
 
ประกาศมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  

 
อ าเภอ เมือง 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระพนม  อาภทฺธโร  
๒ พระสุภาพ  อติสุนฺทโร  
๓ พระเสน่ห์  ปภสฺสโร  
๔ พระครูสุนันท์สารคุณ  
๕ พระครูญาณธรรมประสุต  
๖ พระสมพร  สมจิตฺโต  
๗ พระบุญสม  คุณวโร  
๘ พระค่าย  วชิรวํโส  
๙ พระมหาพงษ์พุทธิกร  พุทฺธิเมธี  

๑๐ พระธรรมศักดิ์  สิริปญฺโญ  
๑๑ พระณรงค์ทร  สุจิตฺโต  
๑๒ พระคณโฑ  คนฺธสาโร  
๑๓ พระอนนต์   อคฺคปญฺโญ  
๑๔ พระอธิการบํารุง  อหิงํสโก  
๑๕ พระอุทัย  วรกิจฺโจ  
๑๖ พระครูวิมลธรรมรังษี  
๑๗ พระครูสุตธีรธรรม  
๑๘ พระครูศรีปริยัติพิมล    
๑๙ พระวชิรวิทย์  วชิรวํโส  
๒๐ พระประสิทธิ์  ขนฺติวณฺโณ  
๒๑ พระอธิการทองสา  ฐิตธมฺโม  
๒๒ พระมหาโยธิน  โยธโก  
๒๓ พระพิบูลย์  ขนฺติโก  
๒๔ พระพรชัย  ฐิตธมฺโม  
๒๕ พระสุพจน์  อภิธมฺโม  
๒๖ พระประจักษ์  ยโสธโร  
๒๗ พระพรมะนี  ปณฺฑิโต  
๒๘ พระครูสถิตชัยวัฒน์    
๒๙ พระมหาปริญญา  เขมจารี  
๓๐ พระครูโสภณภัทรกิจ  
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ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 
๓๑ พระมหาสุวัฒน์  สุธมฺโม  
๓๒ พระครูวิบูลชยานุรักษ์   
๓๓ พระชูวงษ์  ฉนฺทกโร  
๓๔ พระประจักร์   สุชีโว  
๓๕ พระอธิการประคองศิลป์  ติสฺโส  
๓๖ พระมหานครินทร์  ญาณวชิรเมธี  
๓๗ พระเฉลิมวุฒิ  จิตฺตสํวโร  
๓๘ พระมหาแสงมะณี   คชาธโร  
๓๙ พระวิษณุ  จิรวฑฺฒนเมธี  
๔๐ พระอดุลย์  ฐิตปญฺโญ  
๔๑ พระสิทธิศักดิ์  พลญาโณ  
๔๒ พระพรหมลิขิต  ปภสฺสรจิตฺโต  
๔๓ พระครูปริยัติธรรมกิตติ์  

 
อ าเภอ คอนสวรรค์ 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระวโรดม  สิรินฺธโร  
๒ พระโอภาส  อนาวิโล  
๓ พระณัฐวุฒิ  กตฺปุญโญ  
๔ พระปลัดสมพงษ์  ภทฺทปญฺโญ  
๕ พระอธิการรังสรรค์  สนฺตกาโย  
๖ พระมหาเสกสรร  สมิทฺธาโก  
๗ พระครูรัตนธรรมาภิรัต  
๘ เจ้าอธิการศุภกฤต  เตชธมฺโม  
๙ พระใบฎีกาศราวุฒิ  มหาลาโภ  

๑๐ เจ้าอธิการสุเจตน์  นาถธมฺโม  
๑๑ พระวีระยุทธ์  ฐิตมโน  
๑๒ พระครูสุทัศน์ธรรมโกวิท  
๑๓ พระครูโอภาสธีรานุวัตร  
๑๔ พระสายสิน  สุภทฺโท  

 
อ าเภอ ภักดีชุมพล 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูประสิทธิ์ชัยวิมล  
๒ พระอธิการสกายแลบ  ธมฺมธโร  
๓ พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ  
๔ พระมหาสมพัตร์  ปิยธมฺโม  
๕ พระกองหนุน  ปภาโส  
๖ พระพีระพันธ์  ธมฺมวฑฺโฒ  
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๗ พระถนอม  โอวาทธมฺโม  
๘ พระมหาสุรพงศ์  สุรวํโส  

 
อ าเภอ หนองบัวแดง 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูสุวรรณจันทรังษี  
๒ พระครูอินทธรรมธัช  
๓ พระครูใบฎีกาบุญจันทร์    
๔ พระอธิการช่วง  ปญฺโญวีโร  
๕ พระครูนันทธรรมาภรณ์    
๖ พระสมุห์จรูญ  พุทฺธสีโล  
๗ พระเชิงชาย  ธมฺมิสฺสโร  
๘ พระสมศักดิ์  ธมฺมิโก  
๙ พระขวัญชัย  ปญฺญาวโร  

๑๐ พระสําอางค์  อภิปุญฺโญ  
๑๑ พระครูประภัศร์ธรรมาภิรักษ์  
๑๒ พระจันทร์จรัส  ปญฺญาธโร  
๑๓ พระอธิการสมพร  ชยธมฺโม  
๑๔ พระครูสุเมธธรรมาวุธ  
๑๕ พระสมเจริญ  ยสวฑฺฒโน  
๑๖ พระครูวรเทพธรรมคุณ  
๑๗ พระมหาสุภาชัย  โกวิโท  
๑๘ พระครูโสภณธรรมารักษ์  
๑๙ พระสุวรรณ  กิตฺติโสภโณ  
๒๐ พระครูปภากรวุฒิคุณ    
๒๑ พระครูสุนทรธรรมวิธาน    
๒๒ พระอธิการเยี่ยม  อติเมโธ  
๒๓ พระวิสูตร  ปริญฺญาโณ  
๒๔ พระครูถาวรชัยโสภณ  
๒๕ พระครูญาณสารวิสุทธิ์   
๒๖ พระอธิการปุ่น  จารุวํโส  
๒๗ พระครูไพศาลสารพิสุทธิ์  
๒๘ พระเคน  ปภาโส  
๒๙ พระสมพร  กลยาโณ  
๓๐ พระครูวิศาลธรรมโชติ  
๓๑ พระนุสิต  ชยันโต  
๓๒ พระปาน  ปญฺญาวโร  
๓๓ พระอธิการมนตรี  ธมฺมทีโป  
๓๔ พระสมควร  ปญฺญาวชิโร  
๓๕ พระจตุภูมิ  กตปุญฺโญ  
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ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 
๓๖ พระมหาวิฑูรย์  สิทฺธิเมธี  
๓๗ พระอธิการศิริ  ฐิตธมฺโม  
๓๘ พระอธิการประหยัด  จิวถุโร  
๓๙ พระอธิการสุดชา  ถาวโร  

 
อ าเภอ บ้านเขว้า 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระแดนไทย  ฐิตเมโธ  
๒ พระอธิการสมเกียรติ  กตปุญโญ  
๓ พระปราโมทย์  จนฺทปญฺโญ  
๔ พระนภินทร์  อุฏฐาโน  
๕ พระสํารอง  อธิปญฺโญ  
๖ พระสถิต  สุธีโร  
๗ พระสุระ  โสภณปญฺโญ  
๘ พระศไสวชัย  กนฺตปญฺโญ  
๙ พระประจวบ  โชติปญฺโญ  

๑๐ พระครูธรรมธรอนุรักษ์ ฐิตารกฺโข  
๑๑ พระครูวิมลจันทโสภณ    
๑๒ พระกรุง  ภทฺราวุฑโฒ  
๑๓ พระสมบูรณ์ ชาติชโย  
๑๔ พระครูใบฎีกาสุนทร ฉนฺทโก  
๑๕ พระบุญธรรม  สิริคุตฺโต  

 
อ าเภอ แก้งคร้อ 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระเดชา  จนฺทวํโส  
๒ พระประดับ  โชติปญฺโญ  
๓ พระครูสุทธิเขมคุณ  
๔ พระครูศรีปริยัติคุณาธาร  
๕ พระสงวน  ฐานุตฺตโร  
๖ พระมหาเชาวฤทธิ์  นรินฺโท  
๗ พระทัศพร  กลฺยาณธมฺโม  
๘ พระอธิการบุญธรรม  โชติโก  
๙ พระอธิการเข้ม  สุขกาโม  

๑๐ พระอธิการตงหมิง  ถาวโร  
๑๑ พระทวีศักดิ์  นีลวณฺโณ  
๑๒ พระมหาอัครวัฒน์  กิตฺติญาโณ  
๑๓ พระสังเวียน  สีลเตโช  
๑๔ พระวรเมธ  เตชธมฺโม  
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อ าเภอ ภูเขียว 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูสิริเมตตาธรรม  
๒ พระครูบุญพัฒนาภรณ์  
๓ พระพะราดล  ชยวุฑฺโฒ  
๔ พระวิชิต  ธีรปญฺโญ  
๕ พระธีรพล  รวิวณฺโณ  
๖ พระบุญมี  ถาวโร  
๗ พระทองแดง  จกฺกธมฺโม  
๘ พระดวงใจ  ถิรจิตฺโต  
๙ พระสมาน  ปริปุณโณ  

๑๐ พระลัด  ฐานวีโร  
๑๑ พระมหาชาญชัย  จนฺทูปโม  
๑๒ พระณัฏฐ์  กิตฺติภทฺโท  
๑๓ พระครูปริยัติวัฒนคุณ  
๑๔ พระครูธีรญาณวีรากร  
๑๕ พระมงคลรัตน์  กิตฺติโสภโณ  
๑๖ พระครูคัมภีรสิทธิคุณ  
๑๗ พระอธิการสกล  สนฺตมโน  
๑๘ พระศรัณยู  สุนฺทโร  
๑๙ พระครูจารุธรรมาภิวัฒน์  
๒๐ พระวิชัย  วิชโย  
๒๑ พระยุทธนา  สนฺตมโน  
๒๒ พระวิเชียร  เตชธมฺโม  
๒๓ พระพัฒนา  สีลเตโช  
๒๔ พระขวัญชัย  ชยวุฑฺโฒ  

 
อ าเภอ เกษตรสมบูรณ์ 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูพิพิธสถิตธรรม  
๒ พระครูโพธิธรรมประยุต  
๓ พระอธิการภัคพงศ์  สิริธมฺโม  

 
อ าเภอ บ้านแท่น 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูสิริวชิรากร  

๒ พระครูสิริภัทรสุนทร  
๓ พระพงศ์ศิริ  มหาญาโน  
๔ พระประสิทธ์  สิทธิญาโณ  
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ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 
๕ พระอธิการอานนท์  รกฺขิโต  
๖ พระลาน  สุทฺธจิตโต  
๗ พระครูปัญญาวุธโสภณ    
๘ พระพยม  อริยปญฺโญ  
๙ พระครูปิยธรรมประสิทธิ์    

๑๐ พระครูสุทธิธรรมโกศล    
๑๑ พระครูอรุณธรรมสถิต    
๑๒ พระครูวุฒิวรรณโกศล  
๑๓ พระทองดี  อธิปญฺโญ  
๑๔ พระครูสีลธราทร  ทสฺสนีโย  
๑๕ พระเชิดชาย  ปิยวณฺโณ  
๑๖ พระหนูการ  อคฺคปญฺโญ  
๑๗ พระเดชา  โชติปาโล  
๑๘ พระครูวีรชยาภรณ์  
๑๙ พระผดุง  ผลปุญฺโญ  
๒๐ พระสมบัติ  โชติวโร  

   
 
อ าเภอ คอนสาร 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระอนุสิทธิ์  วรธมฺโม  
๒ พระอดุลย์  อตุโล  
๓ พระสวี  ฐานวโร  
๔ พระสามารถ  สุขิโต  
๕ พระพิชิตชัย  มหาวีโร  
๖ พระสมพงษ์  นฏฐิโก  
๗ พระมหาวิชัย  สุวิชโย  
๘ พระครูสังฆรักษ์สมปัก    
๙ เจ้าอธิการไพรัตน์  อภินนฺโท  

๑๐ พระคุณาณณท์  คมฺภีรปญฺโญ  
๑๑ พระครูธรรโมภาสวิหารการ  
๑๒ พระครูกิตติสารวรคุณ  
๑๓ พระมหาถวิล  จนฺทวํโส  
๑๔ พระยงยุทธ  ปญฺญาวชิโร  
๑๕ พระมหาบัว  ปิยวณฺโณ  
๑๖ พระอธิการวิเชียร  ธีรปญฺโญ  
๑๗ พระกุมาร  อนุสฺสโร  
๑๘ พระสุทิน  วชิรญาโณ  
๑๙ พระทองจันทร์  อภิปุญฺโญ  
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อ าเภอ จัตุรัส 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูมนูญปัญญาภินันท์  
๒ พระครูสุตภัทรธรรม  
๓ พระกองหนุน  สุคนฺธสีโล  
๔ พระใบฎีกาสุพัฒนพงศ์  สุมโน  
๕ พระครูสิทธิชัยการ  
๖ พระจิรวัฒน์  จกฺกวโร  
๗ พระวีระพงษ์  กิตฺติภทฺโท    
๘ พระวรวุฒิ  วรวุฑฺโฒ  
๙ พระเอกชัย  เขมจิตฺโต  

๑๐ พระล้วน  เกสโร  
๑๑ พระไชยวัฒน์  ชยธมฺโม  
๑๒ พระสุรชาติ  ติสฺสเทโว  
๑๓ พระกลวัชร  วชิรญาโณ   
๑๔ พระภควัฒน์  รตนโชโต  
๑๕ พระสมบัติ  สิริจนฺโท  
๑๖ พระสมุห์สันติ  เขมจาโร  
๑๗ พระมานะ  กนฺตปญฺโญ  
๑๘ พระยอดชาย  ธมฺมทินฺโน  
๑๙ พระชวนเฉลิม  ธมฺมปาโล  
๒๐ พระมหาเฉลียว  ญาณธโร  

 
อ าเภอ ซับใหญ่ 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระสกุลณัฐปกรณ์  โสภณเกษมวชิร  
๒ พระมหาสุนทร  ธีรงฺกุโร  
๓ พระอธิการเหรียญ  รกฺขิตญาโณ  
๔ พระสาลี  อพฺภาทโร  
๕ พระครูโฆสิตธรรมาภิมณฑ์  
๖ พระสมบูรณ์  ฐิตญาโณ  
๗ พระทองหล่อ  จนฺทธมฺโม  
๘ พระนวลจันทร์  เขมปญฺโญ  
๙ พระมหาเทวะ จารุวณฺโณ  

 
อ าเภอ หนองบัวระเหว 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูเวฬุสิทธิญาณ  
๒ พระครูสิทธิพลธรรม  
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อ ำเภอ บ ำเหน็จณรงค์ 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูสุตธรรมโสภณ  
๒ พระไกรสร  อตฺตทีโป  
๓ พระวิชัย  ปิยธโร  
๔ พระครูปริยัติชโยดม  
๕ พระปลัดอนันต์  โชติวํโส  
๖ พระครูโพธิจันทวิมล  
๗ พระอนันต์  อธิปุญฺโญ  
๘ พระปลัดสมโภชน์  จนฺทวํโส  
๙ พระเจริญ  ถิรสทฺโธ  

๑๐ พระใบฎีกาไพฑูรย์  อานนฺโท  
๑๑ พระนันทวุฒิ  กตธมฺโม  
๑๒ พระคมกฤช  สุนฺทโร  
๑๓ พระครูสังฆรักษ์สมชาย    
๑๔ พระจํานงค์  กิตฺติโสภโณ  
๑๕ พระฉาย  เขมาสโย  
๑๖ พระเดชา  สิริธมฺโม  
๑๗ พระครูปิยสารวิมล  
๑๘ พระวิชัย  ปริสุทฺโธ  
๑๙ พระสุวัฒน์  จารุวณฺโณ  
๒๐ พระอธิการบุญหลาย  สีลพโล  
๒๑ พระอธิการสมเกียรติ    
๒๒ พระปิยะพงษ์  อคฺคปญฺโญ  
๒๓ พระประคอง  เทวธมฺโม  
๒๔ พระอ่อน  ถามวโร  
๒๕ พระมานิตย์  อธิปญฺโญ  
๒๖ พระบุญธรรม  เขมรโต  
๒๗ พระไพโรจน์  ชาตเมธี  
๒๘ พระสมจิต  ตปสีโล  
๒๙ พระครูกิตติชัยสุนทร  
๓๐ พระครูนิภาธรรมประจักษ์  
๓๑ พระครูวาปีชัยธรรม  
๓๒ พระอธิการอนุชา  อคฺคธมฺโม  
๓๓ พระอธิการหนึ่ง  ญาณวโร  
๓๔ พระนาวา  อุปสโม  
๓๕ พระมหาเม่น  กตปุญฺโญ  
๓๖ พระองอาจ  อธิจิตฺโต  
๓๗ พระวิเศษ  มหิสฺสโร  
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๓๘ พระธนนท์  ธมฺมสาโร  
๓๙ พระปราโมทย์  ชิตมาโร  
๔๐ พระมหาสุเทพ  โสภณจิตฺโต  
๔๑ พระอธิการสมบุญ  อินฺทปญฺโญ  
๔๒ พระวิชาญ  โอภาสกโร  
๔๓ พระทศพล  ฉนฺทธมฺโม  
๔๔ พระจวน  เขมงฺกโร  
๔๕ พระหาญศึก  สิริปญฺโญ  

 
อ าเภอ เทพสถิต 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูปฏิภาณธรรมรส  
๒ พระสาธิต  ญาณฐิโต  
๓ พระนิกร  สุทฺธญาโณ  
๔ พระอธิการสุประวัติ  อนาลโย  
๕ พระอธิการสมจิตร  ธมฺมภรโณ  
๖ พระครูสิทธิถาวรคุณ  
๗ พระอดุลย์  สิริภทฺโท  
๘ พระบุญเลี้ยง  กิตฺติภทฺโท  
๙ พระอธิการบุญเหลือ  จิตฺตปาโล  

๑๐ พระบุญส่ง  ปภงฺกโร  
๑๑ พระอุเทน  จิตฺตสํวโร  
๑๒ พระหัทยา  สุภจิตฺโต  
๑๓ พระมหาสีหเดช  สมาหิโต  

อ าเภอ เนิ่นสง่า 
ล าดับที่ ชื่อฉายา หมายเหตุ 

๑ พระครูพิพัฒน์วิมลธรรม  
๒ พระอธิการเจริญ  จรธมฺโม  
๓ พระครูกนกชัยโสภณ  
๔ พระอธิการเก่ง  ฐานุตฺตโร  
๕ พระเชิด  ปภงฺกโร  
๖ พระอธิการสุริย์  โชติโก  
๗ พระอธิการควง  ปสาโท  
๘ พระพรเทพ  วิสโภ  
๙ พระบัณฑิต  ปณฺฑิโต  

๑๐ พระเฉลิม  ปวโร  
๑๑ พระยา  จตฺตภโย  
๑๒ พระสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ  
๑๓ พระเจริญ  ปญฺญาธโร  
๑๔ พระมนัส  เขมิโย  
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 ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒   ธนัวาคม    พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

                            

     

(พระศรีสัจญาณมุนี) 
ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. ๐๘-๒๑๓๔-๑๐๔๙,๐๘-๗๔๓๘-๑๓๕๗,๐๘-๒๗๕๐๒๔๖๔ 

 


