ธ1927 44 พระครูวิสุทธิปัญญาคุณ เอก  1-2 สระมณี ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม
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ธ1928 45 พระครูวิชัยสมาจาร เอก - สว่างพัฒนาราม บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 41260 2551 ครูธรรม
ธ1929 46 พระสมุห์ทองล้วน ติสฺสวโร เอก  1-2 สว่างโยมาลัย ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 41110 2551 ครูธรรม
ธ1930 47 พระมหารัฐธรรมนูญ  โชติโก เอก 3 สว่างโยมาลัย ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 41110 2551 ครูธรรม
ธ1931 48 พระศราวุฒิ  ปิยธโร เอก  1-2 สวาดรัตนสีมากิจ นากว้าง เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม
ธ1932 49 พระมหาวิชัย  ปญฺญาทีโป เอก 3 สะอาดเรืองศรี นาดี หนองแสง อุดรธานี 41340 2551 ครูธรรม
ธ1933 50 พระมหาณัฐพันธ์  สุทสฺสนวิภาณี เอก 3 สะอาดเรืองศรี เพ็ญ หนองแสง อุดรธานี 41340 2559 ครูธรรม
ธ1934 51 พระครูสีลคุณารักษ์ เอก - สังฆคณาราม กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 41160 2551 ครูธรรม
ธ1935 52 พระอธิการค ายอด  สุวโจ เอก 1−2 สามัคคีบ าเพ็ญผล สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 41260 2559 ครูธรรม
ธ1936 53 พระมหาพิชัยภูษิต  เหว่าถ่ัน เอก 4 สุนทรประดิษฐ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม
ธ1937 54 พระมหากุศล เถ่ียนต๊ิก เอก 4 สุนทรประดิษฐ์ หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม
ธ1938 55 พระครูโอภาสรัตนคุณ เอก - หลวงเพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150 2551 ครูธรรม
ธ1939 56 พระเผด็จ  ผาสุกาโม เอก 1−2 หลวงเพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150 2559 ครูธรรม
ธ1940 57 พระครูอุดมธีรธรรม  ธมฺมธโร เอก 3 อุดมอินทราวาส ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 41310 2551 ครูธรรม
ธ1941 58 พระครูธีรธรรมภิมณฑ์ เอก - หลวงเพ็ญ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 41150 2559 ครูธรรม
ธ1942 59 พระครูสุวรรณสีลคุณ  กนฺตสีโล เอก - อัมพวันวนาราม หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม 
ธ1943 60 พระครูปัญญาสีลาจาร เอก - เหล่าหลวง (ธ) วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 41190 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1944 61 พระครูประสิทธ์ิธรรมานุศาสน์ ปิยธมฺโม เอก - ไชยาราม (ธ) เชียงพิณ เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1945 62 พระครูธีรปัญญานุยุต เอก - บ้านม่วง (ธ) บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 41190 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1947 63 พระอธิการสุขสวัสด์ิ  ธีรปญฺโญ เอก ป่าอุ่มจาน (ธ) อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 41370 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1948 64 พระมหาสมหมาย  มหาวีโร เอก 4 เหล่าหลวง (ธ) หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1949 65 พระมหาทิวากร  ญาโณภาโส เอก 3 โพธิสมภรณ์ (ธ) หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1950 66 พระมหาถาวร  สีลส วโร เอก 4 ศรีผดุง (ธ) ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 41190 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ1951 67 พระประดิษฐ์  รตนปญฺโญ เอก - โพธิสมภรณ์ (ธ) หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1952 68 พระสุวัฒน์  จนฺทว โส เอก 1−2 โพธิสมภรณ์ (ธ) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ1953 69 พระมหาสมโภชน์  เขมปญฺโญ เอก 4 โพธิสมภรณ์ (ธ) หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ1954 70 พระครูไพศาลเจติยารักษ์ เอก - มหาธาตุเจดีย์ (ธ) ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 41110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1955 71 พระครูปิยเจติยาทร  ปิยธโร เอก 3 มหาธาตุเจดีย์ (ธ) ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 41110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1956 72 พระทองอินทร์  ติกฺขวีโร เอก - ป่ากัลยาณมิตร ธ) ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 41340 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ1957 73 พระสมุห์เสรี  ปญฺญาสาโร เอก - โยธานิมิตร (ธ) บ้านจ่ัน เมือง อุดรธานี 41000 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ1958 74 พระมหารุ่งศักด์ิ  อรุโณ เอก 4 โยธานิมิตร (ธ) หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 4000 2556 ครูธรรม (ธ)
ธ1959 75 พระอานนท์  สุภทฺโท เอก - ศิริวัฒนา (ธ) คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 41130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ1960 76 พระครูโกวิทย์สังฆการ เอก - อรัญญิกาวาส (ธ) บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 41160 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ1961 1 พระครูปัญญาธรรมวัตร เอก ม.6 กาหม โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 43130 2552 ครูธรรม
ธ1962 2 พระณรงค์ชัย  ธมฺมธโร เอก - กุมภประดิษฐ์ โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2551 ครูธรรม
ธ1963 3 พระมหาสวัสด์ิ  อหึสโก เอก 3 กุมภประดิษฐ์ โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2551 ครูธรรม
ธ1964 4 พระสุดใจ  อภิญาโณ เอก 1−2 กุมภประดิษฐ์ โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2551 ครูธรรม
ธ1965 5 พระครูพิพัฒน์จันทรังษี เอก 3 จันทรังษีวราราม นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 2551 ครูธรรม
ธ1966 6 พระอธิการพุทธพัฒน์  พุทฺธสโร เอก พธ.บ จุมพลเมือง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 2551 ครูธรรม
ธ1967 7 พระครูประภากรกิตติคุณ เอก ปส.ศ. ธาตุด า พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 2551 ครูธรรม
ธ1968 8 พระครูสิทธิมังคโลภาส เอก พธ.บ. ชุมพล พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 2559 ครูธรรม
ธ1969 9 พระครูอุดมฐิติคุณ เอก ศศ.ม. ชุมแพ ปะโค เมือง หนองคาย 43000 2551 ครูธรรม
ธ1970 10 พระครูปิยสีลวิสุทธ์ิ เอก บธ.บ. ธรรมคุณ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2551 ครูธรรม
ธ1971 11 พระอธิการทองดี  คงฺคสุวณฺโณ เอก ม.3 นาคประดิษฐ์มีชัย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 2558 ครูธรรม
ธ1972 12 พระครูบรรพตธรรมานุวัตร เอก ม.6 โนนเกษม แก้งไก่ สังคม หนองคาย 43160 2552 ครูธรรม
ธ1973 13 พระปลัดนันทวัฒน์  กนฺตสาโร เอก 3 ป่าสางค า สระใคร สระใคร หนองคาย 43100 2559 ครูธรรม
ธ1974 14 พระครูวาปีสุนทรฉันท์ เอก พธ.บ. เปงจานเหนือ โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120 2552 ครูธรรม
ธ1975 15 พระจิรธนวัฒน์  ธมฺมจารี เอก พธ.บ. เปงจานเหนือ โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120 2561 ครูธรรม
ธ1976 16 พระมหาปิยะพงษ์  ธีรปญฺโ เอก 3, ม.3 พระธาตุราษฎร์บ ารุง หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2561 ครูธรรม
ธ1977 17 พระมหานิพิฐพนธ์  จิรวฑฺฒโน เอก 4 โพธ์ิชัย ในเมือง เมือง หนองคาย 43000 2552 ครูธรรม
ธ1978 18 พระใบฎีกาวงค์กด  ติกฺขวีโร เอก ม.6 โพธิรุกขาราม โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย 43130 2560 ครูธรรม
ธ1979 19 พระครูสุวรรณรัตนสุนทร เอก 1−2 โพนค า โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120 2552 ครูธรรม
ธ1980 20 พระครูบุญญกิจจาภิรม เอก 1−2 ภิรมยาราม จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 2551 ครูธรรม
ธ1981 21 พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ เอก รป.ม. มณีโคตร จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 2558 ครูธรรม
ธ1982 22 พระครูอุดมรัตนรังษี เอก พธ.ม. ยอดแก้ว จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 43120 2551 ครูธรรม



หนา้ 261/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ1983 23 พระครูอุดมธรรมวิสิฐ เอก 1−2 ราษฎร์ด าริ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 43120 2551 ครูธรรม
ธ1984 24 พระครูสังฆรักษ์สุพจน์  พากุโล เอก พธ.ม. วัดโพธ์ิงาม ในเมือง เมือง หนองคาย 43000 2551 ครูธรรม
ธ1985 25 พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์ เอก 4 ศรีชมช่ืน ในเมือง เมือง หนองคาย 43000 2552 ครูธรรม
ธ1986 26 พระครูสุธรรมวรานุวัตร เอก - ศรีสุธรรม โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2551 ครูธรรม
ธ1987 27 พระครูอนุกูลวรกิจ เอก 3 ศรีสุมังค์ ในเมือง เมือง หนองคาย 43000 2551 ครูธรรม
ธ1988 28 พระอธิการสุวิน  ขนฺติโก เอก 1−2 ศิริขัณฑ์ นางิ ว สังคม หนองคาย 43160 2552 ครูธรรม
ธ1989 29 พระกุศล สมาจาโร เอก 1−2 บ่อสถิตย์ ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000 2556 ครูธรรม
ธ1990 30 พระมิตรชัย  อนุตฺตโร เอก วาปีเกษตร ค่ายบกหวาน เมือง หนองคาย 43000 2556 ครูธรรม
ธ1991 31 พระครูรัตนสราภิรม เอก - สระแก้ว ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2551 ครูธรรม
ธ1992 32 พระครูสุวรรณธรรมรักษ์ เอก 1−2 สะพานทอง พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43130 2551 ครูธรรม
ธ1993 33 พระมหายุทธศิลป์  จิณฺณธมฺโม เอก 3 สิริมงคล โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 43120 2559 ครูธรรม
ธ1994 34 พระมหาเทียบ  อตุโล เอก 3, ป.ตรี สุขส าราญวนาราม วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 43120 2561 ครูธรรม
ธ1995 35 พระครูสังฆการโกศล เอก - สุขาราม น  าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2551 ครูธรรม
ธ1996 36 พระครูสุกิจสุนทร เอก พธ.บ. สุภกิจเจริญ เมือง หนองคาย 43000 2551 ครูธรรม
ธ1997 37 พระครูปิยธรรมนิมิต เอก - หนองเรือค า วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120 2551 ครูธรรม
ธ1998 38 พระครูสมุห์ฤทัย  อิสฺสโร เอก 3 หลวงพิสัยเจติยาราม วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 43120 2552 ครูธรรม
ธ1999 39 พระครูวิสุทธิสีลคุณ เอก  1-2 อัมพวัน ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2551 ครูธรรม
ธ2000 40 พระมหาวุฒินันท์  รตนโชโต เอก 5 ธาตุด า พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 43000 2557 ครูธรรม
ธ2001 41 เจ้าอธิการทนงศักด์ิ  สิริธมฺโม เอก อรัญญวาสี (ธ) ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 43110 2558 ครูธรรม (ธ)
ธ2002 42 พระมหาวิทูล  สิริธโร เอก 3,ป.ตรี ศรีเมือง (ธ) ในเมือง เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2560 ครูธรรม (ธ)
ธ2003 43 พระวัฒนะชัย  ชยวฑฺฒโน เอก  1-2, ป.ตรี อรุณรังษี (ธ) โพธ์ิชัย เมืองหนองคาย หนองคาย 43000 2561 ครูธรรม (ธ)
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ธ2004 1 พระพงสวัด   อภิวณฺโณ เอก - บ้านกุดแฮด กุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180 2551 ครูธรรม
ธ2005 2 พระครูสกลวิมลกิจ เอก - โพนงาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร 47180 2551 ครูธรรม
ธ2006 3 พระครูโพธิสังวรคุณ เอก - นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร 47210 2551 ครูธรรม
ธ2007 4 พระครูสุเขตธรรมสถิต  เอก - โคกนาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 47280 2551 ครูธรรม
ธ2008 5 พระครูนิติสารสุนทร  เอก - โพธ์ิชัย พรรณนา นิคมน  าอูน สกลนคร 47130 2551 ครูธรรม
ธ2009 6 พระมหาไพศาล  รตนญาโณ เอก - เจริญศรี ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 47140 2551 ครูธรรม
ธ2010 7 พระครูกิตติโพธิรัต เอก - โพธ์ิค า นาหัวบ่อ พรรณนานิคม สกลนคร 47130 2551 ครูธรรม
ธ2011 8 พระขจรศักด์ิ  อติภทฺโท เอก - ศรีสุภักด์ิ พอกน้อย พรรณนานิคม สกลนคร 47131 2551 ครูธรรม
ธ2012 9 พระพงษ์ศักด์ิ  ปสนฺนจิตฺโต เอก - ธรรมาบูรพาราม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 2552 ครูธรรม
ธ2013 10 พระครูวิจักษ์ธรรมรัต (ประทักษ์ ธมฺมธโร) เอก - ป่าสามัคคี นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 2552 ครูธรรม
ธ2014 11 พระครูปคุณสิริธรรม เอก - หลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 47000 2551 ครูธรรม
ธ2015 12 พระครูสกลธรรมวิจิตร เอก - บ้านนาอ้อย ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 2552 ครูธรรม
ธ2016 13 พระครูนิวาสธรรมสุนทร เอก - พระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 2551 ครูธรรม
ธ2017 14 พระครูสกลวรานุกิจ เอก - พระธาตุเชิงชุม ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 47000 2551 ครูธรรม
ธ2018 15 พระครูสุพัฒน์วรธรรม เอก - ม่วงลาย ม่วงลาย เมือง สกลนคร 47000 2551 ครูธรรม
ธ2019 16 พระครูรัตนธรรมาภิวัฒน์ เอก - ยางอาจ โคกก่อง เมือง สกลนคร 47000 2551 ครูธรรม
ธ2020 17 พระสมุห์สมหมาย  กตสาโร เอก - หนองไผ่ ดงมะไฟ เมือง สกลนคร 47000 2551 ครูธรรม
ธ2021 18 พระปลัดวิษณุศักด์ิ  ธีรวโร เอก - เสบุญเรือง เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร 47110 2551 ครูธรรม
ธ2022 19 เจ้าอธิการเสนาะ  วรธมฺโม เอก - โนนสะเคียน หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 47150 2551 ครูธรรม
ธ2023 20 พระอธิการวีระพันธ์  อภิวฑฺฒโน เอก - ศรีสะอาด วาริช วาริชภูมิ สกลนคร 47150 2551 ครูธรรม
ธ2024 21 พระครูปริยัติสิริวัฒน์  เอก - โพธ์ิศรี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 2551 ครูธรรม
ธ2025 22 พระเฉลิมพลษกรณ์  สุจิตฺโต เอก - โพธ์ิศรี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 2551 ครูธรรม
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ธ2026 23 พระทวัตรชัย   สิริชโย เอก - โพธ์ิศรี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 2551 ครูธรรม
ธ2027 24 พระประสิทธ์ิ   ปภาโส เอก - โพธ์ิศรี สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 2551 ครูธรรม
ธ2028 25 พระอธิการสมาน  เปมสีโล เอก - สว่างภูมิดล สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 47110 2551 ครูธรรม
ธ2029 26 พระครูวิมลวรานุกิจ เอก - ไตรภูมิ อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 2551 ครูธรรม
ธ2030 27 พระครูสกลวิริยคุณ เอก - ทุ่ง อากาศ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 2551 ครูธรรม
ธ2031 28 พระครูวิวัฒน์ธรรมสถิต  เอก - บูรพานิวาส วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 47120 2554 ครูธรรม
ธ2032 29 พระครูสุทธิญาณคุณ เอก - ดอนมุ่ย ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 47120 2551 ครูธรรม
ธ2033 30 พระมหาธนมล  กิตฺติสาโร เอก 4 สมสนุก นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 47230 2558 ครูธรรม
ธ2034 31 พระปลัดวิศิษฐ์  ชวาโน เอก 1−2 บูรพา ค าตากล้า ค าตากล้า สกลนคร 47250 2559 ครูธรรม
ธ2035 32 พระณัฐภัทร  คนฺธสีโล เอก - บ้านหนองไผ่ล้อม โนนหอม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 2559 ครูธรรม
ธ2036 33 พระมหาเกียรติศักด์ิ  กิตฺติสกฺโก เอก 4,ม.6 แจ้งแสงอรุณ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร 47000 2560 ครูธรรม
ธ2037 34 พระธรรมรงค์  สิริภทฺโท เอก  1-2,ป.ตรี บูรพาภิรมย์ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 47190 2561 ครูธรรม
ธ2038 35 พระครูฐิติธรรมมงคล  ตธมฺโม เอก ป.ตรี ป่าชุมชนพัฒนา (ธ) โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร 47170 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ2039 36 พระครูสังฆรักษ์แสงเพชร  ฐิตปุญฺโญ เอก - บะหัวเมย (ธ) บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 47130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2040 37 พระครูโสภณธรรมาจารุ เอก  1-2 บะหัวเมย (ธ) บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 47130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2041 38 เจ้าอธิการบุญเลิศ  ปริปุณฺโณ เอก  - หนองนกกด (ธ) พังโคน สกลนคร 2557 ครูธรรม (ธ)
ธ2042 39 พระธีระพล  ธีรปญฺโ เอก  - ศิริด ารงวนาราม (ธ) พรรณานิคม สกลนคร 47131 2557 ครูธรรม (ธ)
ธ2043 40 พระมหาธนพร  กิตฺติธโร เอก 3 ป่าอิสระธรรม (ธ) วาใหญ่ อากาศอ านวย สกลนคร 47170 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ2044 1 พระครูประสิทธ์ิธรรมาภิวัฒน์ เอก - เซกาเจติยาราม เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 2552 ครูธรรม
ธ2045 2 พระครูเกษมเจติยานุรักษ์ เอก เซกาเจติยาราม เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 2558 ครูธรรม
ธ2046 3 พระครูอุดมเขตคุณารักษ์ เอก - ป่ินแก้วอัมไพรวัลย์ ค านาดี บึงกาฬ บึงกาฬ 38000 2536 ครูธรรม
ธ2047 4 พระครูปิยธรรมวิบูล เอก  - ราษฎร์บูรณะ โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 2557 ครูธรรม
ธ2048 5 พระครูอัครสุทธิคุณ เอก - ศรีชมช่ืน ซาง เซกา บึงกาฬ 38150 2551 ครูธรรม
ธ2049 6 พระครูสุทธิธรรมภาณ เอก - ศรีชมภูพัฒนา ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ 38180 2551 ครูธรรม
ธ2050 7 พระครูประทีปธรรมานุวัตร เอก - ศรีสมบูรณ์ ไคลี บึงกาฬ บึงกาฬ 38000 2551 ครูธรรม
ธ2051 8 พระคารมณ์  ธีรปญฺโ เอก - ศิริมงคลวราราม บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 2561 ครูธรรม
ธ2052 9 พระครูอุดมธรรโมภาส เอก - สว่างคงคาราม ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000 2552 ครูธรรม
ธ2053 10 พระประเทือง  ถาวโร เอก - สว่างวารี บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 38220 2561 ครูธรรม
ธ2055 11 พระครูประทีปธรรมานุยุต เอก - สังฆธรรมาราม พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 38180 2537 ครูธรรม
ธ2056 12 พระครูสันติคุณาภรณ์ เอก - สันติธรรม เซกา เซกา บึงกาฬ 38150 2556 ครูธรรม
ธ2057 13 พระครูประสิทธ์ิรัตนาภรณ์ เอก - สามัคคีธรรม ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 38190 2551 ครูธรรม
ธ2058 14 พระครูอรุณธรรมานุยุต เอก  1-2 แสงสว่างภูมิ ศรีส าราญ พรเจริญ บึงกาฬ 38180 2541 ครูธรรม
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ธ2061 1 พระครูวรดิษถ์ขันติธรรม เอก - ท่าข้าม ห้วยพิชัย ปากชม เลย 42150 2551 ครูธรรม
ธ2062 2 พระครูบุญเขตคุณากร เอก - นาหงษ์ ปากชม ปากชม เลย 42150 2556 ครูธรรม
ธ2063 3 พระครูอมรธรรมานุสิฐ เอก 4 เนรมิตวิปัสสนา ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 2556 ครูธรรม
ธ2064 4 พระครูอรุณวรกิจ เอก - ดอนหอพัฒนาราม หนองคัน ภูหลวง เลย 42230 2551 ครูธรรม
ธ2065 5 พระครูปัญญาวชิโรดม เอก - โนนส าราญ หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130 2551 ครูธรรม
ธ2066 6 พระครูโฆษิทธรรมรัตน์  เอก - โนนศรีชมพู ผาน้อย วังสะพุง เลย 42130 2551 ครูธรรม
ธ2067 7 พระครูไพโรจน์พัฒนคุณ เอก - บ้านโป่งพัฒนาราม นาแขม เมือง เลย 42000 2551 ครูธรรม
ธ2068 8 พระครูสุวรรณศิลารักษ์ เอก - บู่ทองศิลา นาซ่าว เชียงคาน เลย 42110 2551 ครูธรรม
ธ2069 9 พระครูปิยธรรมนิวิฐ เอก - ป่าใต้ เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 2551 ครูธรรม
ธ2070 10 พระครูใบฎีกากิตติเดชา  วิเสสคุโณ เอก - ป่านาฝาย ภูหอ ภูหลวง เลย 42230 2559 ครูธรรม
ธ2071 11 พระครูปุญฺญาวรากร เอก - ป่าเลไลย์ หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130 2551 ครูธรรม
ธ2072 12 พระครูอุดมจันทโชติ เอก - แผงศรีวิทยาราม หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 42130 2551 ครูธรรม
ธ2074 13 พระครูสุธรรมสิริคุณ เอก - โพธ์ิชัย นาอาน เมือง เลย 42000 2551 ครูธรรม
ธ2075 14 พระครูมงคลโพธิวัตร เอก - โพธ์ิชัยมงคล นาโป่ง เมือง เลย 42000 2551 ครูธรรม
ธ2076 15 พระครูจันทปุญโญภาส เอก - โพธ์ิศรี นาซ่าว เชียงคาน เลย 42110 2551 ครูธรรม
ธ2077 16 พระครูประสิทธ์ิวรญาณ เอก 3 โพนข่า น  าแคม ท่าล่ี เลย 42140 2554 ครูธรรม
ธ2078 17 พระครูไพโรจน์ชยากร เอก - โพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 2551 ครูธรรม
ธ2079 18 พระมหาชนาธิปวัฒน์  โอภาโส เอก 3 โพนชัย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42120 2551 ครูธรรม
ธ2080 19 พระครูนรินทรานุวัตร เอก - โพนทอง นาโป่ง เมือง เลย 42000 2551 ครูธรรม
ธ2081 20 พระครูอมรธรรมวุฒิ เอก - โพนสว่างนาทอง ปากหมัน ด่านซ้าย เลย 42120 2551 ครูธรรม
ธ2082 21 พระปลัดกฤชสุธี  มหาวีโร เอก - ร่มโพธิธรรม หนองหิน หนองหิน เลย 42190 2551 ครูธรรม
ธ2083 22 พระครูศรีภัทรวิมล เอก 6 ศรีชมช่ืน เชียงกลม ปากชม เลย 42150 2559 ครูธรรม
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ธ2084 23 พระครูปลัดยง  นิติสาโร เอก 4 ศรีบุญเรือง กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 2559 ครูธรรม
ธ2085 24 พระครูวิสุทธิวรญาณ เอก 1−2 ศรีมงคล นาหอ ด่านซ้าย เลย 42120 2551 ครูธรรม
ธ2086 25 พระมหาฤทธ์ิศักด์ิ  ญาณาภิรโต เอก 3 ศรีวิชัยวนาราม กุดป่อง เมือง เลย 42000 2551 ครูธรรม
ธ2087 26 พระครูพิพิธธรรมจักร เอก 4 ศรีสงคราม น  าแคม ท่าล่ี เลย 42000 2551 ครูธรรม
ธ2088 27 พระครูสุทธิสิริโสภณ เอก - ศรีสะอาดโพนทัน นาซ่าว เชียงคาน เลย 42110 2551 ครูธรรม
ธ2089 28 พระครูสิริจันทรสุมณฑ์ เอก - ศรีหินตั ง จอมศรี เชียงคาน เลย 42110 2551 ครูธรรม
ธ2090 29 พระครูกิตติอาจารคุณ เอก - ศิริมงคล ผาสามยอด เอราวัณ เลย 42220 2554 ครูธรรม
ธ2091 30 พระครูประภัสร์รัตนคุณ เอก - สว่างเกาะแก้ว ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 42240 2551 ครูธรรม
ธ2092 31 พระครูอรุณพัฒนาทร   ธมฺมสโร เอก - สว่างอารมณ์วัฒนา นาดี ด่านซ้าย เลย 42120 2551 ครูธรรม
ธ2093 32 พระครูปริยัติธรรมโกศล เอก 3 สันติวนาราม เชียงคาน เชียงคาน เลย 42110 2551 ครูธรรม
ธ2094 33 พระครูวุฒิธรรมสถิต เอก 4 ใหม่เจริญธรรม หนองผือ ท่าล่ี เลย 42150 2551 ครูธรรม
ธ2095 34 พระครูโสภณกิตติวรากร เอก - ป่านิมิตอุดมพร (ธ) ผาขาว ผาขาว เลย 42240 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2096 35 พระครูพิสุทธิศีลคุณ  วิสุทฺธสีโล เอก 4 ศรีสุทธาวาส (ธ) กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2097 36 พระมหาจิณกมล อภิรตโน เอก 4 ศรีสุทธาวาส (ธ) กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2098 37 พระนาวา  คนฺธวโร เอก - ศรีสุทธาวาส (ธ) กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2099 38 พระมหาจักรพล  สิริธโร,ดร เอก - ศรีสุทธาวาส (ธ) กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ2100 39 พระพุชฌงศ์  ปญฺญาวโร เอก - ศรีสุทธาวาส (ธ) กุดป่อง เมืองเลย เลย 42000 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ2101 1 พระอธิการไพฑูรย์  าณวโร เอก - จันทรประสิทธ์ิ หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2561 ครูธรรม
ธ2102 2 พระครูสุวรรณปัญญาภิวัฒน์ เอก - ฐิติปัญญาราม ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2551 ครูธรรม
ธ2103 3 พระครูวิมลธรรมนิมิต เอก - เทพนิมิตร เทพคีรี นาวัง หนองบัวล าภู 39170 2551 ครูธรรม
ธ2104 4 พระครูสุตธรรมาธร  เอก 3 เทพมงคลพิชัย ด่านช้าง นากลาง หนองบัวล าภู 39170 2560 ครูธรรม
ธ2105 5 พระครูพิสิฐสีลานุกูล เอก - นันทวิชัย โนนสัง โนนสัง หนองบัวล าภู 39140 2551 ครูธรรม
ธ2106 6 พระอธิการสมชาย  ปภสฺสโร เอก - นันทวิชัย บ้านค้อ โนนสัง หนองบัวล าภู 39140 2551 ครูธรรม
ธ2107 7 พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ เอก - บูรพาราม นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู 39000 2551 ครูธรรม
ธ2108 8 พระครูอุดมธรรมโสภณ เอก - ป่าโนนทอง ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 39270 2551 ครูธรรม
ธ2109 9 พระครูไพศาลกิตติวิมล เอก - โพธ์ิชัยสมสะอาด หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู 39000 2551 ครูธรรม
ธ2110 10 พระครูปริยัติบรรณกิจ เอก - โพธ์ิชัยสมสะอาด หนองบัว เมือง หนองบัวล าภู 39000 2554 ครูธรรม
ธ2111 11 พระครูวิจิตรขันติธรรม เอก - โพธ์ิทอง นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 39270 2551 ครูธรรม
ธ2112 12 พระนรงค์  นริสฺสโร เอก - โพธ์ิทอง นาดี สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 39270 2559 ครูธรรม
ธ2113 13 พระครูประภาตสิริวัฒน์ เอก - มีชัยราษฎร์บ ารุง กุดจิก เมือง หนองบัวล าภู 39000 2551 ครูธรรม
ธ2114 14 พระอธิการนุน  ปภสฺสโร เอก - รร.บ้านโนนสว่าง กุดจิก เมืองหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู 39000 2560 ครูธรรม
ธ2115 15 พระใบฎีกาอาทิตย์  อาภาธโร เอก - เรืองอุทัยศิริมงคล ล าภู เมือง หนองบัวล าภู 39000 2554 ครูธรรม
ธ2116 16 พระครูปริยัติพัฒนสุนทร เอก - ศรีกลมประชาสามัคคี นาวัง หนองบัวล าภู 39170 2556 ครูธรรม
ธ2117 17 พระครูมงคลกิจโกศล เอก - ศรีมังคลาราม บัวบก เมือง หนองบัวล าภู 39000 2551 ครูธรรม
ธ2118 18 พระครูอุดมสิริธรรม เอก - ศรีสว่างอุดมพร กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 39270 2551 ครูธรรม
ธ2119 19 พระครูธีรธรรโมภาส เอก - ศิริชัยทรงธรรม นาแก นาวัง หนองบัวล าภู 39140 2551 ครูธรรม
ธ2120 20 พระอธิการสถิตย์  สมาจาโร เอก - ศิริมงคล โคกม่วง โนนสัง หนองบัวล าภู 39140 2561 ครูธรรม
ธ2121 21 พระครูสิริชโยภาส เอก - สว่างชัยศรี ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2551 ครูธรรม
ธ2122 22 พระครูปริยัติจันทประโชติ เอก  - สว่างวนาราม กุดดินจ่ี นากลาง หนองบัวล าภู 39350 2552 ครูธรรม
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ธ2123 23 พระครูวิสารธรรมานุกิจ เอก - สว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2551 ครูธรรม
ธ2124 24 พระครูโอภาสนวการ เอก - สว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2551 ครูธรรม
ธ2125 25 พระประทีป  ขนฺติโก เอก - สว่างอารมณ์ เมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2551 ครูธรรม
ธ2126 26 เจ้าอธิการทองพูล  ครุธมฺโม เอก - สามัคคีเจริญธรรม กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 39270 2554 ครูธรรม
ธ2127 27 พระมหารังสรรค์  ญาณส วโร เอก 3 สามัคคีชัย หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2551 ครูธรรม
ธ2128 28 พระครูอุดมธรรมประคุณ เอก - สามัคคีธรรม เมือง หนองบัวล าภู 39000 2551 ครูธรรม
ธ2129 29 พระครูประยุตสีลาจารย์ เอก - สามัคคีธรรม ศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2551 ครูธรรม
ธ2130 30 พระอธิการประดิษฐ์  สุทินโน เอก - อัมพวันนาราม บ้านถ่ิน โนนสัง หนองบัวล าภู 39140 2552 ครูธรรม
ธ2131 31 พระครูอุดมพัฒนคุณ เอก - อุดมพัฒนาราม หนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวล าภู 39000 2551 ครูธรรม
ธ2132 32 พระครูวิริยธรรมโสภิต เอก - ป่าจุลบัณฑิตาราม (ธ) หนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 39180 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2133 33 พระครูปทุมธรรมาภิบาล เอก - มหาชัย (ธ) ล าภู เมือง หนองบัวล าภู 39000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2134 34 พระครูจิตตสังวร  เอก - ศิรสุมังคล์ (ธ) โพธ์ิชัย เมือง หนองบัวล าภู 39000 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2135 35 พระประวิทย์  ทีปธมฺโม เอก - โสภณาวัน (ธ) บ้านถ่ิน โนนสัง หนองบัวล าภู 39140 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ2136 1 พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์(จนฺทร สี) เอก เกาะแก้ว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270 2551 ครูธรรม
ธ2137 2 พระครูสุทธิสีลาภิวัฒน์ เอก - เกาะแก้ว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270 2551 ครูธรรม
ธ2138 3 พระชูศักด์ิ  โชติโก เอก  - เกาะแก้ว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 40270 2557 ครูธรรม
ธ2139 4 พระครูสิริปริยัตวรากร  (ธมฺมจารี) เอก 5 เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250 2551 ครูธรรม
ธ2140 5 พระครูประสิทธิกิตติญาณ (กิตฺติญาโณ) เอก  1-2 จันทร์ประสิทธ์ิ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2551 ครูธรรม
ธ2141 6 พระครูปริยัติประสิทธิคุณ  (สุรเมธี) เอก 4 จันทร์ประสิทธ์ิ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2551 ครูธรรม
ธ2142 7 พระมหาศรีรวย  ญาณวุฑฺโฒ เอก 7 จันทร์ประสิทธ์ิ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2551 ครูธรรม
ธ2143 8 พระส าเนียง  อคฺคจิตฺโต เอก - สว่างโนนงาม หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40290 2556 ครูธรรม
ธ2144 9 พระครูศรีภัทราภิรักษ์ (ชินทตฺโต) เอก 6 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2551 ครูธรรม
ธ2145 10 พระมหายุทธศักด์ิ  ยุตฺตธมฺโม เอก 3 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2557 ครูธรรม
ธ2146 11 พระมหาเฉลิมชัย  กิตฺติสาโร เอก 4 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2558 ครูธรรม
ธ2147 12 พระมหาณวัฒน์  กตปุญฺโ เอก 3 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2558 ครูธรรม
ธ2148 13 พระมหาโกมล  คุณากโร เอก 3 ชัยศรี วังชัย น  าพอง ขอนแก่น 40140 2559 ครูธรรม
ธ2150 14 พระปลัดอุทิศ  กตสาโร เอก ป.ตรี โพธ์ิชัย กระนวน ซ าสูง ขอนแก่น 40170 2560 ครูธรรม
ธ2151 15 พระครูเวฬุพัฒนาทร  สุพฺพโต เอก ป.ตรี ดุสิตาราม ป่าปอ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2561 ครูธรรม
ธ2152 16 พระครูเกษมธรรมสุนทร (เขมธมฺโม) เอก  1-2 ถ  าเทพนิมิต วังสวาป ภูผาม่าน ขอนแก่น 40350 2551 ครูธรรม
ธ2153 17 พระครูสถิตธรรมวรคุณ (ถิรญาโณ) เอก - ทรงศิลา ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230 2551 ครูธรรม
ธ2155 18 พระครูปริยัติสารการ  (จตฺตมโล) เอก 4 ท่าน  าพอง น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น 40310 2551 ครูธรรม
ธ2156 19 พระมหาเดชอุดม  อุตฺตมจารี เอก 7 เทพปูรณาราม ท่าพระ เมือง ขอนแก่น 40000 2556 ครูธรรม
ธ2157 20 พระมหาอธิวัฒน์  ภทฺรกวี เอก 5 ธาตุ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2557 ครูธรรม
ธ2158 21 พระมหารุ่งชัย  ยสินฺธโร เอก 3,ป.ตรี ธาตุ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 2560 ครูธรรม
ธ2159 22 พระมหาธงชัย  วิลาสินี เอก 4 ธาตุ พระอารามหลวง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2551 ครูธรรม
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ธ2160 23 พระอธิการชาญชัย  ผาสุโก เอก ปวส. นาโหล่ง เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 40150 2561 ครูธรรม
ธ2161 24 พระครูปริยัติสารวิมล (ภทฺทรเมธี) เอก 4 นิเวศน์วิทยาราม หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 2551 ครูธรรม
ธ2162 25 พระครูอดุลสารกิจ  (อรุณญญาโณ) เอก นิเวศน์วิทยาราม หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 2551 ครูธรรม
ธ2163 26 พระครูขันตยานุกิจโกศล  ขนฺติโก เอก ป.ตรี นิเวศน์วิทยาราม หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 2561 ครูธรรม
ธ2164 27 พระประเสริฐ  รณฺ ชโย เอก  - บริบูรณ์ พระบุ พระยืน ขอนแก่น 40320 2557 ครูธรรม
ธ2165 28 พระอธิการสุวรรณ จิตฺตกาโร เอก  1-2 บึงแก้ว ชนบท ชนบท ขอนแก่น 40180 2552 ครูธรรม
ธ2166 29 พระครูประดิษฐ์บุญธรรม(อิสฺสรธมฺโม) เอก  1-2 บุญบาลประดิษฐ์ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130 2551 ครูธรรม
ธ2167 30 พระมหาจรินทร์  จนฺทธมฺโม เอก 3 ประชาพัฒนาราม บ้านฝาง กระนวน ขอนแก่น 40170 2551 ครูธรรม
ธ2168 31 พระประสิทธ์ิธรรมานุกูล  ฐิตญาโณ เอก ประสิทธ์ิธรรมสาร โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น 40210 2551 ครูธรรม
ธ2169 32 พระครูวิริยะคุณสาร  (วิริโย) เอก  1-2 พิมลธรรมาราม โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110 2551 ครูธรรม
ธ2170 33 พระครูอนุกูลสารธรรม (ถิรธมฺโม) เอก 4 โพธ์ิกลาง กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 2551 ครูธรรม
ธ2171 34 พระครูประดิษฐ์โพธิธรรม (อาจาโร) เอก  1-2 โพธ์ิชัยบ้านไผ่ หัวหนอง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2551 ครูธรรม
ธ2172 35 พระมหาโกศล  จิตฺตปญฺโญ เอก 3 นายมวราราม ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 40210 2551 ครูธรรม
ธ2173 36 พระครูจารุวรรณสาร (จารุวณฺโณ) เอก - โพธ์ิธาตุ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 40130 2551 ครูธรรม
ธ2174 37 พระมหารังสรรค์  ธมฺมรโส เอก 4 โพธ์ิโนนทัน ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2551 ครูธรรม
ธ2176 38 พระทวีศักด์ิ  ฐิตมโน เอก 1−2 โพธ์ิศรีส าราญ ศรีสุขส าราญ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250 2559 ครูธรรม
ธ2177 39 พระครูกิตติวราภินันท์ (อภินนฺโท) เอก โพลเลา บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 40270 2551 ครูธรรม
ธ2178 40 พระครูสิริสุตาลงกรณ์  (สุจิตฺโต) เอก 5 มงคลศรีสวนกวาง เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 2551 ครูธรรม
ธ2179 41 พระมหาทูลทองใจ  อิสฺสโร เอก 5 มธุวัณโณวาส หนองกุงใหญ่ กระนวน ขอนแก่น 40170 2551 ครูธรรม
ธ2180 42 พระปลัดอิงฤทธ์ิ  อุตฺตโม เอก - มรรคผดุงศรี ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 2554 ครูธรรม
ธ2181 43 พระพุฒธา  อธิปญฺโ เอก ปวส. มหาปราสาทภิรตาราม โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 40110 2561 ครูธรรม
ธ2182 44 พระมหานิคม  สิริธมฺโม เอก ม่ิงเมืองพลาราม เมืองพล พล ขอนแก่น 40120 2551 ครูธรรม
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ธ2183 45 พระมหาธีระยุทธ  ธีรภทฺโท เอก 7 เข่ือนอุบลรัตน์ เข่ือนอุบลรัตน์ อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250 2557 ครูธรรม
ธ2184 46 พระใบฎีกาสมปอง  ธมฺมปาโล เอก ราษฎร์สังขรณ์ สาวะถี เมือง ขอนแก่น 40000 2551 ครูธรรม
ธ2185 47 พระใบฎีกาวัชระ  วิสุทฺธิวิริโย เอก - ศรีจันทร์ หนองโน กระนวน ขอนแก่น 40170 2554 ครูธรรม
ธ2186 48 พระปลัดเล็ก  อานนฺโท เอก  1-2 ศรีนวล ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2551 ครูธรรม
ธ2187 49 พระมหากนก  กิตฺติวุฑฺโฒ เอก 4 ศรีนวล ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40000 2551 ครูธรรม
ธ2188 50 พระมหาพาดิษฐ์  โชติปญฺโ เอก 4 บูรพาราม บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 40270 2554 ครูธรรม
ธ2189 51 พระครูปทุมสิทธิคุณ  (เมตฺเตยฺโย) เอก - ศรีประทุม เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 40150 2551 ครูธรรม
ธ2190 52 พระสมุห์ทองล้วน  สิริจนฺโท เอก - ศรีพิมล บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 40320 2551 ครูธรรม
ธ2191 53 พระครูประโชติกิจจาทร เอก - ศรีสว่าง หนองโก กระนวน ขอนแก่น 40170 2551 ครูธรรม
ธ2192 54 พระครูพิทักษ์กิจจานุกูล (จิรสุโภ) เอก  1-2 ศิริพนปุญญาวาส ดงเมืองแอม เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 2551 ครูธรรม
ธ2193 55 พระปลัดไพรฑูรย์  ปิยสีโล เอก 1−2 ศิริพนปุญญาวาส ดงเมือง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280 2559 ครูธรรม
ธ2195 56 พระครูรัตนสารธรรม (ถาวโร) เอก - สระแก้ว สะอาด น  าพอง ขอนแก่น 40310 2551 ครูธรรม
ธ2196 57 พระครูสุวรรณสราภิวัฒน์ (อนาลโย) เอก - สระทอง บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 40000 2551 ครูธรรม
ธ2197 58 พระครูสันติสารคุณ เอก สุทธาวาส ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 2551 ครูธรรม
ธ2198 59 พระอธิการชาตรี  ชาคโร เอก 1−2 สุภนิมิต โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120 2559 ครูธรรม
ธ2199 60 พระมหาพรรณศักด์ิ  อชิโต เอก 4 สะอาด นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40140 2551 ครูธรรม
ธ2200 61 เจ้าอธิการบุญรอด  ฐานวโร เอก - หนองนาด า เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 40150 2559 ครูธรรม
ธ2201 62 พระครูอโศกสุธรรมวงศ์ (อคฺคว โส) เอก อโสการาม โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120 2551 ครูธรรม
ธ2202 63 พระครูกันตธรรมสาร (กนฺตธมฺโม)  เอก อัมพวัน โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190 2551 ครูธรรม
ธ2203 64 พระมหาพฤหัสบ์  ปญฺ าวโร เอก 3 สระเกษ แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330 2558 ครูธรรม
ธ2204 65 พระมหาพูลศักด์ิ  สุทฺธิญาโณ เอก 3 ค าแคนเหนือ (ธ) ค าแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2205 66 พระสมุห์ชาคริณ  พุทฺธสาโร เอก - คุ้มจัดสรรค์ (ธ) ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110 2554 ครูธรรม (ธ)
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ธ2206 67 พระผุย  วิชาโน เอก - โนนส านัก (ธ) หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2207 68 พระครูไพศาลสารธรรม (จารุวณฺโณ) เอก - ป่าสันติสุข (ธ) วังเพ่ิม สีชมพู ขอนแก่น 40220 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2208 69 พระศรัณย์  ปญฺ าวโร เอก ป.โท ศรีจันทร์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ2209 70 พระครูสมุห์สุรเดช  ภูริปญฺโญ เอก - ศรีจันทร์ (ธ) ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2210 71 พระครูวิวิธธรรมคุณ  (เขมธโร) เอก - ศรีภูเวียง (ธ) ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น 40150 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2211 72 พระครูญาณวรสุทธ์ิ (อนลโส) เอก - สันติการาม (ธ) สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น 40150 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2212 73 พระครูสันติธรรมคุณากร (รกขิตธมฺโม) เอก - สันติวนาราม (ธ) บ้านเรือ ภูเวียง ขอนแก่น 40150 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2213 74 พระครูกิตติวัฒนวิสุทธ์ิ  (กิตฺติวิสาโล) เอก - สุทธิไชยาราม (ธ) หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 40130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2214 75 พระครูสิริกัลยาณคุณ เอก - สุวรรณรังษี (ธ) นาจาน สีชมพู ขอนแก่น 40220 2552 ครูธรรม (ธ)
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ธ2215 1 พระใบฎีกาอินถนอม  มหาวีโร เอก  1-2 กลางโกสุม หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 2551 ครูธรรม
ธ2216 2 เจ้าอธิการณรงค์  มหา าโณ เอก  - กลางโกสุม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 2557 ครูธรรม
ธ2217 3 พระครูสุตวิชัยธรรม เอก 3 กลางเชียงยืน เขียงยืน เขียงยืน มหาสารคาม 44160 2559 ครูธรรม
ธ2218 4 พระครูจิตรวนสาร   สุจิตฺโต เอก - กุญชรวนาราม ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2219 5 พระครูประภัสสรธรรมโสภณ เอก - เก่าบ้านโพนงาม โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140 2551 ครูธรรม
ธ2220 6 พระครูวิชัยสันติคุณ  สนฺตจิตฺโต เอก - ชัยศรี ช่ืนชม ช่ืนชม มหาสารคาม 44160 2551 ครูธรรม
ธ2221 7 พระครูจันทสุทธาภรณ์ เอก - ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130 2551 ครูธรรม
ธ2222 8 เจ้าอธิการอนุเทพ  ขนฺติพโล เอก  - ดอนจันทร์วนาราม ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 2557 ครูธรรม
ธ2223 9 พระครูสถิตถาวรธรรม เอก - แดงโพง ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 44180 2551 ครูธรรม
ธ2224 10 พระครูสุธรรมรัตนาทร  ปญฺญาธโร เอก  1-2 ติกขมณีวรรณ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 2551 ครูธรรม
ธ2225 11 พระครูสถิตบุญโชติ เอก - ทรงศิลา สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 44170 2551 ครูธรรม
ธ2226 12 พระครูประสิทธ์ิธรรมาภรณ์  ธมฺมวโร เอก - ท่าแร่คงคาราม แก่งเลิงจาน เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2227 13 พระครูสุตธรรมนิวิฐ  อตฺตทนฺโต เอก 3 เทพศิริหนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 2551 ครูธรรม
ธ2228 14 พระครูวิชัยบุญพิศิษฎ์ เอก  1-2 นาควิชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2229 15 พระครูประโชติวรคุณ เอก - นานกเขียน หนองโน เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2230 16 พระครูวีรธรรมานุศาสน์  มหาวีโร เอก  1-2 โนนสวรรค์ โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 44130 2551 ครูธรรม
ธ2231 17 พระครูวิบูลวุฒิสาร  คมฺภีโร เอก - บ้านโนนแดง โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 44130 2551 ครูธรรม
ธ2232 18 พระมหาสุขีนันท์  จิรสีโล เอก 4 บ้านยาง ยาง บรบือ มหาสารคาม 44130 2556 ครูธรรม
ธ2233 19 พระครูโกศลธรรมโชติ  พฺรหฺมโชโต เอก - บ้านศาลา เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 44120 2551 ครูธรรม
ธ2234 20 พระครูปริยัติกิจจาภรณ์  โชติญาโณ เอก 4 ปรมัยยิกาวาส เขวา ม.11 เมือง มหาสารคาม 44000 2552 ครูธรรม
ธ2235 21 พระอธิการสมดี   อคฺคธมฺโม เอก - ประชานิมิตร ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 2551 ครูธรรม
ธ2236 22 พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ์  ฐิติสิริ เอก 6 ปัจฉิมทัศน์ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
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ธ2237 23 พระอธิการแพรทอง  สนฺติมโน เอก  1-2 ป่าชัยมงคล บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 44130 2558 ครูธรรม
ธ2238 24 พระครูวิธานธรรมวิจิต  จิตฺตธมฺโม เอก - ป่าสันติวันพันชาติ ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2239 25 พระครูสมุห์กองสี  อคฺคโชโต เอก - ป่าสันติวันพันชาติ ท่าสองคอน เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2240 26 พระมหาหงษ์ทอง  กตธมฺโม เอก - พยัคฆภูมิวราราม เวียงสะอาด พยัคภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 2551 ครูธรรม
ธ2241 27 พระครูพิมลธรรมรักษ์ เอก - พุทธไสยาสย์ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 2551 ครูธรรม
ธ2242 28 พระครูสุวรรณสุทธารม เอก  1-2 โพธ์ิทอง หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 44170 2551 ครูธรรม
ธ2243 29 พระอธิการสันติ  สนฺติกโร เอก - โพธ์ิศรี ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2244 30 พระครูกิตติเหมคุณ เอก - โพธ์ิศรีจินาราม ดอนหว่าน เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2245 31 พระครูอรุณชยานุวัตร เอก ศน.บ. มหาชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2246 32 พระครูอุปถัมภ์ธรรมานุกูล  จารุธมฺโม เอก - มหาชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2247 33 พระครูประจักษ์สีลากร  กนฺตสีโล เอก - เมืองเสือสุขุมาราม ลานสะแก พยัคภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 2551 ครูธรรม
ธ2248 34 พระครูสุตธรรมาลังการ เอก 3 ยางสีสุราช ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 44140 2551 ครูธรรม
ธ2249 35 พระครูกิตติคุณโสภณ เอก  1-2 ราษฎร์บ ารุง เวียงชัย พยัคภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110 2551 ครูธรรม
ธ2250 36 พระครูวิลาสสุนทรธรรม เอก - วังโจดโสภาราม ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 44130 2551 ครูธรรม
ธ2251 37 พระครูพิศาลโพธิธรรม เอก - ศรีมหาโพธ์ิ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 2551 ครูธรรม
ธ2252 38 พระครูวิบูลโสตถิธรรม  ปิยธมฺโม เอก - ศรีสวัสด์ิ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2253 39 พระครูวรปัญญาภินันท์ เอก - ศรีอรุณ หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 44130 2551 ครูธรรม
ธ2254 40 พระครูรัตนปัญญาธร  รตนปญฺโญ เอก - ศุภารามส่องเหนือ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2256 41 พระปัญญา  ปญฺญาวโร เอก - สุเนตชัชวาลย์ วังแสง แกด า มหาสารคาม 44190 2551 ครูธรรม
ธ2257 42 พระครูประโชติพัฒนกิจ เอก - หนองเจริญ แกด า แกด า มหาสารคาม 44190 2551 ครูธรรม
ธ2258 43 พระครูวิโรจน์ปัญญาวุธ เอก - หนองผง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 44180 2551 ครูธรรม
ธ2259 44 พระครูวรดิตถ์ธรรมาภรณ์  ยโสธโร เอก - อภิสิทธ์ิ ตลาด เมือง มหาสารคาม 40000 2551 ครูธรรม
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ธ2260 45 พระครูสิทธิชัยธรรม  ชยธมฺโม เอก - อภิสิทธ์ิ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2261 46 พระครูถาวรบุญโชติ เอก - อภิสิทธ์ิ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2552 ครูธรรม
ธ2262 47 พระครูวินัยธรภูมินทร์  วรโท เอก  1-2 อภิสิทธ์ิ ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2554 ครูธรรม
ธ2263 48 พระสมุห์ประยุทธ์  ปยุตฺโต เอก - มหาชัย ตลาด เมือง มหาสารคาม 44000 2551 ครูธรรม
ธ2264 49 พระส าราญ  อธิปญฺโญ เอก - เก่าโพนงาม โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44150 2554 ครูธรรม
ธ2265 50 พระวีระวัฒน์  วิปุโล เอก - ป่าวังเลิง (ธ) ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 44130 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ2266 1 พระครูจารุวรรณาภิรมณ์ เอก - บ้านส้มโฮง โนนสว่าง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 2551 ครูธรรม
ธ2267 2 พระครูโกศลบวรกิจ เอก - หนองใหญ่ หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2268 3 พระครูดิตถธรรมานุกูล เอก - ท่าม่วง โพนสูง ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 2551 ครูธรรม
ธ2269 4 พระครูธรรมญาณโสภณ เอก - สะแบงษ์ สระบัว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 45190 2551 ครูธรรม
ธ2270 5 พระครูธวัชวรรณคุณ เอก - ละมัยบ ารุง บึงนคร ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 2551 ครูธรรม
ธ2271 6 พระครูธ ารงวรธรรม เอก - ชีโนวาทธ ารง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 2551 ครูธรรม
ธ2272 7 พระครูประภัทร์ศาสนกิจ เอก - ดงบ้านนา มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 2551 ครูธรรม
ธ2273 8 พระครูประโชติปัญญาประยุต เอก - สว่างอารามณ์ วังสามัคคี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 2551 ครูธรรม
ธ2274 9 พระครูปริยัติธรรมวิสุทธ์ิ เอก - ศรีบุญเรือง ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2275 10 พระครูปริยัติวิธานกิจ เอก 3 ศรีอาราม ยางใหญ่ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2276 11 พระครูปัญญาวิริยสุนทร เอก - สุวรรณาราม ค าพอง โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด 45230 2551 ครูธรรม
ธ2277 12 พระครูปิยชัยกิจจานุกูล เอก - สระทอง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2278 13 พระครูไพโรจน์ญาณคุณ เอก - ป่าโนนรัง โนนรัง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2279 14 พระครูวรดิตถ์คุณากร เอก - ท่าสมบูรณ์ ท่าหาดดาว โพนทราย ร้อยเอ็ด 45240 2551 ครูธรรม
ธ2280 15 พระครูวีรธรรมาทร  ญาณวีโร เอก - ศรีอริยวงศ์ เมืองบัว เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 2551 ครูธรรม
ธ2281 16 พระครูศรีปริยัติวราทร เอก 6 บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2282 17 พระครูสุตกิจวิมล เอก - กลาง สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 2551 ครูธรรม
ธ2283 18 พระครูสุตมัชฌิมาภรณ์  ปธิปญฺโญ เอก - กลางม่ิงเมือง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2284 19 พระครูสุทธิชัยสุนทร เอก - โพธ์ิชัยศรี ชมสะอาด เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250 2551 ครูธรรม
ธ2285 20 พระครูสุทธิธรรมปภัศร เอก - วารีสวาท ดงสิงห์ จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2286 21 พระครูสุนทรปิโยภาส เอก  1-2 บ้านอนามัย ผักแว่น จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2287 22 พระครูสุวัฒน์วีรธรรม เอก - ไทรทอง ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 45150 2551 ครูธรรม
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ธ2288 23 พระครูโสภณวรากร เอก - บ้านดอนน  าค า สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 2551 ครูธรรม
ธ2289 24 พระครูอุดมโชติคุณ เอก  1-2 บ้านดู่ หนองแวง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2290 25 พระครูอุดมปัญโญภาส เอก - บ้านกล้วย สวนจิก ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45280 2551 ครูธรรม
ธ2291 26 พระบุญทอม  สนฺตจิตฺโต เอก - โพธ์ิศรีบุญเรือง อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 2551 ครูธรรม
ธ2292 27 พระประสิทธ์ิ  สุขิโต เอก - สว่างอรุณ ชุมพร เมยวดี ร้อยเอ็ด 45250 2551 ครูธรรม
ธ2293 28 พระปลัดนคร  จนฺทธมฺโม เอก  1-2 คูเมือง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 45220 2551 ครูธรรม
ธ2294 29 พระมหาไทยน้อย  ญาณเมธี เอก - บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2295 30 พระมหาธีรพงษ์  อริยเมธี เอก 3 สระทอง ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2296 31 พระมหาสมบูรณ์  กลฺยาณกิตฺติ เอก - บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2298 32 พระยงยุทธ   ชุตินฺธโร เอก โพธ์ิร้อยต้น โพธ์ิทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 2551 ครูธรรม
ธ2299 33 พระรัศมี  สมานฉนฺโท เอก - แสงอรุณผดุงสันต์ รอบเมือง หนองพอก ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2300 34 พระวิริยะ  ธมฺมทีโป เอก - เจริญราษฎร์ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 45130 2551 ครูธรรม
ธ2301 35 พระสมุห์นิรัญ  ปิยธมฺโม เอก - คุ้มวนาราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม
ธ2302 36 พระครูปัญญาสมาธิคุณ เอก อรุณสิงห์คาราม โนนชัยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 2551 ครูธรรม
ธ2303 37 พระอนันต์  อภินนโท เอก ศรีวิไลมงคล โพธ์ิศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110 2551 ครูธรรม
ธ2304 38 พระสุชาติ  จนฺทปชฺโชโต เอก - บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2552 ครูธรรม
ธ2305 39 พระเสมียน  มหาคมฺภีโร เอก  1-2 ท่าแสงจันทร์ หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 45000 2552 ครูธรรม
ธ2307 40 พระมหาประเสริฐ   อุตฺตมเมธี เอก 3 บูรพาภิราม ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2557 ครูธรรม
ธ2308 41 พระระพิน  ตธมฺโม เอก  1-2 หนองคู เมืองหงษ์ จตุพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 2557 ครูธรรม
ธ2309 42 พระครูใบฎีกาสมิง  สีลเตโช เอก  1-2 บ้านโนนเหล่ียม โนนตาล เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2558 ครูธรรม
ธ2310 43 พระปลัดวราวุฒิ  มหาวโร เอก บ้านหนองบ่ัว เขวาทุ่ง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 2558 ครูธรรม
ธ2311 44 พระครูปลัดหฤษฎ์  ญาณกาโร เอก - บ้านเหล่างิ ว จังหาร จังหาร ร้อยเอ็ด 45000 2559 ครูธรรม
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ธ2312 45 พระครูปลัดธรรมสรณ์  จตฺตมโล เอก 1−2 สว่างสระทอง ขามเป้ีย โพธ์ิชัย ร้อยเอ็ด 45170 2559 ครูธรรม
ธ2313 46 พระครูภัททจิตตาภิรม เอก - ส าราญรมย์ นางาม เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 2559 ครูธรรม
ธ2314 47 พระประดิษฐ์  ฐานวโร เอก 1−2 ดอนวิเวก พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 45170 2559 ครูธรรม
ธ2315 48 พระปลัดอรรถพล  อตฺถพโล เอก 1−2 ดอนเกลือ บึงงาม ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 45170 2559 ครูธรรม
ธ2316 49 พระอธิการณัฐวุฒิ  านวุฑฺโฒ เอก ป.ตรี บ้านกู่ มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 45170 2561 ครูธรรม
ธ2317 50 พระมหาเทวกุล  เทวนนฺโท เอก 3,ป.ตรี สว่างหนองแวง หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 45180 2561 ครูธรรม
ธ2318 51 พระอัควรรธน์  ทินฺนปญฺโ เอก ม.6 ม่ิงเมือง (ธ) กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 2561 ครูธรรม
ธ2319 52 พระมหาวชิรวิชญ์  วชิร าโณ เอก 3 ม่ิงเมือง (ธ) กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 2557 ครูธรรม (ธ)
ธ2320 53 พระครูกิตติคุณารักษ์ เอก บึงลานพระชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2321 54 พระครูคุณสารพินิจ เอก 4 ศรีทองไพบูลย์ฯ ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2322 55 พระครูปริยัติวรกิจจาทร เอก 3 ม่ิงเมือง กลาง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 45120 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2323 56 พระครูมงคลวชิรคุณ เอก ป่าศรีไพรวัน เหนือเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2324 57 พระโกมล  วชิร าโณ เอก - บึงพระลานชัย ในเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2297 58 พระมหาอุดร  ธมฺมปญฺโญ เอก - บ้านอ้น ดงลาน เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2551 ครูธรรม รับค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์

ธ2306 59 พระมหาเฉลิมพล  โชติโก เอก 3 บ้านเปลือยนอก รอบเมือง เมือง ร้อยเอ็ด 45000 2554 ครูธรรม รับค่าตอบแทนพระปริยัตินิเทศก์
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ธ2325 1 พระครูสุนทรวิริยาภรณ์ เอก - กกต้องกุดหว้า กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46110 2551 ครูธรรม
ธ2326 2 พระมหาบุญมี  ธมฺมสาโร เอก 4 กลาง กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2556 ครูธรรม
ธ2327 3 พระอธิการแคน คต าโณ เอก ม.6 จิกงาม หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 46220 2561 ครูธรรม
ธ2328 4 พระครูสุจินตธรรมคุณ  (สมคิด) เอก - ชุมทางสว่างอารมณ์ ช่องชี ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2551 ครูธรรม
ธ2329 5 พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ เอก 5 ไตรภูมิ โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ 46140 2558 ครูธรรม
ธ2330 6 พระครูปิยธรรมานุยุต เอก - บ้านกกตาล บัววขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46110 2551 ครูธรรม
ธ2331 7 พระชยุด  โชติวโร เอก ม.6 บ้านท่ากลาง เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธ์ุ 46310 2560 ครูธรรม
ธ2332 8 พระครูสุกิจธรรมานุยุต เอก - บ้านโนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46110 2551 ครูธรรม
ธ2333 9 พระครูรัตนศิลสังวร  (ชลทิศ) เอก - บ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธ์ุ 46160 2551 ครูธรรม
ธ2334 10 พระครูโอภาสธรรมประยุต เอก - บ้านวังมน วังมน กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46110 2551 ครูธรรม
ธ2335 11 พระครูอุบล  สุกกาธิคุณ เอก - บุณทริกาวาส กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46160 2551 ครูธรรม
ธ2336 12 พระมหาวิทมนต์  กุสลจิตฺโต เอก 3,ป.6 ปทุมรังษี ต าบลนาคู อ าเภอนาคู กาฬสินธ์ุ 46160 2561 ครูธรรม
ธ2337 13 พระครูประยุตขันติธรรม เอก - ป่ากุดหว้า กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46110 2551 ครูธรรม
ธ2338 14 พระครูปัญญาคัมภีราภรณ์ เอก - ป่ารัตนาราม ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2551 ครูธรรม
ธ2339 15 พระครูโพธิชัยพัฒนคุณ เอก - โพธ์ิชัยบ้านโพน บ้านโพน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ 46180 2551 ครูธรรม
ธ2340 16 พระจีรวัฒน์   ฐานกโร เอก - โพนนาดี หนองผือ เขาวง กาฬสินธ์ุ 46160 2551 ครูธรรม
ธ2341 17 พระครูปริยัตยาภรณ์ เอก 4 มัชฌิมาวาส หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 46150 2554 ครูธรรม
ธ2342 18 พระมหาบุญถม  านวโร เอก 3,ป.ตรี สว่างกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 46220 2561 ครูธรรม
ธ2343 19 พระปลัดสมพงษ์  กิตฺติปญฺโ เอก 1–2 สองห้อง ร่องค า ร่องค า กาฬสินธ์ุ 46210 2558 ครูธรรม
ธ2344 20 พระมหาประดุง  สมาหิโต เอก 3 สามชัยวนาราม ส าราญ สามชัย กาฬสินธ์ุ 46180 2558 ครูธรรม
ธ2345 21 พระครูสุวรรณธรรมาภิวัฒน์ เอก - สามัคคีบ้านขาม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 46120 2551 ครูธรรม
ธ2346 22 พระปลัดสุพจน์  สุเมโธ เอก  1-2 สุทธาวาส(ไค้นุ่นใต้) ไค้นุ่น ห้วยผึ ง กาฬสินธ์ุ 46240 2557 ครูธรรม
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ธ2347 23 พระครูอุดมธรรมวุฒิ เอก  1-2 ,ป.ตรี หนองยางเหนือ เนินยาง ค าม่วง กาฬสินธ์ุ 46180 2560 ครูธรรม
ธ2348 24 พระอุทัย  จารุธมฺโม เอก ป.ตรี หนองหอไตร ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธ์ุ 46220 2560 ครูธรรม
ธ2349 25 พระครูนิคมกิจจานุกูล เอก - อรัญญิกาเสนานิคม นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46110 2551 ครูธรรม
ธ2350 26 พระครูวิบูลวุฒิกร  (สวัสด์ิ) เอก - อโศการาม ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ 46230 2551 ครูธรรม
ธ2351 27 พระครูอัมพวันธรรมาภิรม เอก - อัมพวันบ้านชาติ นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธ์ุ 46110 2551 ครูธรรม
ธ2353 28 พระมหาสมาน  นาควโร เอก 3 ใต้โพธ์ิค  า ในเมือง เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2551 ครูธรรม
ธ2354 29 พระมหาแหลมทอง  สุวณฺณชาโต เอก 3 กัลยาณบริหาร โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธ์ุ 46140 2559 ครูธรรม
ธ2355 30 พระครูวิจิตรปัญญาโกศล เอก - ประชานิยม (ธ) กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ2356 31 พระครูภัทรคุณาภรณ์ เอก - ประชานิยม (ธ) กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ2357 32 พระอนุวัฒน์   จนฺทโชโต เอก - ประชานิยม (ธ) กาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 46000 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ2358 33 พระศุกลวัฒน์  ฐิตวฑฺฒโน เอก - ป่าบ้านค าใหญ่ (ธ) ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 46170 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2359 34 พระครูวินัยธรเชษฐา  เขมจาโร เอก - ป่าพัฒนาราม (ธ) ยอดแกง นามน กาฬสินธ์ุ 46230 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ2360 35 พระครูสมุห์พิเชษฐ์  ปภสฺสโร โท 1−2 โพธิพุทธคุณ (ธ) ค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธ์ุ 46170 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2361 36 พระครูอรุณธรรมวัฒน์ เอก - วารีวัน (ธ) หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 46150 2556 ครูธรรม (ธ)
ธ2362 37 พระครูจารุธรรมสุนธร เอก - วารีวัน (ธ) หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธ์ุ 46150 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ2363 38 พระครูพิพิธชัยโชติ เอก - อรุณราษฎร์บ ารุง (ธ) นาบอน ค าม่วง กาฬสินธ์ุ 46180 2552 ครูธรรม (ธ)
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ธ2364 1 เจ้าอธิการประภาส   ปภากโร เอก - ไชยธราวาส กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 2551 ครูธรรม
ธ2365 2 พระมหานิโรจน์   วฑฺฒโน เอก 4 นาฬิกาวาส หนอกนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2551 ครูธรรม
ธ2366 3 พระครูชยปุญญากร เอก - บูรพา ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2551 ครูธรรม
ธ2367 4 พระครูสุภกิจธรรมประโชติ เอก ศษ.ม. เข่ืองกลาง เข่ืองใน เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2551 ครูธรรม
ธ2368 5 พระครูปริยัติธรรมจารี เอก 3 ท่าไห ท่าไห เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2551 ครูธรรม
ธ2369 6 พระครูเกษมบุญญาภิราม เอก - บ้านท่าศาลา ชีทวน เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2551 ครูธรรม
ธ2370 7 พระไพบูลย์  อภิชโว เอก  1-2 บ้านพับ ก่อเอ้ เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2551 ครูธรรม
ธ2371 8 พระครูโสภณอาภากร  เอก  1-2 บ้านแขม หัวดอน เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2551 ครูธรรม
ธ2372 9 พระอธิการสุบน  ปภาโส เอก - โพธาราม นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 2551 ครูธรรม
ธ2373 10 พระครูโพธิเขตวรคุณ เอก - โพธาราม นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 2551 ครูธรรม
ธ2374 11 พระครูสังวรวัฒนคุณ เอก - กุดก่ัว ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 34000 2551 ครูธรรม
ธ2375 12 พระครูอุดมปัญญาวัฒน์ เอก - ภูกระแต เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 2551 ครูธรรม
ธ2376 13 พระครูสุวรรณโสตถิคุณ เอก - อุดมพัฒนา โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 2551 ครูธรรม
ธ2377 14 พระครูอุดมธรรมประสุต เอก - ท่าบ่อแบง ขามเป้ีย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 2551 ครูธรรม
ธ2378 15 พระมหาสุเมธี   สมาจาโร เอก 3 สุวรรณาราม นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 2551 ครูธรรม
ธ2379 16 พระครูสุธรรมโฆสิต เอก  1-2 มะลิวัลย์ บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 2551 ครูธรรม
ธ2380 17 พระอธิการไพทูล  ยโสธโร เอก - ศรีลาลัย โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 2551 ครูธรรม
ธ2381 18 พระครูอุดมผลานุกิจ เอก - อุตตมผลาราม ขามเป้ีย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 2551 ครูธรรม
ธ2382 19 พระครูปัญญาอรรถกิจ เอก - โนนงาม ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2551 ครูธรรม
ธ2384 20 พระใบฎีกาสุริยา   ธมฺมวโร เอก - หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2551 ครูธรรม
ธ2385 21 พระปลัดบรรจง   สุจิตฺโต เอก  1-2 หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2551 ครูธรรม
ธ2386 22 พระมหาสมภพ   กิตฺติญาโณ เอก - ไชยมงคล ตระการ ตระการ อุบลราชธานี 34130 2551 ครูธรรม



หนา้ 282/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ2387 23 พระสุรเชษฐ์ ปญฺญาวโร เอก  1-2 หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 2551 ครูธรรม
ธ2388 24 เจ้าอธิการทองพูล    จนฺทโสภโณ เอก - โนนแดง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 2551 ครูธรรม
ธ2389 25 พระครูโสภณวัฒนคุณ เอก - โนนวัฒนาราม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 34170 2551 ครูธรรม
ธ2390 26 พระอธิการสมัย   สนฺตมโน เอก - โคกสะอาด โคกสะอาด น  าขุ่น อุบลราชธานี 34260 2551 ครูธรรม
ธ2391 27 พระสุเทียน   สีลส วโร เอก - น  ายืน โซง น  ายืน อุบลราชธานี 34260 2551 ครูธรรม
ธ2392 28 พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ์  เอก - โนนทอง สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี 34260 2551 ครูธรรม
ธ2393 29 พระครูกิตติปริยัติคุณ เอก - หนองคู ยาง น  ายืน อุบลราชธานี 34260 2551 ครูธรรม
ธ2394 30 พระนิสันต์   โกวิโท เอก - โพธ์ิตาก พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 2551 ครูธรรม
ธ2395 31 พระสมคิด   ทีปธมฺโม เอก - โพธ์ิตาก พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 2551 ครูธรรม
ธ2396 32 พระครูอุดมวรดิตถ์ เอก - ร่องคันแยงใหญ่ ส าโรง โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 34340 2551 ครูธรรม
ธ2397 33 พระครูโพธิสิริญาณวงศ์ เอก - ศรีบุญเรือง โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 34340 2551 ครูธรรม
ธ2398 34 เจ้าอธิการสมปอง   ฉนฺทโก เอก - ดอนสว่าง หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 2551 ครูธรรม
ธ2399 35 พระครูพิพัฒน์จันทคุณ เอก - ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 2551 ครูธรรม
ธ2400 36 พระครูอุบลธรรมวิโรจน์ เอก - ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 2551 ครูธรรม
ธ2401 37 พระครูกิตติชยากร เอก - ยางเครือ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 2551 ครูธรรม
ธ2402 38 พระครูสมุห์ทองชัย   ปญฺญาธโร เอก  1-2 สารพัดนึก ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2551 ครูธรรม
ธ2403 39 พระสุภดล  ฐิตสีโล เอก - สารพัดนึก ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2551 ครูธรรม
ธ2404 40 พระครูสุธรรมประสุต เอก - ดอนชาติ บุ่งหวาย วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 2551 ครูธรรม
ธ2405 41 พระครูปริยัติสิทธิคุณ เอก 5 ค านางรวย ค าน  าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 2551 ครูธรรม
ธ2406 42 พระครูวารินทร์ธรรมานุกิจ เอก - วารินทราราม วารินช าราบ วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 2551 ครูธรรม
ธ2407 43 พระใบฎีกาอุทัย   อตฺถกาโม เอก - ค าขวาง ค าขวาง วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 2551 ครูธรรม
ธ2408 44 พระครูวาปีปทุมกิจ เอก - หนองกินเพล หนองกินเพล วารินช าราบ อุบลราชธานี 34190 2551 ครูธรรม
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ธ2409 45 พระครูโสภณนพรัตน์ เอก - แก้วรังษี ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 2551 ครูธรรม
ธ2410 46 พระครูชัยมงคลสาร เอก - จอมศรี แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 2551 ครูธรรม
ธ2411 47 พระครูนพรัตนานุยุต เอก - ไชยมงคล แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 2551 ครูธรรม
ธ2412 48 พระครูพัฒนธรรมรังษี เอก - ธรรมรังษี ค าไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 2551 ครูธรรม
ธ2413 49 พระอธิการหมอน   จนฺทโชโต เอก - ม่ิงมงคล วาริน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 2551 ครูธรรม
ธ2414 50 พระครูโสภณพัฒนวิสิฐ   เอก - วัดโพนงาม โนนกาเล็น ส าโรง อุบลราชธานี 34360 2551 ครูธรรม
ธ2415 51 พระสมพร   วชิรธมฺโม เอก - ศรีนวล หนองไฮ ส าโรง อุบลราชธานี 34360 2551 ครูธรรม
ธ2416 52 พระครูกิตติวชิรคุณ เอก - ศรีอุดม นิคมล าโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 34350 2551 ครูธรรม
ธ2417 53 พระครูโกวิทพัฒนานุกูล   เอก - บุ่งแก้ววงศ์ประดิษฐ์ คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 34350 2551 ครูธรรม
ธ2418 54 พระครูสิริปุญญาคม เอก  1-2 ศรีอุดม นิคมล าโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 34350 2551 ครูธรรม
ธ2419 55 พระครูสังฆรักษ์บุญมี  กิตฺติภทฺโท เอก - สว่างโพธ์ิศรี หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2554 ครูธรรม
ธ2420 56 พระปลัดปรีชา  อภโย เอก - นาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 2559 ครูธรรม
ธ2421 57 พระวงศ์นิวัตร  รกฺขิตว โส เอก - บ้านหว้าน ส าโรง ส าโรง อุบลราชธานี 34360 2559 ครูธรรม
ธ2422 58 พระครูสมุห์พีระพงศ์  กิตฺติวีโร เอก  1-2 มหาวนาราม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 2559 ครูธรรม
ธ2423 59 พระมหาจตุพงษ์  ธมฺมสาโร เอก 3 ศรีพลแพง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34170 2559 ครูธรรม
ธ2424 60 พระสุพจน์  ธมฺมิโก เอก - หนองขี เห็น หนองอ้ม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 2559 ครูธรรม
ธ2425 61 พระมหานาวี  กิตฺติเมธี เอก 6 สวนสวรรค์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 2555 ครูธรรม
ธ2426 62 พระมหาอนุภาพ  านิสฺสโร เอก 5,ป.ตรี ปากน  า กุดลาด เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 2561 ครูธรรม
ธ2427 63 พระเกรียงไกร  ธมฺม าโณ เอก ป.ตรี บูรพา (ธ) ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ2429 64 พระครูวิโรจน์ธรรโนบล เอก - ป่าหนองสุ่ม (ธ) หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2430 65 พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ เอก - ใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื อ (ธ) ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2431 66 พระครูอมรธรรมสโร เอก  1-2 พระธาตุหนองบัว (ธ) ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ2432 67 พระครูปัญญาธีรคุณ เอก - ศรีอุบลรัตนาราม (ธ) ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2433 68 พระใบฎีกาปรีชา    กตปุญฺโญ เอก - ศรีอุบลรัตนาราม (ธ) ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2434 69 พระครูอุบลคณานุสิฐ เอก - สุปัฏนาราม (ธ) ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2435 70 พระจิรานุวัฒน์  จิรวฑฺฒโน เอก 1−2 วารีอุดม (ธ) สีวิเชียร น  ายืน อุบลราชธานี 34260 2559 ครูธรรม (ธ)

ธ139 71 พระมหาสังทอง  กิตฺติวิปุโล เอก 8 ทุ่งศรีวิไล ชีทวน เข่ืองใน อุบลราชธานี 34150 2560 ครูธรรม

อบ0035/597 วันท่ี 6 
ก.ย. 65 ย้ายจากวัด
โมลีโลกยาราม กทม. 
ไปยัง วัดทุ่งศรีวิไล 
อุบลราชธานี
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ธ2436 1 พระอธิการประดิษฐ์   สคาวโร เอก - กันตรวจหนองส าราญ ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180 2551 ครูธรรม
ธ2437 2 พระครูโกศลศาสนวงศ์ มนฺตีว โส เอก - กันทรอมใต้ กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 2551 ครูธรรม
ธ2438 3 พระครูนิวิฐปุญญกิจ  ธีรปญฺโญ เอก - กันทรารมณ์ ดูน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33250 2551 ครูธรรม
ธ2439 4 พระวินัย   ธนปญฺโญ เอก - กัลยาโฆสิตาราม เมืองคง ราศีไศล ศรีสะเกษ 33160 2551 ครูธรรม
ธ2440 5 พระมหาพุทธิวัฒน์  ปญฺญาธโร เอก 3 กัลยาโฆสิตาราม เมืองตง ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 2559 ครูธรรม
ธ2441 6 พระมหาดอนไชย   สิริวฑฺฒโน เอก - เกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33210 2551 ครูธรรม
ธ2442 7 พระครูปลัดทยุตธร   ปริญฺญาโณ เอก - เกียรติแก้วสามัคคี ศรีแก้ว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33210 2551 ครูธรรม
ธ2443 8 พระครูพิศาลอาจารคุณ เอก - ขนาเก่า น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2551 ครูธรรม
ธ2444 9 พระครูวีรธรรมาวุธ  มหาวีโร เอก - ขะยูง น  าอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2551 ครูธรรม
ธ2445 10 พระครูจิรธรรมโกศล เอก - เจ๊กโพธิพฤกษ์ ห้วยเครือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 2551 ครูธรรม
ธ2446 11 พระครูวิจิตรสุนทรธรรม  สุธมฺโม เอก - เจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใต้ เมืองฯ ศรีสะเกษ 33000 2551 ครูธรรม
ธ2447 12 พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ เอก - คูเมือง หนองครก เมืองฯ ศรีสะเกษ 33000 2551 ครูธรรม
ธ2448 13 พระครูอดุลกิจโสภณ  เตชปญฺโญ เอก - ดวนใหญ่ ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 33270 2551 ครูธรรม
ธ2449 14 พระครูสันติธรรมกิจ  สนฺติธมฺโม เอก - เดียงตะวันตก สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2551 ครูธรรม
ธ2450 15 พระอธิการกฤษณะ  ธนปญฺโ เอก - ตาเหมา ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33240 2554 ครูธรรม
ธ2451 16 พระครูวีรธรรมสาทร ติกฺขวีโร เอก - ต าแย พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 2551 ครูธรรม
ธ2452 17 พระครูประภาสสันติคุณ  สนฺตจิตฺโต เอก - ทักษิณธรรมนิเวศน์ โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 2551 ครูธรรม
ธ2453 18 พระทองสุ   โชติปาโล เอก - ทุ่งพาย หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33250 2551 ครูธรรม
ธ2454 19 พระครูสุเมธรัตนวิสุทธ์ิ  สุเมโธ เอก 3 ทุ่งศรีนวล สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2551 ครูธรรม
ธ2455 20 พระประดิษ  ธีรว โส เอก - นาครินทร์ ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 2559 ครูธรรม
ธ2456 21 พระอานนท์   เมธิโก เอก - นิวาสสุวรรณาราม ดวนใหญ่ วังหิน ศรีสะเกษ 33270 2551 ครูธรรม
ธ2457 22 พระครูสังวรวรานุกูล ส วโร เอก - โนนชมพู คูบ น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 33130 2551 ครูธรรม
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ธ2459 23 พระครูบูรพาสุตาภรณ์ เอก 3 โนนยาง เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220 2551 ครูธรรม
ธ2460 24 พระครูพิพิธเมธากร เอก ป.1-2 บ้านกอก กระแซง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2551 ครูธรรม
ธ2461 25 พระปลัดนิคม  จนฺทว โส เอก - บ้านเกิ ง กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 2559 ครูธรรม
ธ2462 26 พระครูไพโรจน์อินทสาร เอก  - บ้านขะยูง ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 2557 ครูธรรม
ธ2463 27 พระครูวิจิตรกาญจนเขต เอก - บ้านด่าน สร้างป่ี ราศีไศล ศรีสะเกษ 33160 2551 ครูธรรม
ธ2464 28 พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์ เอก - บ้านดู่ ขุนหาร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 2551 ครูธรรม
ธ2465 29 พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ มหาวีโร เอก - บ้านตูม ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 33210 2551 ครูธรรม
ธ2466 30 พระอธิการขวัญชัย  อาภากโร เอก - บ้านนา ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 2554 ครูธรรม
ธ2467 31 พระครูโสภณสังวรคุณ  จิตฺตส วโร เอก - บ้านผึ ง หนองแค ราศีไศล ศรีสะเกษ 33160 2551 ครูธรรม
ธ2468 32 พระครูปลัดธีรพงษ์  ธีรเมธี เอก  - บ้านอะลาง แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2557 ครูธรรม
ธ2469 33 พระปลัดบ ารุง  สุวณฺณวณฺณี เอก - ปรือคัน ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 2551 ครูธรรม
ธ2470 34 พระครูประสิทธิคุณวัฒน์  อธิวโร เอก - ปลาเดิด โดด โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120 2551 ครูธรรม
ธ2471 35 พระครูสมุห์ดนัยธร  ติกฺขปญฺโ เอก  1-2,ป.ตรี เจียงอีศรีมงคลวราราม เมืองใต้ เมือง ศรีสะเกษ 33000 2561 ครูธรรม
ธ2472 36 พระครูปิยธรรมพิสุทธ์ิ  ปิยธมฺโม เอก - ป่าเบญจลักษ์ เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33130 2551 ครูธรรม
ธ2473 37 พระสมาน  สุวฑฺฒโน เอก - ค้อทอง คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 2551 ครูธรรม
ธ2474 38 พระครูโอภาสปุญญาภรณ์ เอก - ผือมอญ รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2551 ครูธรรม
ธ2475 39 พระปลัดเสาร์  ติกฺขวีโร เอก - โพธ์ิน้อย กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 2559 ครูธรรม
ธ2476 40 พระครูอมรโพธิสุนทร  อมโร เอก - โพธิราษฎร์สามัคคี เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33130 2551 ครูธรรม
ธ2477 41 พระสุทัศน์   เขมธโร เอก - ไพรบึง ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180 2551 ครูธรรม
ธ2478 42 พระครูสิทธิกิตติสาร  กิตฺติสาโร เอก - ม่วงเป หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 2551 ครูธรรม
ธ2479 43 พระมหาบรรจง   อารยธมฺโม เอก - บ่อแก้ว บ่อแก้ว วังหิน ศรีสะเกษ 33000 2551 ครูธรรม
ธ2480 44 พระครูวชิรปัญญานุกูล เอก - เมืองคง เมืองคง ราศีไศล ศรีสะเกษ 33160 2551 ครูธรรม
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ธ2481 45 พระครูสังวรวชิรธรรม  จิตฺตส วโร เอก - ยางเครือ คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 2551 ครูธรรม
ธ2482 46 พระสมุห์ภมร  จนฺทว โส เอก ป.ตรี ระเบาะ ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 2561 ครูธรรม
ธ2483 47 พระครูสุเมธอุดมคุณ เอก - ลุมพุก ตองปิด น  าเกลี ยง ศรีสะเกษ 33130 2551 ครูธรรม
ธ2485 48 พระมหากังวาล   โฆสโก เอก - ศรีปรางค์กู่ พิมาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 2551 ครูธรรม
ธ2486 49 พระสุพิศ   สุจิตฺโต เอก - ศรีโพนดวน บุสูง วังหิน ศรีสะเกษ 33270 2551 ครูธรรม
ธ2488 50 พระครูโพธิสัจจารักษ์ เอก - สามขา เสียว โพธ์ิศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 33120 2551 ครูธรรม
ธ2489 51 พระครูอรุณปุญโญภาส เอก - ส าโรงเกียรติ บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 2551 ครูธรรม
ธ2490 52 พระครูสุตวราทร  เตชวโร เอก 3 เสรีพัฒนา หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33130 2551 ครูธรรม
ธ2491 53 พระครูสีลสาราภินันท์  เตชสีโล เอก - หนองค้า หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 2551 ครูธรรม
ธ2492 54 พระครูสถิตขันติคุณ  ขนฺติพโล เอก - หนองแคนใหญ่ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 33120 2551 ครูธรรม
ธ2493 55 พระครูปริยัติการโกศล เอก 4 หนองแคน จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 2551 ครูธรรม
ธ2494 56 พระใบฎีกาอนุวัฒน์  ฐานธมฺโม เอก - หนองงูเหลือมใต้ ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 33130 2551 ครูธรรม
ธ2495 57 พระครูสุภัทรธรรมโสภณ  สุภทฺโท เอก - หนองบัวดง หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 33160 2551 ครูธรรม
ธ2496 58 พระสมุห์ภานุพงษ์  ปภาโส เอก - หนองยอด แต้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2551 ครูธรรม
ธ2497 59 พระอธิการสุทัศน์   ธีรธมฺโม เอก - บ้านพะเนา ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 2551 ครูธรรม
ธ2498 60 พระครูวาทีธรรมกิจ  ติสฺสโร เอก - หนองหิน หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 33250 2551 ครูธรรม
ธ2499 61 พระอธิการจุน   สุชีโว เอก - ห้วยยาง เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 2551 ครูธรรม
ธ2500 62 พระครูสุตธรรมวิวัฒน์  อริยว โส เอก 3 อาวอย โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 2551 ครูธรรม
ธ2501 63 พระอภิวิชญ์  สุวฑฺฒโน เอก ปวช. ป่าศรีส าราญ (ธ) เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ2502 64 พระสมเกียรติ  จิตฺตส วโร เอก - ประชานิมิต (ธ) ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2503 65 พระอธิการพยุงศักด์ิ  สุธมฺโม เอก - ป่าบ้านกลาง (ธ) ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 33140 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2504 66 พระครูธรรมสารสาธิต เอก - ประชานิมิตร (ธ) ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2552 ครูธรรม (ธ)
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ธ2505 67 พระครูวิเชียรรังสรรค์ เอก  - หนองสิมใหญ่ (ธ) ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 2552 ครูธรรม (ธ)
ธ2506 68 พระครูสิทธิญาณโสภณ เอก  - ประชานิมิตร (ธ) ก าแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 2552 ครูธรรม (ธ)

ธ3289 69 พระครูวินัยธรมรกต อคฺคปญฺโ เอก  1-2 บ้านโนนจิก กระแซง กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 93180 2561 ครูธรรม

ศก 0035/658 วันท่ี 10
 ส.ค. 65 ย้ายจากวัดไร่
เหนือ พัทลุง ไป วัดบ้าน

โนนจิก ศรีสะเกษ
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ธ2507 1 พระครูพัฒนธรรมกิจ เอก - กระจายนอก กระจาย ป่าติ ว ยโสธร 35150 2551 ครูธรรม
ธ2508 2 พระวรเทศน์  กตปุญฺโญ เอก - กุดชุม กุดชุม กุดชุม ยโสธร 35140 2559 ครูธรรม
ธ2509 3 พระมหาอริญชัย  อชิโต เอก 3 กู่จาน กู่จาน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2559 ครูธรรม
ธ2510 4 พระมหาเทพณรินทร์  าณวโร เอก 3 ค าผักหนาม หนองแหน กุดชุม ยโสธร 35140 2558 ครูธรรม
ธ2511 5 พระครูอาทรธรรมสิริ (ถิรธมฺโม) เอก - ค าศิริ กู่จาน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2552 ครูธรรม
ธ2512 6 พระครูสุกิจธรรมากร  เอก - เชียงเพ็ง เชียงเพ็ง ป่าติ ว ยโสธร 35150 2554 ครูธรรม
ธ2513 7 พระอธิการจ าปี   ธีรปญฺโญ เอก - ตับเต่าเก่า น  าค าใหญ่ เมือง ยโสธร 35000 2551 ครูธรรม
ธ2514 8 พระครูสังฆรักษ์ยมนา  สนฺตจิตฺโต เอก นาจาน สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 35120 2558 ครูธรรม
ธ2515 9 พระครูพิบูลวรานุกิจ(สมงฺคิโก) เอก - โพธ์ศรี ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 35120 2552 ครูธรรม
ธ2516 10 พระครูพิศาลกิจจานุการ  ต าโณ เอก ป.ตรี บ้านเข่ืองค า เข่ืองค า เมืองยโสธร ยโสธร 35000 2561 ครูธรรม
ธ2517 11 พระมหาศุภชัย  าณธีโร เอก 3 บ้านโซง ทุ่งมน ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2558 ครูธรรม
ธ2518 12 พระมหานพรัตน์  ขนฺติธมฺโม เอก 4 บูรพารามใต้ ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 35170 2557 ครูธรรม
ธ2519 13 พระอธิการส าราญ  จนฺทสาโร เอก โพธ์ิศรี โพธ์ิไทร ป่าติ ว ยโสธร 35150 2558 ครูธรรม
ธ2520 14 พระครูโพธิสิทธิวัฒน์  (ปญฺญาวชิโร) เอก  1-2 โพธิสมโพธ์ิ กุดน  าใส ค้อวัง ยโสธร 35160 2552 ครูธรรม
ธ2521 15 พระครูสุรปัญญาภิมณฑ์ เอก - ฟ้าหยาด ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 35130 2551 ครูธรรม
ธ2522 16 พระครูปิยธรรมวิสุทธ์ิ  เอก - ฟ้าหยาด ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 35130 2554 ครูธรรม
ธ2523 17 พระอธิการสะกิฏ  วิสิฏโฐ เอก - ฟ้าห่วนใต้ ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร 35160 2559 ครูธรรม
ธ2524 18 พระมหาสุพรรณ์   วิสารโท เอก 4 มหาธาตุ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 2551 ครูธรรม
ธ2525 19 พระครูปริยัติกิตยากร  กิตฺติโก เอก 3 มหาธาตุ ในเมือง เมือง ยโสธร 35000 2552 ครูธรรม
ธ2526 20 พระครูปัญญาธรรมวินิจ เอก - ส าโรง คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 35130 2551 ครูธรรม
ธ2527 21 พระครูสุเมธวุฒิคุณ เอก - หนองตาไก้ ก าแมด กุดชุม ยโสธร 35140 2551 ครูธรรม
ธ2528 22 พระใบฎีกาบรรพต   กตปุณฺโญ เอก - หนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 35130 2551 ครูธรรม
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ธ2529 23 พระครูจันทสีลวิมล เอก - หนองบัว หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 35130 2551 ครูธรรม
ธ2530 24 พระครูวินัยธรวุฒิพงษ์  กุสลจิตฺโต เอก 1−2 เหมือดแอ่ ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 35000 2559 ครูธรรม
ธ2531 25 พระณัฐวุฒิ  านุตฺตโร เอก ม.6 อรรถสดมมณฑา เข่ืองค า เมืองยโสธร ยโสธร 35000 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ2532 26 พระครูบุญวัฒน์โสภณ เอก - ประชาอุทิศ (ธ) ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2533 27 พระครูวรธรรมสโมธาน เอก - ป่าค าม่วง (ธ) ย่อ ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2534 28 พระครูวิลาสธรรมประยุต เอก  - บุ่งหวาย (ธ) สงเปือย ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2535 29 พระมหาสถิรวิชญ์   สิริมงฺคโล เอก - ประชาอุทิศ (ธ) ลุมพุก ค าเข่ือนแก้ว ยโสธร 35110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2536 30 พระอุทัย   ขนฺติโก เอก - หอก่อง (ธ) ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 35130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2537 31 พระครูโสภณธรรมภาณ เอก  - ป่าประชาบ ารุง (ธ) หนองเป็ด เมือง ยโสธร 35000 2554 ครูธรรม (ธ)
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ธ2538 1 พระครูเนกขัมสิริคุณ   เอก - เนกขัมมาราม พนา พนา อ านาจเจริญ 34180 2551 ครูธรรม
ธ2539 2 พระครูวรรณคุณาภรณ์ เอก - ดอนขวัญ พนา พนา อ านาจเจริญ 37180 2551 ครูธรรม
ธ2540 3 พระครูวาปีรัตโนภาส เอก - ดงมะยาง ดงมะยาง ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 34120 2551 ครูธรรม
ธ2541 4 พระครูวิโรจน์วรานุกูล เอก - อ านาจ อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 34120 2551 ครูธรรม
ธ2542 5 พระครูสุเขตปภากร เอก - หนองนาเทิง นาจิก เมือง อ านาจเจริญ 34120 2551 ครูธรรม
ธ2543 6 พระครูสุเขตวุฒิคุณ เอก - นายม นาหมอม้า เมือง อ านาจเจริญ 34120 2551 ครูธรรม
ธ2544 7 พระครูสุธรรมสารกิจ เอก - หัวดง เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ 34240 2551 ครูธรรม
ธ2545 8 พระถวัลย์   อภิวณฺโณ เอก - ม่วงสวาสด์ิ พนา พนา อ านาจเจริญ 34180 2551 ครูธรรม
ธ2546 9 พระใบฎีกาสมบูรณ์  ถาวโร เอก - ดอนม่วง ไม้กลอน พนา อ านาจเจริญ 34180 2551 ครูธรรม
ธ2547 10 พระมหาชัยณรงค์   โชติโสภโณ เอก 3 สระเกษ บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 34120 2551 ครูธรรม
ธ2548 11 พระหนูสินธ์   ยสินฺธโร เอก - เชือกนอก นาจิก เมือง อ านาจเจริญ 34120 2551 ครูธรรม
ธ2549 12 พระครูพุฒิปัญญาคุณ เอก - โพธาราม พระเหลา พนา อ านาจเจริญ 34180 2551 ครูธรรม
ธ2550 13 พระครูปริยัติอุดมกิจ เอก 4 ฤกษ์อุดม ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 37110 2552 ครูธรรม
ธ2551 14 พระครูสุตธรรมรังษี เอก 3 สระรังษี หัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 37240 2552 ครูธรรม
ธ2552 15 พระครูสุวิธานนวกิจ เอก - ตรีสุขาราม ลือ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 37110 2552 ครูธรรม
ธ2553 16 พระครูสิริศาสนธรรม เอก 3 โนนโพธ์ิ นาจิก เมือง อ านาจเจริญ 37000 2552 ครูธรรม
ธ2554 17 พระครูโอภาสจันทราภรณ์ เอก  - หนองขาม เมือง อ านาจเจริญ 34120 2557 ครูธรรม
ธ2555 18 พระอาทิตย์  อาทิจฺโจ เอก  - ปัจฉิมวัน พนา อ านาจเจริญ 34180 2557 ครูธรรม
ธ2556 19 พระเอกศักด์ิ  สิริปญฺโ เอก  - สระเกษ เมือง อ านาจเจริญ 34120 2557 ครูธรรม
ธ2557 20 พระครูประดิษฐ์ปัญญาคุณ เอก พันธวิชา ห้วยไร่ เมือง อ านาจเจริญ 34120 2558 ครูธรรม
ธ2559 21 พระมหาสุทธิวัฒน์  จนฺทโชโต เอก 3 ศรีใคร เสนางคนิคม เสนางคนิคม อ านาจเจริญ 37290 2558 ครูธรรม
ธ2561 22 พระนันทวุฒิ  วุฑฺฒิญาโณ เอก 1−2 อ านาจ อ านาจ ลืออ านาจ อ านาจเจริญ 37000 2559 ครูธรรม
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ธ2562 23 พระฉลอง  สมาจาโร เอก  1-2 ,ม.6 ระฆังทอง (ธ) นาหมอม้า เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 37000 2560 ครูธรรม (ธ)
ธ2563 24 พระมหาวิทยา  านธมฺโม เอก 3 ส าราญนิเวศ (ธ) บุ่ง เมือง อ านาจเจริญ 37000 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2564 25 พระมหาสายัญ  ขนฺติธโร เอก 3 ส าราญนิเวศ (ธ) บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 37000 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2565 26 พระมหาพิชิตศักด์ิ  านวีโร เอก 3,ป.ตรี ส าราญนิเวศ (ธ) บุ่ง เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 37000 2561 ครูธรรม (ธ)
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ธ2566 1 พระครูคณิศรกิจจานุยุต เอก - แก้วเสด็จ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 48110 2551 ครูธรรม
ธ2567 2 พระครูสุปัญญาภิวัฒน์ เอก - ค าพี น้อย ค าพี นาแก นครพนม 48130 2551 ครูธรรม
ธ2568 3 พระครูอนุกูลพัฒนานุกิจ เอก - ดอนนางหงส์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 48110 2551 ครูธรรม
ธ2569 4 พระครูสถิตมงคลการ เอก - ตาลกุด โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 48110 2551 ครูธรรม
ธ2570 5 พระทวีศิลป์  อนุตฺตโร เอก  1-2 ไตรภูมิ ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 48120 2561 ครูธรรม
ธ2571 6 พระอธิการชีวา  ฐานุตฺตโร เอก - ทรายค า บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม 48150 2551 ครูธรรม
ธ2572 7 พระครูคัมภีร์มงคลกิจ เอก - ทุ่งศรีมงคล พุ่มแก นาแก นครพนม 48130 2551 ครูธรรม
ธ2573 8 พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์ เอก - ธาตุประสิทธ์ิ นาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 2551 ครูธรรม
ธ2574 9 พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ เอก - ธาตุมหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม 48160 2551 ครูธรรม
ธ2575 10 พระใบฎีกาอธิกรณ์  นนฺทสาโร เอก - ธาตุมหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม 48160 2559 ครูธรรม
ธ2576 11 พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ  เอก - ธาตุศรีคุณ นาแก นาแก นครพนม 48130 2551 ครูธรรม
ธ2577 12 พระอธิการถวิล  สุตฺตวโร เอก - นากะทืม นางัว นาหว้า นครพนม 48180 2551 ครูธรรม
ธ2578 13 พระครูโพธิสิทธิคุณ เอก - นาโพธ์ิ บ้านผื ง เมือง นครพนม 48000 2551 ครูธรรม
ธ2579 14 พระไพจิต  จิตฺตปญฺโ เอก  - นายอภิรมย์ นางาม เรณูนคร นครพนม 48170 2557 ครูธรรม
ธ2580 15 พระครูปิยปัญโญภาส เอก  - ปทุมาราม นาเข บ้านแพง นครพนม 48140 2560 ครูธรรม
ธ2581 16 พระครูอมรธรรมานุยุต เอก - ป่าโนนน  าค าทรงธรรม ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 48110 2551 ครูธรรม
ธ2582 17 พระครูวรพิพัฒนกิจ เอก - พระซอง พระซอง นาแก นครพนม 48130 2551 ครูธรรม
ธ2583 18 พระมหาเอกพล  ญาณธีโร เอก 6 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2559 ครูธรรม
ธ2584 19 พระใบฎีกาเมตตา  สนฺตกาโย เอก - พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48140 2560 ครูธรรม
ธ2585 20 พระมหาอารีย์  พลาธิโก เอก 6 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48140 2552 ครูธรรม
ธ2586 21 พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์ เอก  - โพธ์ิชัย นาค า ศรีสงคราม นครพนม 48150 2557 ครูธรรม
ธ2587 22 พระครูโพธิอาภากร เอก - โพธิสมพร โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 2551 ครูธรรม
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ธ2588 23 พระครูขันติสารสถิต เอก - ราษฎร์สามัคคี ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2551 ครูธรรม
ธ2589 24 พระครูโอภาสสารคุณ เอก - ศรีจอมแจ้ง หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130 2551 ครูธรรม
ธ2590 25 พระครูกิตติพัฒนสุนทร เอก - ศรีจ าปา นาแก นาแก นครพนม 48130 2551 ครูธรรม
ธ2591 26 พระภัทรพงษ์  ปญฺญาวุโธ เอก - ศรีชมช่ืน ท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 48120 2551 ครูธรรม
ธ2592 27 พระครูประสิทธ์ิสรการ (สุวิทย์) เอก 3 ศรีชมภู นางัว นาหว้า นครพนม 48180 2559 ครูธรรม
ธ2593 28 พระครูสุวรรณบุญรังษี เอก - ศรีทอง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 2551 ครูธรรม
ธ2594 29 พระครูสุภัทรวิริยคุณ เอก  - ศรีสงคราม ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 2557 ครูธรรม
ธ2595 30 พระบุญญารักษ์  ปริชาโน เอก - ศรีสว่าง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 2551 ครูธรรม
ธ2596 31 พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์ เอก  1-2 สร้างแก้ว ไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 48140 2560 ครูธรรม
ธ2597 32 พระอธิการบุญช่วย  ปญฺญาวโร เอก - สะพานสูง หนองย่างชิ น เรณูนคร นครพนม 48170 2551 ครูธรรม
ธ2598 33 พระอนุสิทธ์ิ  อตฺตทีโป เอก - ส้างพระอินทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม 48130 2560 ครูธรรม
ธ2599 34 พระครูสารธรรมานุรักษ์ เอก - หนองบัว หนองญาติ เมือง นครพนม 48000 2551 ครูธรรม
ธ2600 35 พระมหาวิชัย  ปภสฺสโร เอก 3 หัวดอน ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 2551 ครูธรรม
ธ2601 36 เจ้าอธิการอนุพงษ์  ทิตฺตปญฺโญ เอก - อรัญญานาโพธ์ิ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 48150 2551 ครูธรรม
ธ2602 37 พระมหาด ารงค์  มงฺคลิโก เอก 4 สมประสงค์วนาราม นางัว บ้านแพง นครพนม 48140 2556 ครูธรรม
ธ2603 38 พระมหาวรชัย  วรเมธาวี เอก 5 ศรีเทพประดิษฐาราม(ธ) ในเมือง เมืองนครพนม นครพนม 48000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ2604 1 พระครูสุวรรณคุณประสิทธ์ิ  เอก - กกตูม กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 2551 ครูธรรม
ธ2605 2 พระครูมนูญกิจชยากร เอก - ขัวสูง กกตูม ดงหลวง มุกดาหาร 49140 2554 ครูธรรม
ธ2606 3 พระครูรัตนพงษ์วิสุทธ์ิ เอก - คามวาสี นากอก นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49130 2551 ครูธรรม
ธ2607 4 เจ้าอธิการเดือนดิน  สุปติฎ โต เอก - อรุณรัศมี บ้านโคก เมือง มุกดาหาร 49000 2554 ครูธรรม
ธ2608 5 พระสุรชัย  สิริวฑฺฒโน เอก - นิคมเกษตร ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150 2561 ครูธรรม
ธ2609 6 พระครูวรรณวนาภิราม เอก - เบญจพรรณวนาราม ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150 2551 ครูธรรม
ธ2610 7 พระอธิการปัญญา  รตนเสฏฺโฐ เอก - บวรพินิจชัย หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150 2560 ครูธรรม
ธ2611 8 พระอธิการวัชระ  สุเมธี เอก  1-2 โพธ์ิไทร นาโสก เมือง มุกดาหาร 49000 2554 ครูธรรม
ธ2612 9 พระครูโพธิธรรมธาดา เอก - โพธ์ิศรีแก้ว นาโสก เมือง มุกดาหาร 49000 2551 ครูธรรม
ธ2613 10 พระครูมณีรัตโนภาส เอก - มณีรัตนาราม ดงมอน เมือง มุกดาหาร 49000 2551 ครูธรรม
ธ2615 11 พระครูสิทธิการโกวิท  เอก - ศรีประดิษฐาราม หนองเอ่ียน ค าชะอี มุกดาหาร 49110 2551 ครูธรรม
ธ2616 12 พระครูมณีธรรมโสภิต  เอก - ศรีมณี ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 49120 2551 ครูธรรม
ธ2617 13 พระมหาปารมี  ภูมิปญฺโญ เอก - ศรีวิชัย กกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49130 2551 ครูธรรม
ธ2618 14 พระครูวิสิฐศีลคุณ เอก - ศรีสะอาด บางทรายใหญ่ เมือง มุกดาหาร 49000 2551 ครูธรรม
ธ2620 15 พระครูสุมังคลกิจโกศล เอก - ศรีสุมังค์ เหล่าสร้างถ่อ ค าชะอี มุกดาหาร 49110 2551 ครูธรรม
ธ2621 16 พระครูสันตจิตตานุรักษ์  สมจิตฺโต เอก - ศิลาวิเวก บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 49120 2556 ครูธรรม
ธ2622 17 พระครูประภากรธรรมานุยุต   เอก - มัชฌิมาวาส ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 49120 2551 ครูธรรม
ธ2623 18 เจ้าอธิการวิสุทธ์ิ รติโก เอก - นาหลวงอุดมธรรม (ธ) กกแดง นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2624 19 พระครูสมุห์อธิวัฒน์  จนฺทธมฺโม เอก - สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ (ธ) โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49130 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2625 20 พระครูปลัดประภาส  ฉนฺทโก เอก ปวช. พุทโธธัมมธโร(ธ) โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49130 2560 ครูธรรม(ธ)
ธ2626 21 พระปลัดพลวัต  ฉนฺทกาโม เอก - สุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ (ธ) โชคชัย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49120 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2627 22 พระครูวีรธรรมบรรหาร เอก - สุรัตนาราม (ธ) นิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 49130 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ2628 1 พระครูปทีปนันทคุณ เอก  - ถนนคต สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา 30140 2551 ครูธรรม
ธ2629 2 พระครูธ ารงวรรณคุณ เอก - โนนไทย โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220 2551 ครูธรรม
ธ2630 3 พระครูประจิตรธรรมธัช เอก - หนองผักไร ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 2551 ครูธรรม
ธ2631 4 พระครูประโชติชัยคุณ เอก - มะรุม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 30160 2551 ครูธรรม
ธ2632 5 พระครูปัญญาธรรมคุณ เอก - มะขามเฒ่า บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม
ธ2633 6 พระครูปัญญาวัฒนกิจ เอก  1-2 มะเกลือใหม่ มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 2551 ครูธรรม
ธ2634 7 พระครูปัญญาวุฒิคุณ เอก - เมืองที ด่านคล้า โนนสูง นครราชสีมา 30160 2551 ครูธรรม
ธ2635 8 พระครูพิบูลกิจจานุกิจ เอก - ใหม่สามัคคีธรรม ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110 2551 ครูธรรม
ธ2636 9 พระครูพิมลกิจจาทร เอก - บ้านใหญ่ ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 30250 2551 ครูธรรม
ธ2637 10 พระครูพิศาลภัทรคุณ เอก - ดอนใหญ่ ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 30260 2551 ครูธรรม
ธ2638 11 พระครูไพโรจน์ธรรมกิจ เอก - ห้วยทราย หนองมะนาว คง นครราชสีมา 30260 2551 ครูธรรม
ธ2639 12 พระครูภาวนาปทุมกิจ เอก  - บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม
ธ2640 13 พระครูสถิตปัญญาธรรม  เอก - ปอบิด คูขาด คง นครราชสีมา 30260 2551 ครูธรรม
ธ2641 14 พระครูสุทธิธรรมวิภัช เอก - ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 30190 2551 ครูธรรม
ธ2642 15 พระครูสุคนธศีลวัฒน์ เอก - โคกเปราะหอม พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา 30160 2551 ครูธรรม
ธ2643 16 พระครูสุตกิจสารวิมล เอก 3 ใหม่สันติ มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 2551 ครูธรรม
ธ2644 17 พระครูสุตธรรมวิสิฐ เอก 3 เดิม ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110 2551 ครูธรรม
ธ2645 18 พระครูสุธรรมคุต เอก - ดอนหวาย หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา 30110 2551 ครูธรรม
ธ2646 19 พระครูสุธรรมประภากร เอก - ไพ ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา 30160 2551 ครูธรรม
ธ2647 20 พระครูสุนทรธรรมประสาท เอก - ดอนชมพู ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา 30160 2551 ครูธรรม
ธ2648 21 พระครูสุมงคลสังฆกิจ เอก - สุมังคลาราม ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา 30270 2551 ครูธรรม
ธ2649 22 พระครูสุมนสราธิคุณ เอก - ส านักตะคร้อ ส านักตะคร้อ เทพารักษ์ นครราชสีมา 30210 2551 ครูธรรม
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ธ2650 23 พระครูโสภิตญาณประยุต เอก 3 ญาณโสภิตวนาราม สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 30170 2551 ครูธรรม
ธ2651 24 พระครูอมรชัยคุณ เอก  - สุชัยคณาราม สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา 30140 2551 ครูธรรม
ธ2652 25 พระครูอุดมสีลพรต เอก - ศรีษะละเลิง บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม
ธ2653 26 พระปลัดชัยณรงค์ สีลสาโร เอก  - ประชาคมาราม ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240 2551 ครูธรรม
ธ2654 27 พระครูประโชติธรรมภาณ เอก - เมืองคง เมืองคง คง นครราชสีมา 30260 2551 ครูธรรม
ธ2655 28 พระปลัดทองสุข  สิริจนฺโท เอก - หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230 2551 ครูธรรม
ธ2656 29 พระมหามนัส  สุขสุคนฺโธ เอก - มิตรภาพวนาราม กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 30320 2551 ครูธรรม
ธ2657 30 พระครูประภาตธรรมโกศล เอก - บึง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม
ธ2658 31 พระปลัดบรรจง  มหานาโค เอก - ใหญ่สุขัง ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 2551 ครูธรรม
ธ2659 32 พระปลัดประสงค์ชัย อนาลโย เอก  - หนองหัวแรต แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา 30410 2551 ครูธรรม
ธ2660 33 พระครูอุดมสุขโกศล เอก  1-2 ถ  าอุดมสุข พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320 2551 ครูธรรม
ธ2661 34 พระครูพัชรโพธิคุณ เอก - โพธ์ิทองเจริญ ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230 2551 ครูธรรม
ธ2662 35 พระครูโสภิตโรจนากร เอก - บ้านขี เหล็ก สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 2551 ครูธรรม
ธ2663 36 พระครูสุวรรณสารานุกูล เอก  - พลับทอง เมืองพลับพลา ห้วยแถลง นครราชสีมา 30240 2551 ครูธรรม
ธ2664 37 พระบุญเย่ียม   ปญฺญาธโร เอก  1-2 หัวสะพาน ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม
ธ2665 38 พระครูศรีสมณวงศ์ เอก 6 พายัพ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม
ธ2666 39 พระมหาวชิรา  ปัญฺญาธโร เอก  - ดงเค็ง ประทาย ประทาย นครราชสีมา 30180 2551 ครูธรรม
ธ2667 40 พระครูศรีสิทธิวิธาน เอก 6 ตะปัน รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 30110 2551 ครูธรรม
ธ2668 41 พระมหาสุรศักด์ิ  ฐิตธมฺโม เอก 4 สมอราย ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม
ธ2669 42 พระมหาอ านวย  กมฺมสุทฺโธ เอก 6 หนองหัวฟาน หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 2551 ครูธรรม
ธ2670 43 พระมหาอุดม  ฐานกโร เอก 3 พระนารายณ์มหาราช ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม
ธ2671 44 พระครูบัณฑิตชยการ เอก - หนองโจด หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา 30290 2551 ครูธรรม
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ธ2672 45 พระครูอัครศีลวิสุทธ์ิ เอก  1-2 ปางแก ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 2551 ครูธรรม
ธ2673 46 พระสมุห์ภาษิต  สิริวณฺโณ เอก  1-2 เดิม ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 30110 2551 ครูธรรม
ธ2674 47 พระส าอางค์  อาทโร เอก - หนองบัวลาย บัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 30120 2551 ครูธรรม
ธ2675 48 พระครูสุจิตธรรมาวุธ เอก - ใหม่กลอ โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 30160 2551 ครูธรรม
ธ2676 49 พระครูวิชิตศุภการ เอก - หนองจะบก หนองตาดใหญ่ สีดา นครราชสีมา 30430 2551 ครูธรรม
ธ2677 50 พระปลัดก าพล  ธมฺมสโร เอก  - บ้านอ้อ ก าปัง โนนไทย นครราชสีมา 30220 2552 ครูธรรม
ธ2678 51 พระครูจันทปทุมาภรณ์ เอก  - ใหม่หนองบัวรี ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270 2552 ครูธรรม
ธ2679 52 พระครูสุนทรกิจจานุการ เอก  - คลองตะแบก ลาดบัวขาว สีคิ ว นครราชสีมา 30340 2552 ครูธรรม
ธ2680 53 พระชูชาติ  กนฺตธมฺโม เอก  - สีคิ วคณาราม สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา 30140 2552 ครูธรรม
ธ2681 54 พระสมุห์พิเชฐ กมฺมสุโก เอก  - สว่างวนาราม เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 30330 2552 ครูธรรม
ธ2682 55 พระมนัส  ฐิตจิตฺโต เอก  - สีคิ วคณาราม สีคิ ว สีคิ ว นครราชสีมา 30140 2552 ครูธรรม
ธ2683 56 พระครูใบฎีกานิคม กิตฺติญาโณ เอก  1-2 ชัยศรีคณาราม หนองน  าใส สีคิ ว นครราชสีมา 30140 2554 ครูธรรม
ธ2684 57 พระชาตรี  ปิยธมฺโม เอก  1-2 ประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 2554 ครูธรรม
ธ2685 58 พระสมุห์วีรชน  อุตฺตโร เอก  - ห้วยพรหม อุดมทรัพย์ วังน  าเขียว นครราชสีมา 30370 2554 ครูธรรม
ธ2686 59 พระคงเดช สุภทฺโท เอก  1-2 ประชานิมิตร บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 2556 ครูธรรม
ธ2687 60 พระครูสุตกิจวรคุณ เอก 3 ทองหลาง พังเทียม พระทองค า นครราชสีมา 30220 2556 ครูธรรม
ธ2688 61 พระครูธรรมธรสมโภชน์  ตสีโล เอก  - วิเวกวนาราม บ้านใหม่ ครบุรี นครราชสีมา 30250 2556 ครูธรรม
ธ2689 62 พระทัศพงษ์  ทสฺสนีโย เอก  1-2 บูรพ์ ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2557 ครูธรรม
ธ2690 63 พระมหาวิรัช  เตชธมฺโม เอก 4 บ้านห้วยยาง ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 2557 ครูธรรม
ธ2691 64 พระครูวรพุทธารักษ์ เอก 3 นอก โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา 30190 2559 ครูธรรม
ธ2692 65 พระครูโอภาสกิจจานุกูล เอก - ศิริบ้านไร่ โนนไทย โนนไทย นครราชสีมา 30220 2559 ครูธรรม
ธ2693 66 พระปลัดสิทธิพงษ์  โสภณจิตฺโต เอก - หนองคึม หนองหลวง ประทาย นครราชสีมา 30180 2559 ครูธรรม
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ธ2695 67 พระครูปลัดสราวุฒิ  กิตฺติวฑฺฒโน เอก 4 คีรีวันต์ ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 2559 ครูธรรม
ธ2696 68 พระครูอุดมสุตาภรณ์ เอก 3 ตลาดไทรเก่า ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา 30180 2552 ครูธรรม
ธ2697 69 พระครูใบฎีกาอานนท์  เขมานนฺโท เอก - จงกอ บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 2561 ครูธรรม
ธ153 70 พระมหาโกวิท  อตฺตทนฺโต เอก 6 ตลาดชุมพวง ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา 30270 2551 ครูธรรม
ธ2698 71 พระครูถาวรธรรมวิธาน เอก 3 ป้ายอุบล (ธ) ล าเพียก ครบุรี นครราชสีมา 30250 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2699 72 พระครูธวัชชยาภรณ์ เอก  - ศาลาลอย (ธ) ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2700 73 พระครูปรีชาวชิรธรรม เอก 5 วชิราลงกรณวราราม (ธ) หนองน  าแดง ปากช่อง นครราชสีมา 30130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2701 74 พระครูปัญญาศีลโสภณ เอก - ป่าคีรีวัลล์ิ (ธ) ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 30230 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2703 75 พระมงคลรัตนสุธี เอก  - ศาลาลอย (ธ) ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2704 76 พระครูวิบูลโพธิวัตร เอก - ป่าโพธ์ิทอง (ธ) กระเบื องนอก เมืองยาง นครราชสีมา 30270 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2705 77 พระครูสิริเจติยาภิบาล เอก  1-2 ศาลาทอง (ธ) ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2706 78 พระครูสุวรรณเจติยานุกูล เอก  - ศาลาทอง (ธ) ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2707 79 พระครูสุวิมลวรญาณ เอก - ป่าหนองตาล (ธ) ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา 30220 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2708 80 พระครูโสภิตพรหมคุณ เอก - พรหมวิหาร (ธ) หนองไข่น  า เมือง นครราชสีมา 30230 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2709 81 พระปลัดจงสว่าง  อาภากโร เอก - ป่าศิลาทอง (ธ) มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 30170 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2710 82 พระปลัดรวด   ชวโน เอก  1-2 ป่าจักราช (ธ) จักราช จักราช นครราชสีมา 30140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2711 83 พระครูสิทธิธรรมานุยุต เอก  1-2 ป่าญาณสิทธาราม (ธ) กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา 30210 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2712 84 พระครูธรรมพัฒนาธร เอก - ป่าประชาช่ืน (ธ) โคกกลาง ประทาย นครราชสีมา 30180 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2713 85 พระใบฎีกาประเสริฐ กนฺตธมฺโม เอก  - ป่าศิริวันบรรพต (ธ) โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 30330 2554 ครูธรรม (ธ)
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ธ2714 1 พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์  จนฺทสาโร เอก - กลาง ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2551 ครูธรรม
ธ2715 2 พระใบฎีกาประเทือง  ปโมทิโต เอก - กลาง ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2551 ครูธรรม
ธ2716 3 พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์ เอก - กลาง ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2551 ครูธรรม
ธ2717 4 พระมหาประเสริฐ  ธีรวชิโร เอก 6 กลาง (นางรอง) นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2552 ครูธรรม
ธ2718 5 พระสมุห์จ าเริญ  คุตฺตวฑฺฒโน เอก - กลาง (นางรอง) นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2552 ครูธรรม
ธ2719 6 พระมหาอนุสรณ์  สญฺญโม เอก - กลาง (นางรอง) นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2551 ครูธรรม
ธ2720 7 พระชาตรี  ติกฺขปรกฺกโม เอก - ขุนก้อง นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2551 ครูธรรม
ธ2721 8 พระอธิการเจนยุทธ  กุสลจิตฺโต เอก - โคกกลาง หนองบัว ปะค า บุรีรัมย์ 31220 2559 ครูธรรม
ธ2722 9  พระครูปัญญาธรรมาทร เอก - โคกปราสาท เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 2551 ครูธรรม
ธ2723 10 พระพนมพร  ขนฺติธมฺโม เอก ป.ตรี โคน ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 2561 ครูธรรม
ธ2724 11 พระครูสุตจินดาภรณ์ เอก - จินดาราม ผไทรินทร์ ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 2551 ครูธรรม
ธ2725 12 พระมหาสุรศักด์ิ  จิรสุโภ เอก 5 ชัยชุมแสง ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 2559 ครูธรรม
ธ2726 13 พระครูอรัญธรรมรังษี เอก - ชายอรัญ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120 2551 ครูธรรม
ธ2727 14 พระครูอุดมธรรมาวงศ์ เอก - ชุมพร ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 31170 2551 ครูธรรม
ธ2728 15 พระอธิการนิคม  โชติปญฺโ เอก - ซับสมบูรณ์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31190 2554 ครูธรรม
ธ2729 16 พระมหากันตภณ  สิรินฺธโร เอก 3 ซับสมบูรณ์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31190 2554 ครูธรรม
ธ2730 17 พระครูวิทูรธรรมาภิรม เอก - ตาเหล็ง หนองปล่อง ช านิ บุรีรัมย์ 31110 2551 ครูธรรม
ธ2731 18 พระอธิการสมบูรณ์  สิริวิชโย เอก - ทรงศิรินาวาส ปะเคียบ คูมือง บุรีรัมย์ 31190 2554 ครูธรรม
ธ2732 19 พระใบฎีกาอุดม  สุตธมฺโม เอก - ท่าเรียบ นาโพธ์ิ นาโพธ์ิ บุรีรัมย์ 31230 2559 ครูธรรม
ธ2733 20 พระครูนิมิตวรธรรม เอก - เทพนิมิตร หนองคู ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31110 2551 ครูธรรม
ธ2734 21 พระครูประทีปธรรมาบาล เอก - เทพประดิษฐ์ สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 31240 2552 ครูธรรม
ธ2735 22 พระใบฎีกาศุภชัย  สุนฺทโร เอก  1-2, ปวช. โนนดินแดงใต้ โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31260 2561 ครูธรรม
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ธ2736 23 พระอธิการสุขเกษม  กิตฺติธาโร เอก - บัวทอง พรส าราญ เมือง บุรีรัมย์ 31000 2552 ครูธรรม
ธ2737 24 พระปลัดวินัย  จารุวณฺโณ เอก ป.ตรี บ้านโคกวัด บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000 2561 ครูธรรม
ธ2738 25 พระครูประสิทธ์ิธรรมโชติ เอก - บ้านดอน หายโศก พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 2552 ครูธรรม
ธ2739 26 พระครูวิโรจน์ธรรมาภิรักษ์ เอก - บ้านสะแกซ า สะแกซ า เมือง บุรีรัมย์ 31000 2551 ครูธรรม
ธ2740 27 พระปลัดค าพล  ธมฺมปญฺโญ เอก - บ้านหนองแขม กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 31160 2552 ครูธรรม
ธ2741 28 พระครูสุกิจพัฒนากิจ เอก - บึงเจริญ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 31180 2559 ครูธรรม
ธ2743 29 พระประมวล  ยโสธโร เอก - แพงพวย นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2552 ครูธรรม
ธ2744 30 พระอธิการสมร  ญาณวีโร เอก - เมืองแฝก เมืองแฝก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 2551 ครูธรรม
ธ2745 31 พระครูสุตตกิตติสุนทร เอก - เย้ยปราสาท เย้ยปราสาท หนองก่ี บุรีรัมย์ 31210 2551 ครูธรรม
ธ2746 32 พระสมชาย  ปญฺญาธโร เอก  1-2 ร่องมันเทศ นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2551 ครูธรรม
ธ2747 33 พระครูสถิตธรรมวิสุทธ์ิ เอก - ละลวด ละลวด ช านิ บุรีรัมย์ 31110 2551 ครูธรรม
ธ2748 34 พระมหาปัญญาวรวัฒน์  สิริภทฺโท เอก - ศรีสวัสด์ิ หนองโคก ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130 2551 ครูธรรม
ธ2749 35 พระสุทัศน์  จารุธมฺโม เอก - ศรีส าโรง หนองตาด เมือง บุรีรัมย์ 31000 2552 ครูธรรม
ธ2750 36 พระครูปัญญาพลานุกูล เอก - ศาลาลอย เสม็ด เมือง บุรีรัมย์ 31000 2552 ครูธรรม
ธ2751 37 พระอธิการธรรมาภรณ์  กลฺยาโณ เอก - ศิริสุขาราม ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 31110 2552 ครูธรรม
ธ2752 38 พระปลัดปราจิน  ปภากโร เอก ม.6 สนวนนอก สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000 2560 ครูธรรม
ธ2753 39 พระครูปทุมสราภรณ์ เอก - สระบัว บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120 2552 ครูธรรม
ธ2754 40 พระครูกิตธรรมภิรมญ์ เอก - สะเดา สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 31250 2551 ครูธรรม
ธ2755 41 พระอธิการทองภาส  กิตฺติปาโล เอก - ส าโรงราษฎ์ สามัคคี ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 36210 2551 ครูธรรม
ธ2756 42 พระพงษ์พันธ์  ปภสฺสโร เอก ป.โท สุพัฒนาราม สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150 2561 ครูธรรม
ธ2757 43 พระครูสุวรรณธรรมภิราม เอก - สุวรรณาราม หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2551 ครูธรรม
ธ2758 44 พระด ารงค์  ขนฺติสาโร เอก 8 หนองบัวทอง บัวทอง เมือง บุรีรัมย์ 31000 2552 ครูธรรม



หนา้ 302/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ2759 45 พระครูปทุมธรรมานุรักษ์ เอก - หนองบัวทอง ในเมือง เมือง บุรีรัมย์ 36000 2552 ครูธรรม
ธ2760 46 พระครูประดิษฐ์ปัญญาภรณ์ เอก - หนองไผ่ ชุมเห็ด เมือง บุรีรัมย์ 31000 2551 ครูธรรม
ธ2761 47 พระครูอินทปัญญาภิรมย์ เอก - ใหม่เรไรทอง ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 31110 2551 ครูธรรม
ธ2762 48 พระครูพิชิตวรรณาภิราม เอก - ฬุวรรณาราม หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 31120 2551 ครูธรรม
ธ2763 49 พระปลัดวิไล  เตชธโร เอก - หนองผะองค์ หนองกระทิง ล าปลายมาศ บุรีรัมย์ 2551 ครูธรรม
ธ2764 50 พระครูสิทธิคุณากร เอก  1-2 กระดึงทอง (ธ) บ้านด่าน บุรีรัมย์ 31000 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2765 51 พระครูวินัยธรนิรวัชช  โชติวโร เอก - ทุ่งโพธ์ิ (ธ) อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 31000 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2766 52 พระครูสังวรศาสนกิจ  เอก - ป่ายางน  าใส (ธ) สตึก สตึก บุรีรัมย์ 31150 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2767 53 พระครูสุนทรธรรมวิจิตร  เอก - ป่ารุ่งอรุณ (ธ) เมือง บุรีรัมย์ 31000 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ2768 54 พระอนันต์กิตต์ิ  สจฺจ าโณ เอก ม.6 หนองม่วง (ธ) ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ3340 55 พระมหาวัชรินทร์ วชิรว โส เอก หนองม่วง (ธ) ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140 2556 ครูธรรม (ธ)
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ธ2769 1 พระครูสิทธิปัญญาธร  เอก - กลางชุมพล ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 2551 ครูธรรม
ธ2770 2 พรครุสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี เอก  1-2 กลางสุรินทร์ ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2551 ครูธรรม
ธ2771 3 พระมหานัย  โกวิโท เอก 5 กลางสุรินทร์ ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2552 ครูธรรม
ธ2772 4 พระครูรัตนธรรมนิวิฐ  เอก - เกาะแก้วสิริสุข อูโลก ล าดวน สุรินทร์ 32220 2552 ครูธรรม
ธ2773 5 พระครูประภากรบุญโสภณ เอก - ขวาวใหญ่ ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 2551 ครูธรรม
ธ2775 6 พระมหาวันชัย  สีลเตโช เอก 3, ป.โท จ าปา ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 2561 ครูธรรม
ธ2776 7 พระครูสิริธรรมวิสิฐ เอก - แจ้งศรีโพธ์ิทอง ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 2551 ครูธรรม
ธ2777 8 พระครูชัยมงคลธรรมนาถ เอก - ชัยมงคล กระเทียม สังขะ สุรินทร์ 32150 2552 ครูธรรม
ธ2778 9 พระครูบูรพาธรรมาภินันท์ เอก  - ใต้บูรพาราม รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 31230 2557 ครูธรรม
ธ2779 10 พระครูเกษมธรรมวิสิฐ เอก - ทุ่งสว่างนารุ่ง ในเมือง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 36000 2552 ครูธรรม
ธ2780 11 พระวรเชษฐ์  โฆสโก เอก 8 ทุ่งสว่างนารุ่ง นารุ่ง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 2552 ครูธรรม
ธ2781 12 พระครูปลัดฉลอง  อภินนฺโท เอก 3 ธาตุ สนม สนม สุรินทร์ 32160 2557 ครูธรรม
ธ2782 13 พระภัทรพงศ์ สญฺญจิตโต เอก - นาโพธ์ิ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000 2559 ครูธรรม
ธ2783 14 พระครูเกษมธรรมพิมล เอก - นารายณ์บุรินทร์ สวาย เมือง สุรินทร์ 32000 2552 ครูธรรม
ธ2784 15 พระริศักด์ิ  กิตฺติโก เอก พธ.บ./วท.บ. นิลาเทเวศน์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000 2552 ครูธรรม
ธ2785 16 เจ้าอธิการธาตุ  ปภสฺสโร เอก - บ้านกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 2551 ครูธรรม
ธ2786 17 พระสมุห์จุล  ฐานวีโร เอก บ้านกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 32210 2551 ครูธรรม
ธ2787 18 พระปลัดนพรุจ  จกฺกวโร เอก - บ้านตรมไพร ตรมไพร ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 2559 ครูธรรม
ธ2788 19 พระครูวรดิตถ์ธรรโมภาส เอก - บ้านท่าลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 2551 ครูธรรม
ธ2789 20 พระสุระ  ญาณธโร เอก - บ้านนาโพธ์ิ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000 2551 ครูธรรม
ธ2790 21 พระครูถาวรธรรมวิจิตร  เอก - บ้านระเวียง ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 2552 ครูธรรม
ธ2791 22 พระมหาสมบัติ  อุชุจาโร เอก 8 บ้านหนองพวง หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 2551 ครูธรรม
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ธ2792 23 พระครูสุธรรมกิจโกศล เอก - บ าเพ็ญธรรม ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 31230 2551 ครูธรรม
ธ2793 24 พระครูจันทโชติวรธรรม เอก - บูรณ์สังใน กระออม ส าโรงทาบ สุรินทร์ 32170 2551 ครูธรรม
ธ2794 25 พระครูปริยัติปทุมารักษ์  เอก 3 ปทุมทอง ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120 2551 ครูธรรม
ธ2795 26 พระสุภีร์  คมฺภีรธมฺโม เอก - ปราสาทขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 32130 2551 ครูธรรม
ธ2796 27 พระลอง  รตฺนญาโณ เอก - ระหารสามัคคีธรรม หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ 32180 2552 ครูธรรม
ธ2797 28 พระครูสังฆรักษ์เกษม  วิชฺชาธโร เอก  1-2 พรหมสุรินทร์ ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2558 ครูธรรม
ธ2798 29 พระครูพนมวันจันทสาร เอก - พระพุทธบาทพนมดิน ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 32120 2552 ครูธรรม
ธ2799 30 พระครูโสภณโพธิพิทักษ์ เอก  - โพธ์ิงาม แก รัตนบุรี สุรินทร์ 31230 2557 ครูธรรม
ธ2800 31 พระครูโพธิจริยานุวัตร เอก - โพธ์ิศรีวรรณาราม หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ สุรินทร์ 32170 2552 ครูธรรม
ธ2801 32 พระครูกัลยาณธรรมโฆษ เอก - โมฬีวงษา ตรวจ ศรีณรงค์ สุรินทร์ 32150 2552 ครูธรรม
ธ2802 33 พระครูประทีปธรรมวงศ์ เอก  - ศรีสว่างโคกสะอาด สนม สนม สุรินทร์ 32160 2552 ครูธรรม
ธ2803 34 พระปลัดทองค า  โอภาโส เอก - ศรีสว่างโคกสะอาด สนม สนม สุรินทร์ 32160 2559 ครูธรรม
ธ2804 35 พระอธิการจรัส  อินฺทสโร เอก - ศรีสุวรรณราช ศรีสุข ส าโรงทาบ สุรินทร์ 32170 2552 ครูธรรม
ธ2805 36 พระวิทยา  สิริสาโร เอก - ศาลาเย็น ตากูก เขวาสินรินทร์ สุรินทร์ 32000 2559 ครูธรรม
ธ2806 37 พระครูสมุห์พัฒนา  กิตติร สี เอก  1-2 ศาลาลอย ในเมือง เมือง สุรินทร์ 32000 2551 ครูธรรม
ธ2807 38 พระมหาประเสริฐ  อลีโน เอก 7 ศิลาอาสนาราม สะเดา บัวเชด สุรินทร์ 32230 2552 ครูธรรม
ธ2808 39 พระครูอนุกูลวุฒิกิจ เอก - สนพัฒนาสามัคคี สะเดา บัวเชด สุรินทร์ 32230 2551 ครูธรรม
ธ2809 40 พระครูสุธรรมวนานุรักษ์ เอก - สหมิตรบ ารุง เสม็จ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 32170 2551 ครูธรรม
ธ2810 41 พระพงษ์ศักด์ิ  พล าโณ เอก ป.ตรี สามราษฎร์นุกูล โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ 32140 2561 ครูธรรม
ธ2811 42 พระจ านูญ  อริยปญฺโ เอก ส าโรง ท่าสว่าง เมือง สุรินทร์ 32000 2558 ครูธรรม
ธ2812 43 พระใบฎีกาสมบูรณ์  สุคิโต เอก  - ส าโรงพัฒนาราม สนม สุรินทร์ 32160 2557 ครูธรรม
ธ2813 44 พระครูสุนทรธรรมธารี  มุนินฺโท เอก - สุนทรธรรมาราม บัวโคก ท่าตูม สุรินทร์ 32120 2551 ครูธรรม
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ธ2814 45 พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ เอก - สุบินนิมิต ตระเปียงเตีย ล าดวน สุรินทร์ 32220 2552 ครูธรรม
ธ2815 46 พระครูโพธิสุวรรณรัตน์ เอก - สุวรรณรัตน์โพธิธาราม ล าดวน ล าดวน สุรินทร์ 32220 2552 ครูธรรม
ธ2816 47 เจ้าอธิการณรงค์ชัย  ปสาโท เอก  1-2 เหนือ รัตนบุรี สุรินทร์ 31230 2557 ครูธรรม
ธ2817 48 พระครูสุวัฒน์ธรรมาวุธ เอก - อาวุธยุทธยาราม แตล ศีขรภูมิ สุรินทร์ 36210 2551 ครูธรรม
ธ2818 49 พระมหาจันทร์  อาภสฺสโร เอก 3 อิสานนาดี หนองระฆัง สนม สุรินทร์ 32160 2557 ครูธรรม
ธ2819 50 พระครูรัตนธรรมานุกูล เอก - อุทุมพรน  าเขียว น  าเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ 31230 2551 ครูธรรม
ธ2820 51 พระสัณพิชญ์  ปญฺญาวฑฺฒโน เอก - บูรพาราม (ธ) ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2821 52 พระอธิการชัชวาล  ชินวโร เอก - ป่าโคกอาโพน(ธ) ช่างป่ี ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2822 53 พระครูมงคลปภัสสรสีลคุณ เอก - แสงธรรม(ธ) ตระแสง เมือง สุรินทร์ 32000 2552 ครูธรรม (ธ)
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ธ2823 1 พระครูกนกชัยโสภณ เอก - โกรกตาแป้น ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2551 ครูธรรม
ธ2824 2 พระครูกิตติชัยสุนทร เอก - บ้านโปร่งหนองยายอู เกาะมะนาว บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2551 ครูธรรม
ธ2825 3 พระครูญาณสารวิสุทธ์ิ เอก - ศรีสุมังคลาราม บ้านเต่า หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36190 2551 ครูธรรม
ธ2826 4 พระครูนันทธรรมาภรณ์ เอก - ดาวเรือง หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 2551 ครูธรรม
ธ2827 5 พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ เอก 3 ชัยสามหมอ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 2551 ครูธรรม
ธ2828 6 พระครูปริยัติญาณโสภณ เอก 4 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2551 ครูธรรม
ธ2829 7 พระครูปิยธรรมธัช  เอก  1-2 แจ้งสว่าง กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2551 ครูธรรม
ธ2830 8 พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ เอก - ชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 2551 ครูธรรม
ธ2831 9 พระครูโพธิธรรมประยุต เอก - โพธ์ิศรีบ้านเด่ือ บ้านเด่ือ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 36120 2551 ครูธรรม
ธ2832 10 พระครูวรเจติยาภิรักษ์ เอก - ป่าหนองดินด า บ้านแก้ง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2551 ครูธรรม
ธ2833 11 พระครูวิมลจันทโสภณ เอก  1-2 ปทุมวาส บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170 2551 ครูธรรม
ธ2835 12 พระครูเวฬุสิทธิญาณ  เอก - บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2551 ครูธรรม
ธ2836 13 พระครูสังฆรักษ์สีลวัณตระ รกฺขิตธมฺโม เอก - โนนสะอาด หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 2551 ครูธรรม
ธ2837 14 พระครูสังวรชัยคุณ เอก - นิคม หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2551 ครูธรรม
ธ2838 15 พระครูสีลธราทร เอก - เสนาถไพบูลย์ สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 36190 2551 ครูธรรม
ธ2839 16 พระครูสุทธิธรรมโกศล เอก  1-2 ศรีสะอาด สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 36190 2551 ครูธรรม
ธ2841 17 พระครูโสภณธรรมารักษ์ เอก - สามัคคีธรรมาราม หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 2551 ครูธรรม
ธ2842 18 พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์ เอก 3 ชัยสามหมอ ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 2551 ครูธรรม
ธ2843 19 พระครูอนุการโกวิท เอก - โบราณ ผักบัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2551 ครูธรรม
ธ2844 20 พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ เอก - ระเหวประชาสรรค์ หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 2551 ครูธรรม
ธ2845 21 พระครูอรุณธรรมสถิต เอก - สว่าง บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ 36190 2551 ครูธรรม
ธ2846 22 พระครูสมุห์สุทัศน์  ชินว โส เอก - ราษ๊ กุดน  าใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2551 ครูธรรม
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ธ2847 23 พระครูคัมภีรสิทธิคุณ  เอก - บูรพา ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2552 ครูธรรม
ธ2848 24 พระครูประภัศร์ธรรมากร  เอก - ชีลอง โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2552 ครูธรรม
ธ2849 25 พระครูปริยัติวัฒนคุณ เอก 3 บึงบาล หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2552 ครูธรรม
ธ2850 26 พระครูวาปีชัยธรรม เอก - หนองสองห้อง บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2552 ครูธรรม
ธ2851 27 พระครูวิจักษ์ธรรมาภินันท์ เอก  1-2 นครบาล ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 36110 2552 ครูธรรม
ธ2852 28 พระครูสิทธิถาวรคุณ เอก - ยางเก่ียวแฝก วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ 36230 2552 ครูธรรม
ธ2853 29 พระครูสุตธรรมโสภณ เอก - หนองตระครอง บ้านตาล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 2552 ครูธรรม
ธ2854 30 พระครูวิชัยธรรโมภาส  เอก - วังสว่าง กุดน  าใส จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2554 ครูธรรม
ธ2855 31 พระครูอรรถธรรมโกศล  เอก - บึงบริบูรณ์ ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2554 ครูธรรม
ธ2856 32 พระบัณฑิต  ปณฺฑิโต เอก - อโสการาม หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 2554 ครูธรรม
ธ2857 33 พระปลัดวีระพงษ์  กิตฺติภทฺโท เอก - หงษ์ทอง บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2554 ครูธรรม
ธ2858 34 พระอธิการจิรวัฒน์  จกฺกวโร เอก - หงษ์ทอง บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2554 ครูธรรม
ธ2859 35 พระครูธรรมชัยโสภณ(เชิงชาย ธมฺมิสฺสโร) เอก  1-2 ใหม่วิเวกประชาสรร วังชมภู หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 2557 ครูธรรม
ธ2860 36 พระมานะ  กนฺตปญฺโ เอก  - ทรงศิลา ในเมือง เมือง ชัยภูมิ 36000 2557 ครูธรรม
ธ2861 37 พระมหาเทวะ  จารุวณฺโณ เอก 4 ซับสายออ ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ 36130 2559 ครูธรรม
ธ2862 38 พระวรวุฒิ  สุเมโธ เอก - ทรงศิลา ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 2559 ครูธรรม
ธ2863 39 พระมหาวินัย  กิตฺติสมฺปนฺโน เอก ชัยภูมิพิทักษ์ กุดชุมแสง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 2560 ครูธรรม
ธ2864 40 พระอธิการประสิทธ์ิ  คุตฺตธมฺโม เอก 5,ป.ตรี นิคม หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2560 ครูธรรม
ธ2865 41 พระมหาสุริยา  ชาชิยเมธี เอก 7, ป.6 ห้วยหินฝน วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 36260 2561 ครูธรรม
ธ2866 42 พระโชคชัย  จนฺทสโร เอก ม.6 เจดีย์ คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ 36180 2561 ครูธรรม
ธ2868 43 พระมหาก้อง  ฐานงฺกโร โท 4 ท่าศาลา บ้านตาล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36220 2560 ครูธรรม
ธ2869 44 พระมหาสุรชาติ  สุชาโต เอก 3,ม.6 เลียบน  าไหล บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 2560 ครูธรรม
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ธ2870 1 พระครูกิตติปัญญาธร เอก - เขาวงศ์ ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2551 ครูธรรม
ธ2871 2 พระครูวรดิตถ์กิตติสาร เอก - ท่าข่อย  เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2551 ครูธรรม
ธ2872 3 พระมหาสุเวียง  สุจิตฺโต เอก 4 ท่าพาณิชย์ กบินทร์บุรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2551 ครูธรรม
ธ2873 4 พระครูประโชติพรหมวรคุณ เอก พธ.บ. วังกวาง วังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2551 ครูธรรม
ธ2874 5 พระครูปริยัติบุญญวัฒน์ เอก 4 โคกสว่าง ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี 25220 2551 ครูธรรม
ธ2875 6 พระครูรัตนเขตตาภิรม เอก - รัตนเนตตาราม ส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี 25220 2551 ครูธรรม (สิริลักษณ์  ธีรว โส)
ธ2876 7 พระครูจันทสารสุนทร เอก - บ้านกุดตาเสก สัมพันธ์ ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 25140 2551 ครูธรรม
ธ2877 8 พระครูประสุตศีลคุณ เอก - ราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 25140 2551 ครูธรรม
ธ2878 9 พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ เอก - ต้นตาล หาดยาง ศรีมหาโพธ์ิ ปราจีนบุรี 25140 2551 ครูธรรม
ธ2879 10 พระครูวิสุทธสีลคุณ เอก - หนองสะแก โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 2551 ครูธรรม
ธ2880 11 พระครูโสภณกิจจานุการ เอก - สง่างาม บางบริบูรณ์ เมือง ปราจีนบุรี 25000 2551 ครูธรรม
ธ2881 12 พระครูสุทธโพธิกิจ เอก - โพธ์ิงาม โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 2551 ครูธรรม
ธ2882 13 พระครูโสภณจันทวิมล จนฺทโสภโณ เอก - โนนสะอาด โพธ์ิงาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 2551 ครูธรรม
ธ2884 14 พระทองแก้ว  อายุโท เอก - สระมะเขือ โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 2551 ครูธรรม
ธ2885 15 พระใบฎีกาประสงค์  ปิยธมฺโม เอก - สง่างาม บางบริบูรณ์ เมือง ปราจีนบุรี 25000 2551 ครูธรรม
ธ2886 16 พระครูปิยธรรมพิทักษ์ เอก - พิทักษ์โสภณ บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 2551 ครูธรรม
ธ2887 17 พระศักดา  ยโสธโร เอก - บางคาง หน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี 25000 2551 ครูธรรม
ธ2888 18 พระจิรวัฒน์  อคฺคจิตฺโต เอก  - ป่ามะไฟ โคกไม้ลาย เมือง ปราจีนบุรี 25000 2557 ครูธรรม
ธ2890 19 พระองอาจ  โชติ าโ เอก  - ใหม่กรงทอง ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 2557 ครูธรรม
ธ2891 20 พระมหาขุนทอง  อคฺควโร เอก 3 บางแตน บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 2558 ครูธรรม
ธ2892 21 พระมหาสุเมธ  วรปญฺโญ เอก 4 คลองมะไฟ แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 25220 2559 ครูธรรม
ธ2893 22 พระมหาอาทิตย์  อธิวโร เอก 3 นิโครธาวาส ค าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25230 2559 ครูธรรม
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ธ2894 23 พระธรรมธรชุมพล  อาจาโร เอก ม.6 ทุ่งประพาส กรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 2560 ครูธรรม
ธ2895 24 พระครูสังฆรักษ์ราเชนทร์ รตนญาโณ เอก ม.6 สนามพลี ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25110 2560 ครูธรรม
ธ2896 25 พระครูสังฆรักษ์ญาณพัฒน์ เอก ปวช. หนองชาติ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 2560 ครูธรรม
ธ2897 26 พระอธิการบุญลม  โกวิโท เอก ป.ตรี อ่างศิลา นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2560 ครูธรรม
ธ2898 27 พระครูอาทรสังฆกิจ  อาภสฺสโร เอก ป.โท บางกระเบา บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 2561 ครูธรรม
ธ2899 28 พระปลัดวีระพงษ์  ชยรตโน เอก 4 หัวกรด บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 2561 ครูธรรม
ธ2901 29 พระอนุสรณ์  สนฺตจิตฺโต เอก ม.6 ใหม่ประชุมชน หนงโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 2561 ครูธรรม
ธ2902 30 พระครูปลัดศราวุฒิ  กตปุญฺโ เอก ม.6 เนินหอม เนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 2561 ครูธรรม
ธ2903 31 พระสมุห์สมดี  ธมฺมธีโร เอก ม.6 หนองหูช้าง หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 2561 ครูธรรม
ธ2904 32 พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล เอก 3 สง่างาม บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 2553 ครูธรรม
ธ742 33 พระสมปอง   จิตฺตส วโร เอก - รัตนชมภู วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2551 ครูธรรม ย้ายมาจากระยอง
ธ2905 34 พระครูปลัดธีระชัย  อชิโต เอก - ป่าทรงคุณ (ธ) ดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 2559 ครูธรรม (ธ)
ธ2906 35 พระวัชระ  ปญฺญาวชิโร เอก ป.ตรี ปวิเวการาม (ธ) โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25230 2560 ครูธรรม(ธ)

ธ2961 36 พระสมุห์วันชัย  คุณวุฑฺโฒ เอก - ท่าพาณิชย์ กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 2551 ครูธรรม

ปจ 0035/903 วันท่ี 9 
พ.ค. 65 ย้ายจากวัดบึง
กระจับ ฉะเชิงเทรา ไป
วัดท่าพาณิชย์ ปราจีนบุรี
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ธ2907 1 พระเสนาะ  นิติสาโร เอก - กระดาน พิกุลออก บ้านนา นครนายก 26110 2554 ครูธรรม
ธ2908 2 พระครูสมุห์ไพรัตน์   ปภากโร เอก ม.ศ.3 เลขธรรมกิตต์ิ บางอ้อ บ้านนา นครนายก 26110 2551 ครูธรรม
ธ2909 3 พระปลัดไพศาล  ปภากโร เอก 1–2 วิหารขาวเจติยาราม อาษา บ้านนา นครนายก 26110 2551 ครูธรรม
ธ2910 4 พระอธิการบุญลือ  ปิยสีโล เอก  - ศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110 2557 ครูธรรม
ธ2911 5 พระใบฎีกาธาตรี  ชาคโร เอก - หนองแฟบ ศรีสะอาง บ้านนา นครนายก 26110 2552 ครูธรรม
ธ2912 6 พระครูโสภณฉัตตาภรณ์ เอก - เอกฉัตร บ้านพริก บ้านนา นครนายก 26110 2551 ครูธรรม
ธ2913 7 พระมหาภวัต  ภวตฺโสภโณ เอก 3 ปทุมวงษาวาส บ้านใหญ่ ปากพลี นครนายก 26130 2559 ครูธรรม
ธ2914 8 พระมหาชลิต   ขนฺติพโล เอก 3 แขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 26130 2551 ครูธรรม
ธ2915 9 พระอธิการจิรพัทธ์  เขมปญฺโ เอก - เบญจภาศ บางพลี ปากพลี นครนายก 26130 2554 ครูธรรม
ธ2916 10 พระมหาสุทธิศักด์ิ   อาภาธโร เอก 3 โพธ์ิปากพลี ปากพลี ปากพลี นครนายก 26130 2551 ครูธรรม
ธ2917 11 พระนิวัฒน์  จารุวณฺโณ เอก - ศรีมงคล หนองแสง ปากพลี นครนายก 26130 2554 ครูธรรม
ธ2918 12 พระครูรัตตคีรีรักษ์  เอก - เขาแดง สาลิกา เมือง นครนายก 26000 2551 ครูธรรม
ธ2919 13 พระครูบรรพตสีลาภิรมย์ เอก - เขานางบวช สาลิกา เมือง นครนายก 26000 2551 ครูธรรม
ธ2920 14 พระครูบรรพตภาวนาวิธาน วิ เอก  1-2 เขาพระ เขาพระ เมือง นครนายก 26000 2551 ครูธรรม
ธ2921 15 พระมหาพิทักษ์  คุณากโร เอก 3 นางรอง หินตั ง เมือง นครนายก 26000 2557 ครูธรรม
ธ2922 16 พระครูใบฎีกาใหม่  อายุวฑฺฒโน เอก - บ้านขาม เขาพระ เมือง นครนายก 26000 2554 ครูธรรม
ธ2923 17 พระครูศรีอุดมธรรม นาถปญฺโญ(สไว) เอก 6 หนองโพธ์ิ ศรีนาวา เมือง นครนายก 26000 2551 ครูธรรม
ธ2924 18 พระมหาบรรพต  กิตฺติปญฺโญ เอก 3 อุดมธานี บ้านใหญ่ เมืองนครนายก นครนายก 36000 2559 ครูธรรม
ธ2925 19 พระมหาวิโรจน์  จนฺทิโก เอก 6 เช่ียวโอสถ คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 26120 2557 ครูธรรม
ธ2926 20 พระมหาสายันต์  ผล าโณ เอก 4 เช่ียวโอสถ คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 26120 2554 ครูธรรม
ธ2927 21 พระปลัดสุทิน  ชุติวณฺโณ เอก - เช่ียวโอสถ คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 26120 2554 ครูธรรม
ธ2928 22 พระครูสังฆรักษ์พาน ฐานวุฑฺโฒ เอก - ประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์ นครนายก 26120 2552 ครูธรรม
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ธ2929 23 พระมหาเอกฉัตร  เอกฉตฺตโร เอก 3,ปวส. ท่าแดง เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 26130 2560 ครูธรรม
ธ2930 24 พระมุนีนายก เอก - ต าหนัก (ธ) สาลิกา เมือง นครนายก 26000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2931 25 พระครูวิฑิตสังฆการ เอก - โยธีราษฎร์ศรัทธาราม (ธ) พรหมณี เมือง นครนายก 26000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2932 26 พระครูสันตจิตวรคุณ เอก - สันตยาราม (ธ) พรหมณี เมือง นครนายก 26000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2933 27 พระมหาฆโนทัย  โฆสคุโณ เอก 3 โยธีราษฎร์ศรัทธาราม (ธ) พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 21000 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ2934 1 พระสมุห์ประพนธ์  ปภาโส เอก เกาะแก้วเวฬุวัน ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 24120 2558 ครูธรรม
ธ2935 2 พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ เอก - เกาะไม้แดง บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 2551 ครูธรรม
ธ2936 3 พระครูบรรพตคณานุกูล เอก - เขาถ  าแรต คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 24160 2551 ครูธรรม
ธ2937 4 พระครูเกษมธรรมสโมธาน เอก ป.กศ. คู้เกษมสโมสร คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2938 5 พระครูสังฆรักษ์สนับ  จิรญาโณ เอก - จุกเฌอ คลองจุกเฌอ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2939 6 พระครูปลัดสุรศักด์ิ   อคฺคว โส เอก - ไชยธาราประชาบ ารุง คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2940 7 พระอธิการเทียม  โชติทตฺโต เอก - ดอนสีนนท์ หนองบัว บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 24110 2551 ครูธรรม
ธ2941 8 พระครูวินัยธรวิเชษฐ์ จิตฺตปญฺโญ เอก - ถวิลศิลามงคล วังตะเคียน เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2942 9 พระครูจันทสุวรรณสาร เอก - ทองนพคุณ ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 2551 ครูธรรม
ธ2943 10 พระประกอบ   เทวงฺกโร เอก - ทองนพคุณ ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 2551 ครูธรรม
ธ2944 11 พระปลัดวันชัย   สิริวิชโย เอก 3 ทองนพคุณ ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 2551 ครูธรรม
ธ2945 12 พระมหาศุภรักษ์   โสภโณ เอก 3 ทองนพคุณ ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 2551 ครูธรรม
ธ2946 13 พระมหาไพบูลย์   ภทฺทโก เอก - ท่าเกวียน พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 2551 ครูธรรม
ธ2947 14 พระสมุห์ไพศาล  จนฺทสาโร เอก - เขาดิน เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 2551 ครูธรรม
ธ2948 15 พระมหาศศิพิสิฏฐ์  สิทฺธิวชิรเมธี เอก 4,ป.ตรี เทพนิมิตร หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 2561 ครูธรรม
ธ2949 16 พระครูสังฆรักษ์พัฒนชัย  กิตฺติภทฺโท เอก  1-2 ,ป.ตรี ปิตุลาธิราชรังสฤษฏ์ิ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 2560 ครูธรรม
ธ2950 17 พระครูวชิรญาณโสภณ เอก - ไทรทอง วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 2551 ครูธรรม
ธ2951 18 พระอธิการธนวัต  ฐานธมฺโม เอก - ชนะสงสารพิทยาธร นครเข่ืองเขต เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2952 19 พระสมุห์จ่าง  ธมฺมกาโม เอก - นาคูโมทนามัยปุญญาราม บางกะไห เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2953 20 พระนภัสพันธ์  ขนฺติธมฺโม เอก 1−2 บางตลาด ก้อนแก้ว คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา 24110 2559 ครูธรรม
ธ2954 21 พระสมุห์สมนึก  ชุติวณฺโณ เอก - บางปลานัก บางเตย เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2552 ครูธรรม
ธ2955 22 พระสายัณห์  ธมฺมจาโร เอก ม.6 บ้านกล้วย คลองเข่ือน คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา 24000 2561 ครูธรรม
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ธ2956 23 พระสมชาย   จิรธมฺโม เอก 4 ประเวศวัฒนาราม คลองประเวศ บ้านโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา 24140 2551 ครูธรรม
ธ2957 24 พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์ เอก 4 ปิตุลาธิราชรังสฤษฏ์ิ หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2958 25 พระปลัดปัญญา  อตฺตทตฺโต เอก - โปร่งเจริญ ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 2551 ครูธรรม
ธ2959 26 พระสมุห์สังวาลย์   สติปญฺโญ เอก - โพธาราม บางพระ เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2960 27 พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์ เอก 4 มาบนาดี ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 2552 ครูธรรม
ธ2962 28 พระวินัย  วินโย เอก วังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 2558 ครูธรรม
ธ2963 29 พระอธิการนิคม  สุขธมฺโม เอก - วังหิน คลองตะเกรา ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21160 2559 ครูธรรม
ธ2964 30 พระครูโอภาสสราธิคุณ เอก - สุทธาวาส คลองหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2552 ครูธรรม
ธ2965 31 พระพรหมพิริยะ  ถาวโร เอก ป.ตรี สุทธาวาส คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 2560 ครูธรรม
ธ2966 32 พระมหาวินัย  โฆสนาโม เอก 4 สุวรรณมาตร คลองอุดมชลจร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม
ธ2967 33 พระครูโฆษิตปิยธรรม เอก  - โสธรวรารามวรวิหาร หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24140 2551 ครูธรรม
ธ2968 34 พระมหาชาตรี  เตชธมฺโม เอก 4,ป.ตรี โสธรวรารามฯ หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 2561 ครูธรรม
ธ2969 35 พระครูปทุมกิตติวัฒน์ เอก - หนองยางโพธาราม คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 2552 ครูธรรม
ธ2970 36 พระครูรัตนกิจจาทร เอก - หนองศิลาราม วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 2551 ครูธรรม
ธ2971 37 พระครูสุตสีตลาธิคุณ เอก - ห้วยน  าทรัพย์ ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 2551 ครูธรรม
ธ2972 38 พระมหาเทวฤทธ์ิ  จนฺทเมธี เอก 3 ห้วยน  าทรัพย์ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 2557 ครูธรรม
ธ2973 39 พระอธิการสายัณห์   สจฺจวโร เอก - หินดาษ ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160 2551 ครูธรรม
ธ2974 40 พระครูปลัดสายันต์  ปญฺญาธีโป เอก บางผึ ง บางผึ ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 2551 ครูธรรม
ธ2975 41 พระสมุห์อ านวย  อนาลโย เอก วัดโพธ์ิ บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 2559 ครูธรรม
ธ2976 42 พระครูพินิจวรกิจพิมล เอก - เทพนิมิตร (ธ) หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ2977 43 พระครูวินัยธรสมพงษ์ จารุว โส เอก - สระไม้แดง (ธ) คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24000 2552 ครูธรรม (ธ)
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ธ2979 1 พระครูวิสิฐรัตนคุณ เอก - สระแก้ว พระอารามหลวง สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 2551 ครูธรรม
ธ2980 2 พระครูวีรจันทรังสี เอก - แสงจันทร์ บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 2551 ครูธรรม
ธ2981 3 พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์  เอก 6 วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 2551 ครูธรรม
ธ2982 4 พระครูสถิตวรธรรมคุณ เอก - ตะโก ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 27180 2551 ครูธรรม
ธ2983 5 พระครูสังฆรักษ์สุชีพ  สุจิตฺโต เอก - เจริญสุข หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 2551 ครูธรรม
ธ2984 6 พระครูสิริจันโทภาสวิมล เอก 5 โคกสว่าง หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 27180 2551 ครูธรรม
ธ2985 7 พระพีรพิชญ์  ยโสธโร เอก 1–2 นครธรรม วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 27160 2551 ครูธรรม
ธ2986 8 พระมหาไพรวงษ์  พลญาโณ เอก 3 คลองคันฉอ สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 2551 ครูธรรม
ธ2987 9 พระอธิการบัณฑิต  ปญฺญาวีโร เอก - ท่าช้าง ศาลาล าดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 2551 ครูธรรม
ธ2988 10 พระมหาธนพนธ์  กิตฺติปาโล เอก 3 เขาป่าแก้ว วังน  าเย็น วังน  าเย็น สระแก้ว 27210 2552 ครูธรรม
ธ2989 11 พระครูสุทธิพัฒนโสภณ เอก - ทุ่งมหาเจริญ วังน  าเย็น วังน  าเย็น สระแก้ว 27210 2552 ครูธรรม (สมบูรณ์  กมฺมสุทฺโธ)
ธ2990 12 พระครูประโชติสัทธาธิคุณ  เอก - ตาหลังใน ตาหลังใน วังน  าเย็น สระแก้ว 27210 2554 ครูธรรม
ธ2991 13 พระครูภัทรกิจจานุการ เอก - เขาป่าแก้ว วังน  าเย็น วังน  าเย็น สระแก้ว 27210 2554 ครูธรรม
ธ2992 14 พระนาวิน  ตสีโล เอก 1–2 หนองจาน โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 27120 2554 ครูธรรม
ธ2993 15 พระมหาเกียรติศักด์ิ  อาภทฺธโร เอก 4 สระแก้ว พระอารามหลวง สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 2554 ครูธรรม
ธ2994 16 พระครูสุธรรมรัตน์ เอก  - วังรี เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000 2557 ครูธรรม
ธ2995 17 พระมหาประสูตร  ตนฺติปาโล เอก 5 แชร์ออ แชร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 27160 2557 ครูธรรม
ธ2996 18 พระครูวิลาศธรรมโสภณ เอก วังมน ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 2558 ครูธรรม
ธ2997 19 พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ์  เอก เขาน้อย คลองน  าใส อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 2558 ครูธรรม
ธ2998 20 พระสมุห์เอกทัศน์  สาทโร เอก วังเจริญ วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 2558 ครูธรรม
ธ2999 21 พระสมุห์สุดตา  อาภสฺสโร เอก ไพรจิตรสามัคคีธรรม วังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 2558 ครูธรรม
ธ3000 22 พระมหาพิสิฎฐ์  ปญฺญาวชิโร เอก 3 คลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260 2559 ครูธรรม (เปล่ียนช่ือ ช่ือเดิมทองดี)
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ธ3001 23 พระมหานภสินธ์ุ  ยโสธโร เอก 3 สารคุณสโมสร โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 27160 2559 ครูธรรม
ธ3002 24 พระมหาสิชล  ฐิตสีโล เอก 3 คลองหาด คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260 2559 ครูธรรม
ธ3003 25 พระสมสมัย  กิตฺติปญฺโญ เอก - หนองจาน โนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 27120 2559 ครูธรรม
ธ3004 26 พระอธิการพีรพงค์  กนฺตสีโล เอก - แก่งส าราญ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250 2559 ครูธรรม
ธ3005 27 พระอธิการสุริยา  ปิยธมฺโม เอก - หนองแอก หนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 27120 2559 ครูธรรม
ธ3006 28 พระมหายุทธนา  ติสฺสโร เอก 3 หนองหมู หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 27160 2558 ครูธรรม

ธ3007 29 พระมหาสันติ  โสภโณ เอก 3,ม.3 เหล่าอ้อย หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 2561 ครูธรรม
(แจ้งย้ายไปนนทบุรี งบ 
66)

ธ3008 30 พระอธิการชาติ  กลฺยาโณ เอก ป.บส. ไทรเด่ียวศรัทธาราม ไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 27260 2561 ครูธรรม
ธ3009 31 พระครูสุทธิวชิราภรณ์ เอก คลองน  าใส คลองน  าใส เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000 2551 ครูธรรม

mailto:วัดแก่งสำราญ@.com
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ธ3010 1 พระครูโสภิตสุวาที เอก  1-2 เขาปรีดี ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 2551 ครูธรรม
ธ3011 2 พระครูจิรธรรมกิตต์ิ เอก - คลองน้อย คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330 2551 ครูธรรม
ธ3012 3 พระครูประพัฒน์ธรรมกิจ เอก - ควนคลัง ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240 2551 ครูธรรม
ธ3013 4 พระครูบัณฑิตธรรมรัต เอก  1-2 ควนยูง นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 2551 ครูธรรม
ธ3014 5 พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ เอก  1-2 เจดีย์ ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช 80120 2552 ครูธรรม
ธ3015 6 พระอธิการประพัฒน์ ผาสุโก เอก  - แจ้ง บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2554 ครูธรรม
ธ3016 7 พระครูปัญญาสุทธิคุณ เอก - ท่าพญา บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2551 ครูธรรม
ธ3017 8 พระครูอดุลธรรมรัตน์ เอก - ท่ายาง ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240 2551 ครูธรรม
ธ3018 9 พระครูปัญญากิตตยาธร  เอก ม.6 ท่าสูง ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160 2561 ครูธรรม
ธ3019 10 พระปลัดบูชาเกียรติ  ปริปุณฺโณ เอก ป.ตรี นพรัตนาราม กรุงชิง นบพิต า นครศรีธรรมราช 80160 2561 ครูธรรม
ธ3020 11 พระไพโรจน์  อตุโล เอก - น  าตก ถ  าใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110 2551 ครูธรรม
ธ3021 12 พระครูขันติศรัทธาคุณ เอก - บ้านงาม คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2556 ครูธรรม
ธ3022 13 พระครูสมุห์วิเชียร  ฐานวีโร เอก - บุญนารอบ ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2559 ครูธรรม
ธ3023 14 พระครูไพศาลพัฒนานุยุต เอก - ประดู่พัฒนาราม ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2551 ครูธรรม
ธ3024 15 พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ เอก - ปิยาราม คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80330 2551 ครูธรรม
ธ3025 16 พระครูสุตพรหมคุณ เอก 3 พรหมโลก พรหมคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 2551 ครูธรรม
ธ3026 17 พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์ เอก พรหมโลก พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 80320 2551 ครูธรรม
ธ3027 18 พระปลัดสัณหวัช  ณฏฺฐวชิโร เอก ป.โท โพธิวงศาราม ทุ่งโพธ์ิ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 80130 2560 ครูธรรม
ธ3029 19 พระสมศักด์ิ  รกฺขิตธมฺโม เอก - ภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช 80240 2558 ครูธรรม
ธ3030 20 พระครูสันติธาราทร เอก - มุขธาราม ถ  าพรรณรา ถ  าพรรณรา นครศรีธรรมราช 80260 2559 ครูธรรม
ธ3031 21 พระครูวิเชียรสุวรรณารักษ์ เอก แม่เจ้าอยู่หัว แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190 2552 ครูธรรม
ธ3032 22 พระครูปัญญาสิริสุนทร เอก - ไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80260 2559 ครูธรรม
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ธ3033 23 พระครูปลัดวรวงศ์มุนี  ธมฺมโชติ เอก ล านาว บ้านล านาว บางขัน นครศรีธรรมราช 80360 2558 ครูธรรม
ธ3034 24 พระปลัดศรชัย  เตชธมฺโม เอก  - นาเหรง นาเหรง นบพิต า นครศรีธรรมราช 80160 2552 ครูธรรม
ธ3035 25 พระใบฎีกาภราดร  ปญฺญาวชิโร เอก - ศิลาชลเขต เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 80120 2559 ครูธรรม
ธ3036 26 พระมหาจรูญศักด์ิ โฆสิตภาณี เอก 3 สวนขัน สวนขัน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80250 2551 ครูธรรม
ธ3037 27 พระครูประทีปสุตากร เอก - สามัคยาราม หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 80350 2551 ครูธรรม
ธ3038 28 พระครูพิพัฒนานุการ เอก - เสาธงทอง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2551 ครูธรรม
ธ3039 29 พระปลัดยุทธนา  ยุทฺธโน เอก  1-2 เสาธงทอง ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2554 ครูธรรม
ธ3040 30 พระครูใบฎีกาบรรจบ  นาควโร เอก - หญ้า นาทราย เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80280 2551 ครูธรรม
ธ3041 31 พระบุญฤทธ์ิ ทีปงฺกโร เอก  - หน้าพระบรมธาตุ ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2554 ครูธรรม
ธ3042 32 พระครูประทีปชัยธรรม เอก - ใหญ่ชัยมงคล ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2551 ครูธรรม
ธ3043 33 พระครูสีลาภิรักษ์ เอก  - อัมพวัน นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช 80220 2551 ครูธรรม
ธ3044 34 พระอนุรักษ์  อนุรกฺขิโต เอก  1-2,ป.โท พระมหาธาตุฯ (ธ) ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ3045 35 พระนรินทร  วารชาโต เอก ม.6 พระมหาธาตุ (ธ) ในเมือง เมือง นครศรีธรรมราช 80000 2560 ครูธรรม (ธ)
ธ3046 36 พระปลัดประวิทย์  ธนปญฺโญ เอก ป.ตรี วังม่วง (ธ) ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช 80250 2560 ครูธรรม (ธ)
ธ3047 37 พระครูบริหารสังฆกิจ เอก ป.โท รามประดิษฐ์ (ธ) ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3048 38 พระครูไพศาลปัญญาวิศิษฎ์ เอก ป.ตรี รามประดิษฐ์ (ธ) ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3049 39 พระครูมหาเจติยาภิวัฒน์ เอก ป.โท พระมหาธาตุฯ (ธ) ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3050 40 พระครูเมธีธรรมรัต เอก ป.โท บางพระ (ธ) ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3051 41 พระปลัดอรชุน  อภิจิตฺโต เอก ป.โท บางหว้า (ธ) เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช 80190 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3052 42 พระครูเมธีธรรมโภช เอก 3,ป.โท พระมหาธาตุฯ (ธ) ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3053 43 พระครูสิทธิการโกศล เอก ป.โท มหิสสราราม (ธ) คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ3054 44 พระครูเหมเจติยาภิบาล เอก 3,ป.โท พระนคร (ธ) ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2556 ครูธรรม (ธ)
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ธ3055 45 พระปลัดสุริยา  อาภาโค เอก ป.โท พระมหาธาตุฯ (ธ) ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช 80000 2559 ครูธรรม (ธ)
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ธ3056 1 พระครูรัตนทีปานุยุต เอก - เกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎ์ิ วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม
ธ3057 2 พระสมโภชน์  ฐานโชโต เอก - แก้วอินทยาราม รับรอ ท่าแซะ ชุมพร 86140 2559 ครูธรรม
ธ3058 3 พระครูศรีหิรัญธรรมาทร เอก - ขันเงิน วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3059 4 พระครูปิยธรรมรส เอก - ขุนกระทิง ทุ่งคา เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม
ธ3060 5 พระครูวินัยธรวรรณไชย  สิริวณฺโณ เอก เขากล้วย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 86000 2558 ครูธรรม
ธ3061 6 พระมหาขวัญชัย  อคฺคชโย เอก 4,ป.บส. คีรีวงก์ บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 86110 2560 ครูธรรม
ธ3062 7 พระครูปลัดธวัช  ธวชฺโช เอก - ชลธีนิมิตร บางน  าจืด หลังสวน ชุมพร 86150 2551 ครูธรรม
ธ3063 8 พระครูพิศิษฐ์พัฒนคุณ เอก - ชุมพรรังสรรค์ นาทุ่ง เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม
ธ3064 9 พระครูวินัยธรบรรพต ทีฆายุโก เอก - เชิงคีรี ปากแพรก สวี ชุมพร 86130 2559 ครูธรรม
ธ3065 10 พระครูนิวิฐปัญญาคุณ เอก - ดอนวาส นาขา หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3066 11 พระครูอุทัยธรรมธารี เอก - ดอนวาส นาขา หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3067 12 พระครูพิชัยสุตธารารักษ์  กิตฺติสกฺโก เอก - ด่านประชากร หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3068 13 พระมหาสมยศ  เตชวโร เอก - ด่านประชากร หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3069 14 พระครูสุเทพโชติคุณ เอก - เทพวงศ์วราราม วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 86170 2551 ครูธรรม
ธ3070 15 พระครูสถิตธรรมธร เอก - บางแหวน ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 86160 2551 ครูธรรม
ธ3071 16 พระครูปลัดศิริโชค  สิริธมฺโม เอก - ปากคลอง นาทุ่ง เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม
ธ3072 17 พระครูศรีธรรมวิเทศ เอก 6 ปากน  าชุมพร ปากน  า เมืองชุมพร ชุมพร 86000 2558 ครูธรรม
ธ3073 18 พระอธิการสุรชัย  ชยธมฺโม เอก ปวช. โพธิเกษตร นาโพธ์ิ สวี ชุมพร 86130 2560 ครูธรรม
ธ3074 19 พระครูปลัดศีลวัฒน์ เอก - ราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3075 20 พระสมุห์ทวีศักด์ิ  อตฺถกาโม เอก  - ราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 86110 2557 ครูธรรม
ธ3076 21 พระสมุห์ประยุทธ์  ปชฺโชโต เอก - ราชบุรณะ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3077 22 พระปลัดไชยา  สุทฺธสีโล เอก - ราษฎร์บ ารุง บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 86150 2554 ครูธรรม
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ธ3078 23 พระครูรัตนธรรมานันท์ เอก - วังไผ่ วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม
ธ3079 24 พระปลัดประเสริฐ  กตปุญฺโญ เอก - วาลุการาม หลังสวน หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3080 25 พระครูธรรมธรทนงศักด์ิ โกสโล เอก - ศรีสุเทพ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 86140 2551 ครูธรรม
ธ3081 26 พระปลัดกิตติ  อชิโต เอก - สุบรรณนิมิตร นาทุ่ง เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม
ธ3082 27 พระครูโสรัจวรปัญญา เอก - สุวรรณคีรี ขันเงิน หลังสวน ชุมพร 86110 2551 ครูธรรม
ธ3083 28 พระรพี  ธมฺมวโร เอก - สุวรรณธาราราม สวนแตง ละแม ชุมพร 86170 2551 ครูธรรม
ธ3084 29 พระณัฐพจน์  ขนฺติธโร เอก 3,ป.บส. สุวรรณธาราราม สวนแตง ละแม ชุมพร 86170 2561 ครูธรรม
ธ3085 30 พระครูพิจิตรพัฒนานุโยค เอก - หัวถนน ท่ายางกลาง เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม
ธ3086 31 พระครูสังฆรักษ์ทวี  อสโม เอก - เอราวัณนันทิยาราม ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160 2551 ครูธรรม
ธ3087 32 พระประสิทธ์ิ  ฐานิสฺสโร เอก - เอราวัณนันทิยาราม ชุมโค ปะทิว ชุมพร 86160 2551 ครูธรรม
ธ3088 33 พระอธิการสัมพันธ์   อมโร เอก - โตนด (ธ) หลังสวน เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3089 34 พระครูศีลคุณธาดา เอก - ถ  าขวัญเมือง (ธ) ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86130 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3090 35 พระครูวิสุทธ์ิธรรมโฆสิต เอก - ถ  าเขาปีบ (ธ) ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86220 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3091 36 พระครูรัตนวิสุทธิคุณ เอก - ท่าไม้ลาย (ธ) วังไผ่ เมือง ชุมพร 86190 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3092 37 พระสมศักด์ิ  โชติปาโล เอก - ธรรมถาวร (ธ) ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 86130 2554 ครูธรรม (ธ)
ธ3093 38 พระครูอุธชัยธรรมสถิต เอก - โพธิการาม (ธ) วังไผ่ เมือง ชุมพร 86000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ3094 1 พระสมุห์ประดิษฐ์  เตชปุญฺโญ เอก - สกลธรรมาราม ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3095 2 พระครูสุตวราภิยุต  เอก - เกษตราราม ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 2554 ครูธรรม
ธ3096 3 พระครูศรีวิชัยธรรมคุณ เอก - เกาะธรรมประทีป ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3097 4 พระมหาอ านวย  อธิปญฺโญ เอก - เขานิพันธ์ เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190 2551 ครูธรรม
ธ3098 5 พระครูธรรมิศราภรณ์ เอก - ถนนสุวรรณประดิษฐ์ กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160 2551 ครูธรรม
ธ3099 6 พระสมุห์วิรัช  ธีรปญฺโญ เอก - คลองตาล เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190 2551 ครูธรรม
ธ3101 7 พระสุคนธ์  ธมฺมทินฺโน เอก - จันทร์ประดิษฐาราม บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3102 8 พระครูสุภัทรธรรมประโชติ เอก - อัมพาราม คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 2551 ครูธรรม
ธ3103 9 พระครูวิชัยธรรมรัต เอก - ชมพูพนัส ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 2551 ครูธรรม
ธ3104 10 พระครูวีรสังฆานุกูล เอก - ดอนกะถิน ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3105 11 พระครูถาวรธรรมากร เอก - ดอนกะถิน ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3106 12 พระอธิการศิริพงษา  ภทฺทปญฺโญ เอก - ดอนมะลิ ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3107 13 พระครูสารพุทธิพงษ์  พุทฺธสาโร เอก - เดิมเจ้า ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 2551 ครูธรรม
ธ3108 14 พระสมุห์วีรชัย  อินฺทวณฺโณ เอก - เกษมบ ารุง บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3109 15 พระปลัดนนทณัฏฏ์  ชินวโร เอก - ย่านดินแดง อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี 84350 2554 ครูธรรม
ธ3110 16 พระอธิการประสาทพร  ติสฺสโร เอก - ท่าข้าม ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3111 17 พระครูสถิตวัฒนาภรณ์ เอก - ท่าตล่ิงชัน ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3113 18 พระครูประสาทสรคุณ  ปิยว โส เอก ป.โท ธรรมบูชา ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 2561 ครูธรรม
ธ3114 19 พระปลัดอ านวย  ฐานจาโร เอก - นันทาราม ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 2551 ครูธรรม
ธ3116 20 พระครูปริยัติธ ารงคุณ  สญฺญโต เอก 6 บุญบันเทิง คลองน้อย เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 2551 ครูธรรม
ธ3117 21 พระครูสมุห์ดิฐภูมิ  จิรธมฺโม เอก - ประชาวงศาราม กรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3118 22 พระครูประสิทธิชลธรรรม เอก - ประสิทธาราม บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 2551 ครูธรรม
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ธ3119 23 พระครูจิรเจติยาทร เอก - พระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 2551 ครูธรรม
ธ3120 24 พระครูวินัยธรองค์การ  สิริปญฺโญ เอก - พนม พนม พนม สุราษฎร์ธานี 84250 2559 ครูธรรม
ธ3121 25 พระครูมหาเจติยารักษ์ เอก - พระบรมธาตุไชยา เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 84110 2551 ครูธรรม
ธ3122 26 พระสุริยา  กนฺตลีโล เอก - พระพรหม ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 2551 ครูธรรม
ธ3123 27 พระครูวิสุทธิธุราทร เอก - เพ็งประดิษฐาราม เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260 2554 ครูธรรม
ธ3124 28 พระใบฎีกาเศกสรร  จรณสุทฺโธ เอก  1-2 ภูเขาน้อย เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 84280 2558 ครูธรรม
ธ3125 29 พระปลัดสมเจตน์  กิตฺติสาโร เอก - วชิรประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 84160 2551 ครูธรรม
ธ3126 30 พระครูสุตธรรมสิทธ์ิ เอก 4 สมหวัง วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 2551 ครูธรรม
ธ3127 31 พระครูสุมงคลรัตนากร เอก - สุมังคลาราม ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 84170 2551 ครูธรรม
ธ3128 32 พระครูนิโครธนันทคุณ เอก - หนองไทร หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3129 33 พระครูวินัยธรสุรศักด์ิ  ปญฺ าวโร เอก - อัมพวัน เกาะพงัน เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี 84280 2556 ครูธรรม
ธ3130 34 พระครูธีรธรรมมานุกูล เอก  1-2 คลองตาล เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 84190 2551 ครูธรรม
ธ3131 35 พระครูอาคมปัญญาคุณ เอก - ตรณาราม ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 2551 ครูธรรม
ธ3132 36 พระอธิการเดชา  สุมงฺคโล เอก คลองชะอุ่น คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 84250 ครูธรรม
ธ3134 37 พระวีระชัย  วีรชโย เอก - สามัคคีผดุงพันธ์ุ  (ธ) มะขามเตี ย เมือง สุราษฎร์ธานี 84000 2554 ครูธรรม (ธ)
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ธ3135 1 พระครูสุนทรกิตยานุกูล เอก - โนหาน ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83130 2551 ครูธรรม
ธ3136 2 พระครูสังฆกิจวิมล เอก 3 ท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110 2551 ครูธรรม
ธ3137 3 พระครูสุทธิสีลานุโยค  สุทฺธสีโล เอก 4 ท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 83110 2551 ครูธรรม
ธ3138 4 พระครูศรีกิตยาธร เอก 6 พระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110 2551 ครูธรรม (นนทชัย  กิตฺติโสภโณ)
ธ3139 5 พระมหาสรรเพ็ชร  อิสฺสรธมฺโม เอก 7 พระนางสร้าง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110 2551 ครูธรรม
ธ3140 6 พระครูนิมิตกิจจาทร  สุธีโร เอก 3 มงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 2551 ครูธรรม
ธ3143 7 พระมหาเรียน  รตโน เอก 3 วิชิตสังฆาราม ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 2551 ครูธรรม
ธ3144 8 พระมหาวินิจ  วรธมฺโม เอก 4 วิชิตสังฆาราม ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 2551 ครูธรรม
ธ3145 9 พระครูสุพจน์ธรรมาทร เอก - สว่างอารมณ์ ราไวย์ เมือง ภูเก็ต 83000 2551 ครูธรรม
ธ3146 10 พระมหาทวีศักด์ิ  นนฺทธมฺโม เอก 9 สิริสีลสุภาราม ฉลอง เมือง ภูเก็ต 83130 2551 ครูธรรม
ธ3147 11 พระครูสุวรรณธรรมวินิจ เอก - สุวรรณคีรีเขต กะรน เมือง ภูเก็ต 83000 2551 ครูธรรม
ธ3148 12 พระชอุ่ม  ปคุณธมฺโม เอก - อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120 2551 ครูธรรม
ธ3149 13 พระครูสัทธาธิคุณ เอก - ป่าอร่ามรัตนาราม รัษฎา เมือง ภูเก็ต 83000 2551 ครูธรรม (ธ)

ธ3141 14 พระครูเมตตาภิรม เอก  1-2 มงคลนิมิตร ตลาดใหญ่ เมือง ภูเก็ต 83000 2551 ครูธรรม
ซ  าต าแหน่งพระปริยัติ
นิเทศก์ ตัด 1 ต าแหน่ง
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ธ3150 1 พระครูกาญจนานุรักษ์ เอก - กาญจนบริรักษ์ เขาขาว ห้วยยอด ตรัง 92130 2551 ครูธรรม
ธ3151 2 พระครูโกศลสุตกิจ เอก - รัตนาภิมุข นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170 2551 ครูธรรม
ธ3152 3 พระครูประยุตอัครธรรม เอก - ควน (นาแค) บ้านควน เมือง ตรัง 92000 2551 ครูธรรม
ธ3153 4 พระครูวรสิทธิชัย เอก - สิทธิชัยรังสรรค์ นาท่ามเหนือ เมือง ตรัง 92000 2551 ครูธรรม
ธ3154 5 พระครูวิบูลธรรมโกศล เอก - ควนธานี ควนธานี กันตัง ตรัง 92110 2551 ครูธรรม
ธ3155 6 พระครูสังวรธรรมโชติ  เอก - โคกยาง โคกยาง กันตัง ตรัง 92110 2551 ครูธรรม
ธ3156 7 พระครูสังวรธรรมวิมล เอก - สาริการาม โคกหล่อ เมือง ตรัง 92000 2551 ครูธรรม
ธ3157 8 พระครูอาทรจันทคุณ เอก - คีรีวิหาร เขากอบ ห้วยยอด ตรัง 92130 2551 ครูธรรม
ธ3158 9 พระโชติ  ฐิตธมฺโม เอก - สีหราษฎร์ศรัทธา บางเป้า กันตัง ตรัง 92110 2551 ครูธรรม
ธ3159 10 พระสมพร  อตฺตมโน เอก - รัตนาภิมุข นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170 2551 ครูธรรม
ธ3160 11 พระสมุห์โรจน์กสิณ  วราสโภ เอก - ควนวิเศษ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2551 ครูธรรม
ธ3161 12 พระสันติ  สนฺตินนฺโท เอก - ธรรมาราม นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง 92170 2551 ครูธรรม
ธ3162 13 พระครูมหาเขตตารักษ์ เอก  - ทุ่งหลวง วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง 92220 2557 ครูธรรม
ธ3164 14 พระครูภัทรคูหารักษ์ เอก  - ถ  าโสราษฏร์ ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง 92190 2557 ครูธรรม (ณรงค์  อติภทฺโท)
ธ3165 15 พระรัฐชาติ  ปิยวณฺโณ เอก - ศรีรัตนาราม หนองข้างแล่น ห้วยยอด ตรัง 92130 2559 ครูธรรม
ธ3166 16 พระอธิการธีรภัทร์  ธีรภทฺโท เอก ปวส. ป่าธรรมาวาส ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง 92180 2560 ครูธรรม
ธ3167 17 พระปลัดสิรภพ  ปิยสีโล เอก ม.6 กุฏยาราม ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2560 ครูธรรม
ธ3168 18 พระอนุสรณ์  จิรวฑฺฒโน เอก ป.ตรี กะพังสุรินทร์ ทับเท่ียง เมือง ตรัง 92000 2560 ครูธรรม
ธ3169 19 พระใบฎีกาสิทธิพงษ์  รตนโชโต เอก ป.ตรี ประสิทธิชัย ทับเท่ียง เมืองตรัง ตรัง 92000 2561 ครูธรรม
ธ3170 20 พระครูสมุห์วิเศษ  ถาวรธมฺโม เอก ม.6 นานอน นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง 92100 2561 ครูธรรม
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ธ3172 1 พระครูพิจิตรศุภการ เอก - กระบ่ีน้อย กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี 81000 2551 ครูธรรม
ธ3173 2 พระโชคอนุชิต  สนฺติกโร เอก - แก้วโกรวาราม ปากน  า เมือง กระบ่ี 81000 2559 ครูธรรม
ธ3174 3 พระสุพร  คุณธมฺโม เอก ป.บส. แก้วโกรวารามฯ ปากน  า เมือง กระบ่ี 81000 2561 ครูธรรม
ธ3175 4 พระครูพิพัฒน์พนมกิจ เอก - เขาพนม เขาพนม เขาพนม กระบ่ี 81140 2551 ครูธรรม
ธ3176 5 พระครูประภาสธรรมาวุธ  อรุโณ เอก 4 คลองสน อ่าวนาง เมือง กระบ่ี 81000 2554 ครูธรรม
ธ3178 6 พระประดิษฐ์  อาทโร เอก ป.บส. ทับปริก ทับปริก เมือง กระบ่ี 81000 2561 ครูธรรม
ธ3179 7 พระครูสุวิมลธรรมานุกูล เอก - นาเหนือ นาเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 81110 2551 ครูธรรม
ธ3180 8 พระครูโอภาสธรรมาวุธ เอก - บางผึ ง โคกยาง เหนือคลอง กระบ่ี 81130 2551 ครูธรรม
ธ3181 9 พระครูศรีธรรมาวุธ เอก - โภคาจูฑามาตย์ เมือง กระบ่ี 81000 2551 ครูธรรม
ธ3182 10 พระครูโสภิตธรรมนิเทศ เอก - ราษฎร์รังสรรค์ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบ่ี 81110 2551 ครูธรรม
ธ3183 11 พระครูสีลสุวรรณากร เอก - สุวรรณธาราราม กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี 81000 2554 ครูธรรม
ธ3184 12 พระครูอาทรธรรมาวุธ เอก - ไสไทย ไสไทย เมือง กระบ่ี 81000 2554 ครูธรรม
ธ3185 13 พระใบฎีกาเชียว  จนฺทโชโต เอก ปวส. อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 81110 2558 ครูธรรม
ธ3186 14 พระไพบูลย์  อตฺถยุตฺโต เอก - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก กระบ่ี 81110 2558 ครูธรรม

ธ3171 15 พระราชสุทธิวิมล เอก - กระบ่ีน้อย กระบ่ีน้อย เมือง กระบ่ี 81000 2551 ครูธรรม
ซ  าต าแหน่งพระปริยัติ
นิเทศก์ ตัด 1 ต าแหน่ง



หนา้ 326/335

เลขท่ี

ประจ าตัว น.ธ. ป.ธ.
ล าดับ

ส าหรับถวายค่าตอบแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีส ารวจข้อมูลครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ช่ือ-ฉายา
วิทยฐานะ

วัด จังหวัด อบรมเม่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุต าบล อ าเภอ รหัสฯ

ธ3187 1 พระมหาเอกรัตน์  อาภากโร เอก 4 คงคาภิมุข ตะก่ัวป่า ตะก่ัวป่า พังงา 82190 2558 ครูธรรม
ธ3188 2 พระครูใบฎีกาสมโภช  จิตฺตสว โร เอก - คมนียเขต คึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา 82190 2551 ครูธรรม
ธ3189 3 พระครูพิพัฒน์คมนียเขต  สนฺติกโร เอก - คมนียเขต คึกคัก ตะก่ัวป่า พังงา 82190 2551 ครูธรรม
ธ3190 4 พระเวนิช อภินนฺโท (พระครูโฆษิตกิจจาทร) เอก - โฆสิตาราม กะปง กะปง พังงา 82170 2551 ครูธรรม
ธ3192 5 พระครูพิศาลกิจจานุรักษ์ เอก - นิคมสโมสร ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120 2551 ครูธรรม
ธ3193 6 พระมหาธีรยุทธ์  ธีรว โส เอก 3 ประชุมโยธี ท้ายช้าง เมือง พังงา 82000 2551 ครูธรรม
ธ3194 7 พระครูสังฆรักษ์โสภณ ปสนฺนจิตฺโต เอก  - ประชุมโยธี เมือง พังงา 82000 2557 ครูธรรม
ธ3195 8 พระเพชร  วิริยธมฺโม เอก ปวช. ประชุมโยธี ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000 2560 ครูธรรม
ธ3196 9 พระปลัดจิรวัฒน์  อภินนฺโท เอก  1-2 ประพาสประจิมเขต ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000 2560 ครูธรรม
ธ3197 10 พระครูสิริธีราภรณ์ เอก 5 มณีศรีมหาธาตุ กะไหล ตะก่ัวทุ่ง พังงา 82130 2551 ครูธรรม
ธ3198 11 พระใบฎีกาธงชัย หิริธมฺโม เอก - มะปริง นบปริง เมือง พังงา 82000 2551 ครูธรรม
ธ3199 12 พระครูสัจจญาณประยุต เอก - มาตคุณาราม กระโสม ตะก่ัวทุ่ง พังงา 82130 2551 ครูธรรม
ธ3200 13 พระครูพินิตกิจจาทร เอก - สามัคคีธรรม แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 82150 2551 ครูธรรม
ธ3201 14 พระปลัดคมกฤษณ์  หิตจิตฺโต เอก 3 สามัคคีธรรม คุระบุรี พังงา 82150 2556 ครูธรรม
ธ3202 15 พระปลัดจ าเริญ   อภิวโร เอก - เหมืองประชาราม ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120 2551 ครูธรรม
ธ3203 16 พระครูไพโรจน์วุฒิธรรม เอก - ป่าสวนงาม (ธ) บางวัน คุระบุรี พังงา 82150 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ3204 1 พระสมุห์สนิท  ติสฺสเทโว เอก - สุวรรณคีรี ปากจ่ัน กระบุรี ระนอง 85110 2551 ครูธรรม
ธ3205 2 พระอธิการวิรัช  อินฺทโก เอก - มัชฌิมเขต มะมุ กระบุรี ระนอง 85110 2551 ครูธรรม
ธ3206 3 พระครูภัทรสรคุณ เอก - เวฬุวัน จปร. กระบุรี ระนอง 85110 2554 ครูธรรม
ธ3207 4 พระครูสังฆรักษ์ณรงค์  ฐานุตฺตโร เอก - ตรอกปรือ น  าจืดน้อย กระบุรี ระนอง 85110 2551 ครูธรรม
ธ3208 5 พระครูปทุมธารารักษ์ เอก  - ปทุมธาราราม กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120 2554 ครูธรรม
ธ3209 6 พระครูนิยมธรรมาวุธ เอก - ธรรมาวุธาราม กะเปอร์ เมือง ระนอง 85120 2551 ครูธรรม
ธ3210 7 พระณรงค์ฤทธ์ิ  านวโร เอก - สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2554 ครูธรรม
ธ3211 8 พระธนพล  ธนพโล เอก - สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2551 ครูธรรม
ธ3212 9 พระปลัดวิหาร  กตกุสโล เอก - สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2551 ครูธรรม
ธ3213 10 พระครูวชิรวินัยสุนทร เอก - หาดส้มแป้น หาดส้มแป้น เมือง ระนอง 85000 2551 ครูธรรม
ธ3214 11 พระครูวิมลกิจจาภรณ์ เอก - อุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2551 ครูธรรม
ธ3215 12 พระนบพร  กิตฺติสทฺโท เอก - อุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2551 ครูธรรม
ธ3216 13 พระมงคล  มงฺคโล เอก - อุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2551 ครูธรรม
ธ3217 14 พระเอกสิทธ์ิ  ชุตินฺธโร เอก - อุปนันทาราม เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2551 ครูธรรม
ธ3218 15 พระปลัดจิรเดช  อุตฺตมจิตฺโต เอก  - ราชกรูดล่าง ราชกรูด เมือง ระนอง 85000 2556 ครูธรรม
ธ3219 16 พระสมุห์วิเชียร วชิรปญฺโญ เอก  - สุวรรณคีรีวิหาร เขานิเวศน์ เมือง ระนอง 85000 2556 ครูธรรม
ธ3220 17 พระสมศรี  สมลาโภ เอก  - บ้านหงาว หงาว เมือง ระนอง 85000 2556 ครูธรรม
ธ3221 18 พระครูวินัยธรเสรี  สิริธมฺโม เอก - ปุญญาราม บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 85130 2551 ครูธรรม
ธ3222 19 พระครูสถิตธรรมโมภาส (สุรพงษ์) เอก - สถิตย์ธรรมาราม ก าพวน สุขส าราญ ระนอง 85120 2554 ครูธรรม
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ธ3223 1 พระมหาพรหมพิริยะ (วิชาญ  ปภสฺสโร) เอก 4 อ่าวบัว เกาะใหญ่ กระแสสินธ์ุ สงขลา 90270 2551 ครูธรรม
ธ3224 2 พระครูโสภณคณาภิบาล เอก - โคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230 2551 ครูธรรม
ธ3225 3 พระครูพัฒนาปัญาทร(ประยงค์  ปญฺ าทีโป) เอก - โคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 90230 2554 ครูธรรม
ธ3226 4 พระครูวิศิษฎ์สารธรรม เอก - สะพานไม้แก่น สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 90130 2551 ครูธรรม
ธ3227 5 พระครูเมตตาธรรมรัต  อภิวณฺโณ เอก - สุริยาราม เทพา เทพา สงขลา 90260 2551 ครูธรรม
ธ3228 6 พระครูโสตถิธีรคุณ (สายันต์ ธมฺมธีโร) เอก - คงคาสวัสด์ิ สะกอม เทพา สงขลา 90260 2551 ครูธรรม
ธ3229 7 พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร เอก - ล าชิง คลองทราย นาทวี สงขลา 90000 2551 ครูธรรม
ธ3230 8 พระมหาพิรุณ  ฐานุตฺตโร เอก 5 ในวัง นาทวี นาทวี สงขลา 90000 2556 ครูธรรม
ธ3231 9 พระครูกิตติปริยัติสุนทร(สนอง  กิตฺติปญฺโญ) เอก 4 แม่เปียะ คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3232 10 พระครูปคุณสังฆกิจ  ปคุโณ เอก - บางหยี บางกล่ า บางกล่ า สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3233 11 พระครูพิมลชลธาร เอก - ชลธาราวาส บางกล่ า บางกล่ า สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3234 12 พระครูสถิตสุตพจน์ เอก - คงคาเลียบ ท่าช้าง บางกล่ า สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3235 13 พระครูกิตติธรรมานุกูล เอก - บางดาน พะวง เมือง สงขลา 90000 2551 ครูธรรม
ธ3236 14 พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ  ฐานะธมฺโม เอก - แหลมทราย บ่อยาง เมือง สงขลา 90000 2551 ครูธรรม
ธ3237 15 พระครูปลัดประสิทธ์ิ  รกฺขิตธมฺโม เอก - หัวป้อมใน บ่อยาง เมือง สงขลา 90000 2551 ครูธรรม
ธ3238 16 พระปลัดสมปอง  ปญฺญาสโม เอก - ไทรงาม บ่อยาง เมือง สงขลา 90000 2551 ครูธรรม
ธ3239 17 พระมหาเจริญ  สุวณฺโณ เอก  - ไทรงาม บ่อยาง เมือง สงขลา 90000 2556 ครูธรรม
ธ3240 18 พระโอภาส  มนาโป เอก - ราษฎร์บ ารุง ระโนด ระโนด สงขลา 90140 2551 ครูธรรม
ธ3241 19 พระมหาชัยศักด์ิ  ปญฺญาธโร เอก 4 ดอกสร้อย พังยาง ระโนด สงขลา 90140 2556 ครูธรรม
ธ3242 20 พระประดิฏฐ์  ฐิตธมฺโม เอก - ไทรใหญ่ ควนรู รัตภูมิ สงขลา 90180 2551 ครูธรรม
ธ3243 21 พระสมุห์วัชรินทร์  อติพโล เอก - ไทรใหญ่ ควนรู รัตภูมิ สงขลา 90180 2551 ครูธรรม
ธ3244 22 พระครูโกศลกิจจาทร เอก - เขาตกน  า ก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 90180 2556 ครูธรรม
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ธ3245 23 พระครูนันทสารกิจ  อานฺนโท เอก - จะทิ งพระ สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190 2551 ครูธรรม
ธ3246 24 พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์ เอก - สนามชัย สนามชัย สทิงพระ สงขลา 90190 2551 ครูธรรม
ธ3247 25 พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์ เอก - บ่อประดู่ วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 90190 2551 ครูธรรม
ธ3248 26 พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ เอก - ยางทอง ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 90240 2551 ครูธรรม
ธ3249 27 พระสมุห์ขาว  อธิปญฺโญ เอก - ยางทอง ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 90240 2556 ครูธรรม
ธ3250 28 พระครูอรรถกิจไพศาล (อนันต์ อตฺถกาโม) เอก - สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 90210 2551 ครูธรรม
ธ3251 29 พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล อนุวัฒโน) เอก - ปะโอ ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 90280 2551 ครูธรรม
ธ3252 30 พระมหาคล่อง  เตชปญฺโญ เอก 3 ธรรมโฆษณ์ สทิงหม้อ สิงหนคร สงขลา 90280 2551 ครูธรรม
ธ3253 31 พระสมุห์จ าเนียร  โชติปญฺโญ เอก  - ตางหน ท านบ สิงหนคร สงขลา 90280 2551 ครูธรรม
ธ3254 32 พระครูชยุตสุตคุณ เอก 3 ท่าข้าม ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3255 33 พระครูมงคลถาวรกิจ(กรวิทย์ กรวิทฺโธ) เอก - มหัตตมังคลาราม หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3256 34 พระครูวินัยธรประภาส  กตปุญฺโญ เอก - โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3257 35 พระครูอุทัยธรรมธาดา เอก - ม่วงค่อม ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3258 36 พระครูสังฆรักษ์สาธิต  ฐิตสาโร เอก - โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3259 37 พระอุดม  อกิญฺจโน เอก - ควนลัง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 2551 ครูธรรม
ธ3260 38 พระครูปลัดด ารงค์  ถิรจิตฺโต เอก ควนลัง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110 2556 ครูธรรม
ธ3261 39 พระครูสังฆรักษ์ทะนงศักด์ิ  จิรวฑฺฒโน เอก - โคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2559 ครูธรรม
ธ3262 40 พระมหาวรรณะ  ธมฺมจาโร เอก 3 หงษ์ประดิษฐาราม คอหงษ์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 2559 ครูธรรม
ธ3263 41 พระครูประภัสสรปัญญาคุณ  (ไสว  ชวนปญฺโญ) เอก ม.6 กาญจนาวาส บ้านนา จะนะ สงขลา 90130 2560 ครูธรรม
ธ3264 42 พระโสภณ  สุรปญฺโญ เอก ป.ตรี บางเหรียง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 90220 2560 ครูธรรม
ธ3265 43 พระปลัดเมธี  ปิยธมฺโม เอก ป.โท โคกพยอมสุการาม พิจิตร นาหม่อม สงขลา 90310 2561 ครูธรรม
ธ3266 44 พระปลัดฤทธิพร  จารุวณฺโณ เอก ม.6 หัวถนน ปริก สะเดา สงขลา 90120 2561 ครูธรรม
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ธ3267 45 พระครูบวรสรนาท  านิสฺสโร เอก ป.โท เขากลอย (ธ) ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 90110 2561 ครูธรรม (ธ)
ธ3268 46 พระครูกิตติศาสนคุณ  อนุโชโต เอก - ป่าสัก ทุ่งขมิ น นาหม่อม สงขลา 90000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3269 47 พระครูกิตติสารธรรมวัฒน์ เอก - บ้านขาว บ้านขาว ระโนด สงขลา 90140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3270 48 พระครูโกศลอรรถกิจ เอก - โคกเบี ยว เกาะยอ เมือง สงขลา 90000 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3271 49 พระครูพิสุทธิธรรมโชติ เอก - ประดิษฐ์สโมสร สนามชัย สทิ งพระ สงขลา 90190 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3272 50 พระครูปภัสสรสีลโสภณ เอก - อมฤตวราราม สะเดา สะเดา สงขลา 90120 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3273 51 พระครูประทีปวิทยาคุณ เอก - เกษตรชลธี ตะเครียะ ระโนด สงขลา 90140 2551 ครูธรรม (ธ)
ธ3275 52 พระครูบวรชัยวัฒน์(วันชัย) เอก - กอบกุลรัตนาราม พังลา สะเดา สงขลา 90250 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ3276 1 พระครูอาคมสิทธิเวช เอก - ขันประชาสรรค์ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000 2551 ครูธรรม
ธ3277 2 พระครูปัญญารัตนาธาร เอก - ควนปริง พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 93110 2551 ครูธรรม
ธ3278 3 พระมหาจเร  ปญฺ าธโร เอก 4 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 2554 ครูธรรม
ธ3279 4 พระมหาสราวุฒิ  สราวุฑฺโฒ เอก 4 คูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 93000 2561 ครูธรรม
ธ3280 5 พระครูสมุห์จิรายุทธ จิรายุทฺโธ เอก - ควนแร่ ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง 93000 2552 ครูธรรม
ธ3281 6 พระปลัดบุญเชิด  อาทโร เอก - ตะโหมด ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 93160 2559 ครูธรรม
ธ3282 7 พระครูสมุห์ประเทือง  านิสฺสโร เอก  - ต านาน ต านาน เมือง พัทลุง 93000 2557 ครูธรรม
ธ3283 8 พระครูปลัดประสิทธ์ิ  ปสฎฺโฐ เอก 3 ทะเลน้อย ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 93150 2551 ครูธรรม
ธ3284 9 พระครูศรีรัตนชัย เอก 6 ปรางค์ชัย ปรางหมู่ เมือง พัทลุง 93000 2558 ครูธรรม
ธ3286 10 พระปลัดส าเริง  ต าโณ เอก ปุณณาวาส บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000 2558 ครูธรรม
ธ3287 11 พระครูสุธรรมวัฒน์ เอก - พิกุลทอง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 93110 2551 ครูธรรม
ธ3288 12 พระครูพิพัฒน์กิตติคุณ เอก  1-2 ควนปริง พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 93110 2551 ครูธรรม
ธ3290 13 พระปลัดทวีศักด์ิ  ชุติมนฺโต เอก ห้วยเนียง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 93140 2558 ครูธรรม
ธ3291 14 พระครูประภัศร์ธรรมวาที เอก - หัวเตย ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 93120 2551 ครูธรรม
ธ3292 15 พระครูพิสิฐพัฒนคุณ เอก - อภยาราม ท่าแค เมือง พัทลุง 93000 2551 ครูธรรม
ธ3293 16 พระครูพิศาลธรรมภัชน์ เอก - ภูผาภิมุข (ธ) คูหาสวรรค์ เมือง พัทลุง 93000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ3294 1 พระครูกิตติคุณาทร โท - อาทรรังสฤษฎ์ิ ก าแพง ละงู สตูล 91110 2551 ครูธรรม
ธ3295 2 พระครูชลมุขวิธาน เอก - ปากบารา ปากน  า ละงู สตูล 91110 2551 ครูธรรม
ธ3296 3 พระครูปลัดพนม  จิรธมฺโม เอก - ทุ่งขมิ น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 91120 2551 ครูธรรม
ธ3297 4 พระครูปิยสีลวิมล เอก  1-2 ถ  าเขาจีนธีรประดิษฐ์ คลองขุด เมือง สตูล 91000 2551 ครูธรรม
ธ3298 5 พระครูวิมลธรรมรส เอก - ชนาธิปเฉลิม พิมาน เมือง สตูล 91000 2551 ครูธรรม
ธ3299 6 พระครูวุฒิญาณโสภณ เอก  1-2 ปาล์มพัฒนาราม ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 91130 2551 ครูธรรม
ธ3300 7 พระครูเขมพัชรากร เอก - มงคลม่ิงเมือง คลองขุด เมือง สตูล 91000 2551 ครูธรรม
ธ3301 8 พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ เอก 3 ชนาธิปเฉลิม พิมาน เมือง สตูล 91150 2551 ครูธรรม
ธ3302 9 พระครูโสภณปัญญาสาร เอก 3 นิคมพัฒนาราม นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 91130 2551 ครูธรรม
ธ3303 10 พระครูโสภณวิริยกิตติ เอก - ทุ่งขมิ น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 91120 2551 ครูธรรม
ธ3304 11 พระครูอดุลสัจจธรรม เอก - ห้วยไทร ละงู ละงู สตูล 91110 2551 ครูธรรม
ธ3305 12 พระครูอดุลสามัคคยาธร เอก - วังผาสามัคคี ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 2551 ครูธรรม
ธ3306 13 พระมหาชัยวัฒน์ ชยธมฺโม เอก 4 หน้าเมืองสตูล คลองขุด เมือง สตูล 91000 2551 ครูธรรม
ธ3307 14 พระปลัดนิพนธ์  นิพนฺโธ เอก - ปาล์มพัฒนาราม ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 91130 2551 ครูธรรม
ธ3308 15 พระเดชา คุณวโร เอก - ปัณณรสาราม นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 91130 2551 ครูธรรม
ธ3309 16 พระครูนราทรธรรมคุณ เอก - ชมภูนิมิตร ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120 2554 ครูธรรม
ธ3310 17 พระครูสุนทรสิริสาร เอก - กุมภีลบรรพต (ธ) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ3311 1 พระครูโกศลกิตติคุณ เอก 3 บันลือคชาวาส ช้างให้ตก โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94120 2554 ครูธรรม
ธ3312 2 พระครูสุตกิจสโมสร เอก 4 ราษฎร์บูรณะ ควนโนรี โคกโพธ์ิ ปัตตานี 94120 2551 ครูธรรม
ธ3313 3 พระมหามงคล  โชติปญฺโ เอก 4 ควนนอก ควน ปะนาเระ ปัตตานี 2558 ครูธรรม
ธ3314 4 พระปลัดสุพจน์  มหาลาโภ เอก  1-2 สารวัน ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 94220 2554 ครูธรรม
ธ3315 5 พระครูมงคลคุณาธาร เอก - นพวงศาราม (ธ) สะบารัง เมือง ปัตตานี 94000 2551 ครูธรรม (ธ)
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ธ3316 1 พระมหาสุริยัน  เขมจารี เอก 4 คอกช้าง แม่หวาด คอกช้าง ยะลา 2558 ครูธรรม
ธ3317 2 พระครูวิศาลประชาทร เอก - จันทร์ธาดาประชาราม เบตง เบตง ยะลา 95110 2551 ครูธรรม
ธ3318 3 พระครูเกษมธรรมธาดา เอก  - พุทธาธิวาส เบตง เบตง ยะลา 95110 2554 ครูธรรม
ธ3319 4 พระครูประโชตธรรมานุยุต เอก - ดิตถมงคล ท่าสาป เมืองฯ ยะลา 95000 2551 ครูธรรม
ธ3320 5 พระครูสิทธิปุญญาคม เอก - คูหาภิมุข หน้าถ  า เมืองฯ ยะลา 95000 2551 ครูธรรม
ธ3322 6 พระครูวรพุทธาภิรักษ์(สมศักด์ิ  ปุสฺสวโร) เอก 4 พุทธภูมิ เมืองฯ ยะลา 95000 2557 ครูธรรม
ธ3323 7 พระวันชัย  ตปุญฺโ เอก ยูปาราม ยุโป เมืองฯ ยะลา 95000 2558 ครูธรรม
ธ3324 8 พระปลัดศิจะพรรณ สุธมฺโม ป. เอก 4 นิโรธสังฆราม สะเตง เมืองฯ ยะลา 95000 2551 ครูธรรม
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ธ3325 1 พระครูบริหารสังฆานุวัตร เอก  - ประชุมชลธารา สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 2551 ครูธรรม
ธ3326 2 พระครูประกาศศาสนคุณ  เอก - น  าขาวยะกา กายูคละ แว้ง นราธิวาส 96160 2551 ครูธรรม
ธ3327 3 พระครูปัญญาภิรมย์  เอก - ประชาภิรมย์ บางนาค เมือง นราธิวาส 96000 2551 ครูธรรม
ธ3328 4 พระครูพิสุทธ์ิประชาทร  เอก - กาหลงคีรีธรรมาราม กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 96210 2551 ครูธรรม
ธ3329 5 พระครูโอภาสชลธาร  เอก - ชลธาราสิงเห เจ๊ะเห ตากใบ นราธิวาส 96110 2551 ครูธรรม
ธ3330 6 พระประเวศน์  ถาวรธมฺโม เอก - เกษตรธิการาม นานาค ตากใบ นราธิวาส 96110 2551 ครูธรรม
ธ3331 7 พระปลัดบุญสืบ  จิตฺตปุญฺโญ เอก - โก-ลกเทพวิมล สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120 2551 ครูธรรม
ธ3332 8 พระปลัดสมพงษ์  สมว โส เอก - บางนรา บางนาค เมือง นราธิวาส 96000 2551 ครูธรรม
ธ3333 9 พระครูขันติธรรมาธร (ประสพ ขนฺติธโร) เอก  - โคกตา สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 2556 ครูธรรม
ธ3334 10 พระครูอดุลวีราคม เอก - ชลธาราวาส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 2556 ครูธรรม
ธ3335 11 พระครูสิทธิคุณาทร (สัญญา  สญฺ โต) เอก  - สิทธิสารประดิษฐ์ พร่อน ตากใบ นราธิวาส 96110 2557 ครูธรรม
ธ3337 12 พระครูประดิษฐ์ขันติคุณ เอก - ประดิษฐ์บุปผา สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 96140 2558 ครูธรรม
ธ3338 13 พระครูอนุกิจสุนทร  ปุญฺ โชโต เอก - ตันหยงมัส ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 96130 2558 ครูธรรม


