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ทําเนียบเครือขายพระสงฆ 
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  หนา 

ทําเนียบเครือขายพระสงฆ รุนท่ี 1 

1 พระครูเกษมพชิโสภณ 5 
2 พระครูบวรศีลวัฒน 6 
3 พระครูพิมลจริยาภิรัต 7 
4 พระครูอุดมโพธิกิจ 8 
5 พระครูโอภาสจันทสิริ 9 
6 พระครูปลัดสําราญ อนุตฺตโร  (ขึมจันทร) 10 
7 พระครูใบฎีกาชฎิล  อมรปฺโญ (ทับเพ็ชร) 11 
8 พระปลัดสฤษดิ์  จนฺทสโร 12 
9 พระอธิการประสิทธิ์  กิตฺติญาโณ (โตรุง) 13 

10 พระอธิการมนัส  ขนฺติธมฺโม 14 
11 พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว (จําเนียร) 15 
12 พระจิรเดช จิรเตโช 16 
13 พระชาญจิตร  ญาณยุตฺโต 17 
14 พระชาญณรงค วาณิชฺชชฺโญ 18 
15 พระนิเวศน  อโกธโน 19 
16 พระบุณยกร  ปยสีโส (ไกยะฝาย) 20 
17 พระพงษวัฒน  พทฺธญาโณ (แสงแดง) 21 
18 พระพรหมมา  สุภัทโท 22 
19 พระวิลยศกัดิ ์ รกฺขิตธมฺโม 23 
20 พระสมคิด  จารณธมโม 24 
21 พระสมจันทร  ขนตฺวโร  (กอนสา) 25 
22 พระสุบิน สัมมา (ปณีโต) 26 
23 พระสุวรรณ  คเวสโก 27 
24 พระอริยะวิทย  ขันติสัมปนโน 28 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ
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  หนา 

ทําเนียบเครือขายพระสงฆ รุนท่ี 2 

25 พระครูนิอิฐ บุญเขต 30 
26 พระครูปญญา จาพระ 30 
27 พระครูวิธานธรรมโสภณ 31 
28 พระครูวิมลธรรมานุศาสน 31 
29 พระครูวิสาลบุตรสถิต 32 
30 พระครูวิสาวรานุรักษ 32 
31 พระครูศุภกจิ ประยุต 33 
32 พระครูสถิติ จิตฺตสังวร 33 
33 พระครูสมุทรวิเชียร 34 
34 พระครูสังวร สิทธิโชติ 34 
35 พระครูปลัดเปยก โอภาโส 35 
36 พระครูปลัดอุทัย ศรีราจาโร 35 
37 พระอธิการสุวทิย นนฺทิโย 36 
38 พระอธิการอนพุันธ สิริวฑฺฒโน 36 
39 พระมหานิรันดร รถนปญโญ 37 
40 พระมหาบุญชวย สิรินฺธโร 37 
41 พระกิตติพล จติฺตทนฺโต 38 
42 พระจรัญ จิรวทฺฒโน 38 
43 พระชาญจิตร ญาณยุตโต 39 
44 พระชาญณรงค วาณิฐาธฺโญ 39 
45 พระฐิตินาถ อกฺกปญโญ 40 
46 พระทนง ชยาภรโณ 40 
47 พระนิคม กิจฺจสโร 41 
48 พระปรีชา ชวนปญโญ 41 
49 พระปญญา ปฺญาธโร 42 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ (((ตอตอตอ)))
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  หนา 

ทําเนียบเครือขายพระสงฆ รุนท่ี 2 (ตอ) 

50 พระพิทักษพงษ อคฺคจิตฺโต 42 
51 พระไพฑูรย จิตโสภโณ 43 
52 พระวจิัย อิทฺธิโถ 43 
53 พระสภาวฒุ ิอภิสิทธิ์ 44 
54 พระสยาม ธีรวิโส 44 
55 พระสังคมธนปฺโญ 45 
56 พระสุทธกานต สุทฺธปฺโญ 45 
57 พระอาทร สุไล 46 

 

สารบัญสารบัญสารบัญ (((ตอตอตอ)))
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วันที่ 28 มถิุนายน  พ.ศ. 2550 

ณ หองคัทลียา อาคาร KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 

ทําเนียบพระสงฆทําเนียบพระสงฆ รุน รุน 11  
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1. ชื่อ-สกุล    พระครูเกษมพชิโสภณ 

2. ตําแหนง   ผูชวยเจาอาวาส 

3. วัน เดือน ปเกิด  18 กุมภาพันธ 2504 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ช้ันประถมปที่ 7 

     สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  โรงเรียนบานแกงเหนือ 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดพิชโสภาราม  ต.แกงเหนือ  อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี  34170 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  085-7744882 

    โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ประธานเครือขาย กลุมสัจจะสะสมทรัพยอ.เขมราฐ 

 จัดรายการวิทยุ พุทธศาสนาแหงชาติ จ.อุบลราชธานี 

 บรรยายธรรม อบรมประชาชน เยาวชน พทุธศาสนิกชน 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 จัดตั้งกลุมสัจะสะสมทรัพย 

 จัดตั้งกลุมกองทุนกนบาตรเพื่อชีวิตใหม ต.แกงเหนือ 
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1. ชื่อ-สกุล    พระครูบวรศีลวัฒน 

2. ตําแหนง   เจาอาวาสวดัหนองกันเกรา 

3. วัน เดือน ปเกิด  11 เมษายน 2501 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  มัธยมศึกษาปที่ 3 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  การศึกษานอกโรงเรียน 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดหนองกนัเกรา  ต.ทางเกวยีน  อ.แกลง จ.ระยอง  21110 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-6642525 

   โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ไมมีขอมูล 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 กลุมสัจจะสะสมทรัพย วัดหนองกนัเกรา 

 การประชุม เครือขาย ระดับจ. 
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1. ชื่อ-สกุล    พระครูพิมลจริยาภิรัต 

2. ตําแหนง   เจาคณะตําบลน้ําเปน-ชําฆอ ,เจาอาวาสสัดเนินเขาดนิ 

3. วัน เดือน ปเกิด  30 กรกฎาคม 2506 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  นักธรรมชั้นเอก 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  ไมมีขอมูล 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดเนินเขาดิน  ต.ทุงความกิน  อ.แกลง จ.ระยอง  21110 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  086-1119090 

    โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ไมมีขอมูล 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 กลุมสัจจะสะสมทรัพย 

 

 

 

 

 



ทําเนียบเครือขายพระสงฆ 
 

8 

 
 

1. ชื่อ-สกุล    พระครูอุดมโพธิกิจ 

2. ตําแหนง   เจาอาวาส 

3. วัน เดือน ปเกิด  1 เมษายน 2505 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  มัธยมศึกษาปที่ 6 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  การศึกษานอกโรงเรียน 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดโพธิ์ศิลา บานเปอย  ต.เปอย  อ.ลืออํานาจ จ.อํานาจเจรญิ  37000 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-1686646 

    โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : posiLap@hotmail.com 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 พระธรรมทูตประจําอ. 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 กลุมสัจจะสะสมทรัพย 

 สวัสดิการชุมชน 

 องคการพระผูนําพัฒนาแผนดินธรรมแผนดินทองอํานาจเจริญ 
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1. ชื่อ-สกุล    พระครูโอภาสจันทสิริ 

2. ตําแหนง   ประธานที่ปรึกษากลุม /เจาอาวาสวัดสวางอารมณ 

3. วัน เดือน ปเกิด  7 เมษายน 2494 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ปริญญาโท MBA. 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดสวางอารมณ  ต.เมืองเกา  อ.กบินทรบุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก/โทรสาร/E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ประชาสัมพันธกลุมเปาหมาย  ขยายเครือขายงาน 

 จัดตั้งกลุม  แสดงธรรม อุดมการณ คณุธรรม จริยธรรมของกลุม 

 เผยแผวิปสสนา  

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 จัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย  เผยแผคุณธรรม อุดมการณของกลุมสัจจะ 

 การเผยแผสรางศรัทธาในกลุม  ประชาสัมพันธใหเหน็โทษภัยของอบายมขุ 

 ตั้งกลุมสัจจะกระบอก  
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1. ชื่อ-สกุล  พระครูปลัดสําราญ อนุตฺตโร  (ขึมจันทร) 

2. ตําแหนง หวัหนาฝายการศึกษาสํานักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริก 

3. วัน เดือน ปเกิด  14 ตุลาคม 2510 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  คบ. และ บธ.บ. 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  สถาบันราชภัฎเชียงใหม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5. ท่ีอยูปจจุบนั  วัดศรีโสดา  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50200 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  086-9179155 

   โทรสาร : 053-211996 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ไมมีขอมูล 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 เปนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพระธรรมาริก 
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1. ชื่อ-สกุล    พระครูใบฎีกาชฎิล  อมรปฺโญ (ทับเพ็ชร) 

2. ตําแหนง   เจาคณะต.สีคิ้ว 

3. วัน เดือน ปเกิด  30 มีนาคม 2495 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด พุทธศาสตรบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ (พบ.ก.) 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.นครราชสีมา 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดอาศรมธรรมทายาท  ต.มิตรภาพ  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  30140 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-8788754 

    โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 การบริหารจัดการองคกรชุมชนเขมแข็ง  การบริหารจัดการองคกรชุมชนเขมแข็ง 

 การจัดทําเวทแีผนแมบทภาคประชาชน 4 ภาค 

 การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมองคกร 

 การเปนที่ปรึกษาวิเคราะหวิจยั ปญหาสังคม 
และความขัดแยงในกลุม 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 เคยเปนวิทยากรดานสหกรณ ศูนยตางๆของสหกรณแหงประเทศไทย 

 สรางอุดมการณสหกรณใหแกเกษตรกร ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ 

 อบรมวิชาคุณธรรมนําสหกรณ แผนดนิธรรมแผนดินทอง ลดละเลิกอบายมุข 
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1. ชื่อ-สกุล    พระปลัดสฤษดิ์  จนฺทสโร 

2. ตําแหนง   เจาอาวาส 

3. วัน เดือน ปเกิด  23 มกราคม 2504 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  อนุปริญญา เอกพัฒนาชุมชน 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดวังทอง ต.ชาดไทย อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี  22210 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  089-9303361 

   โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 สอนพระปริยตัิธรรม 

 เปนผูนําโดยธรรมชาติ ในชมุชน 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 กอตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย 

 กอตั้งทุนนิธิคณะสงฆเพื่อสงเคราะหชุมชน 

 ใหสถานที่วดัเพื่อจัดประชุมอบรมขององคกรตางๆ 
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1. ชื่อ-สกุล    พระอธิการประสิทธิ์  กิตฺติญาโณ (โตรุง) 

2. ตําแหนง   เจาอาวาส 

3. วัน เดือน ปเกิด  6 ตุลาคม 2508 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  มัธยมศึกษาปที่ 6 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  ไมมีขอมูล 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดวังมะกรดู ต.วังทาชาง อ.กบินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี  25110 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  089-2484396 

   โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 การบริหารงานกองทุนกลุมสัจจะสะสมทรัพย 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 เปนผูกอตั้งกองทุนกลุมสัจจะ 

 เปนผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับบริหารกลุม 

 ตั้งกองทุนสวสัดิการ 

 ตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห 

 ตั้งชมรมผูสูงอายุ สรางเสริมอาชีพ ทําดอกไมจันทน 
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1. ชื่อ-สกุล    พระอธิการมนัส  ขนฺติธมฺโม 

2. ตําแหนง   เจาอาวาส 

3. วัน เดือน ปเกิด  6 มิถุนายน 2509 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  การศึกษานอกโรงเรียน 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  ไมมีขอมูล 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดโพธิ์ทอง  ต.แสลง  อ.เมือง  จ.จันทบรีุ  22000  

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  089-5457732 

   โทรสาร : 039-335982 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 กลุมสัจจะสะสมทรัพย 

 การจัดสวัสดกิาร 

 โครงการอบรมคุณธรรม "คายพุทธบุตร" 

 เกษตรอินทรยี 

 ส่ิงแวดลอม 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 ไมมีขอมูล 
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1. ชื่อ-สกุล    พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว (จําเนียร) 

2. ตําแหนง   เจาอาวาส 

3. วัน เดือน ปเกิด  4 สิงหาคม 2512 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  มัธยมศึกษาปที่ 6 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  โรงเรียนเพชรพิทยาคม 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดหวยคลองสัก  ต.บวงเบา  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม  50160 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-7420173 

   โทรสาร : 053-342266 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 กิจกรรมชุมชนในโครงการโคชุมชน ,กลุมทําอิฐบล็อก 

 อบรมประชาชนและเยาวชน บาน โรงเรียน และวัด 

 จัดสถานีวิทยุเพื่อชุมชน 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 กลุมโครงการเลี้ยงโคชุมชน 

 กลุมโครงการทําอิฐบล็อกชุมชน 
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1. ชื่อ-สกุล   พระจิรเดช จิรเตโช 

2. ตําแหนง  หัวหนากองสื่อโสตประชาสัมพันธ  ธุดงคสถานลานนา / หัวหนากองพระกัลยาณมิตรลานนา 

3. วัน เดือน ปเกิด  29 พฤศจิกายน 2520 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ปริญญาตรี 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  มหาวิทยาลัยแมโจ  จ.เชียงใหม 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  ธุดงคสถานลานนา  ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม  50290 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-4236161 

   โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ผลิตสื่อเพื่อการเผยแผพระพทุธศาสนา 

 ถวายความรูการใชส่ือนวัตกรรมคณะสงฆ 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 ไมมีขอมูล 
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1. ชื่อ-สกุล    พระชาญจิตร  ญาณยุตฺโต 

2. ตําแหนง   ไมมีขอมูล 

3. วัน เดือน ปเกิด  29 ตุลาคม 2506 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ปริญญาตรี 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  23/2  หมู 7  (อาคารศรัทธาที่พักสงฆ)  ต.คลองสาม  อ.คลองหลวง  จ.ปทมุธานี 12120 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-4040072 

   โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ไมมีขอมูล 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 ไมมีขอมูล 
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1. ชื่อ-สกุล    พระชาญณรงค วาณิชฺชชฺโญ 

2. ตําแหนง   ประธานสงฆ 

3. วัน เดือน ปเกิด  21 มีนาคม 2509 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ปวส.ไฟฟา กําลัง 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  วิทยาลัยเทคนคินครราชสีมา 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  ธรรมอุทยานแกวกลางดอย บานแมแอบ ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม  50270 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  089-9525460 

   โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 อบรมเผยแผธรรมะแกเยาวชน และประชาชนทั่วไป 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 จัดตั้งกลุมออมทรัพยสํานักรักปากะญอ 

 จัดตั้งโครงการหมูบานสรางเสริมสุขภาพ ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกจิพอเพียง 
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1. ชื่อ-สกุล    พระนิเวศน  อโกธโน 

2. ตําแหนง   ผูชวยเจาอาวาส 

3. วัน เดือน ปเกิด  3 มีนาคม 2506 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ศูนยการศกึษานอกโรงเรียนจันทบุรี 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  ไมมีขอมูล 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดโขมง  ต.โขมง  อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี  22170 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  089-9383260 

   โทรสาร : 039-310240 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ไมมีขอมูล 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 ไมมีขอมูล 
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1. ชื่อ-สกุล    พระบุณยกร  ปยสีโส (ไกยะฝาย) 

2. ตําแหนง   พระธรรมจาริก 

3. วัน เดือน ปเกิด  2 พฤษภาคม 2524 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดศรีโสดา  ต.สุเทพ  อ.เมอืง  จ.เชียงใหม  50200 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  089-8526649 

   โทรสาร : 053-211996 

 E-mail : Boonyagorn@hotmail.com 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 งานสํานักงาน  กองทุนสหกรณ 

 ถายทอด อบรมคุณธรรม  วิทยากรกระบวนการ 

 สอนศีลธรรม  

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 สหกรณเครดติยูเนีย่นนิสิตสะสมทรัพย  โครงการ รวมพลังเยาวชน รวมพลคนสรางสุข 

 กองทุนสวัสดกิารพระธรรมจาริก  นวัตกรรมคายอาสาพัฒนาสรางเสริมสุข 
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1. ชื่อ-สกุล    พระพงษวัฒน  พทฺธญาโณ (แสงแดง) 

2. ตําแหนง   เลขานุการเจาคณะอ.โพธ์ิไทร 

3. วัน เดือน ปเกิด  31 มกราคม 2523 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  กําลังศึกษาที่ ป 3 คณะพทุธศาสตร 

   สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดศรีบุญเรอืง  ต.โพธ์ิไทร  อ.โพธ์ิไทร  จ.อุบลราชธานี  34340 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  086-2498396 

   โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 เปนวิทยากรอบรมศีลธรรมในโรงเรียน 

 อบรมวิปสสนาภาวนาแกเด็กนักเรียน 

 บรรยายพิเศษในงานอบรมนักเรียน 

 งานเอกสารสํานักงาน 

 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 ไมมีขอมูล 
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1. ชื่อ-สกุล    พระพรหมมา  สุภัทโท 

2. ตําแหนง   เจาอาวาสวดัปาสวนธรรมรวมใจ 

3. วัน เดือน ปเกิด  ไมมีขอมูล 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ไมมีขอมลู 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  ไมมีขอมูล 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดปาสวนธรรมรวมใจ อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  045-795505, 09-6291452 

   โทรสาร : 045-795505 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ไมมีขอมูลวไป 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 ไมมีขอมูล 
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1. ชื่อ-สกุล    พระวิลยศกัดิ์  รกฺขิตธมฺโม 

2. ตําแหนง   เจาสํานักวดัปาดอนทัพชาง 

3. วัน เดือน ปเกิด  3 สิงหาคม 2501 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ป.4 นักธรรมเอก 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  ไมมีขอมูล 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดปาดอนทัพชาง  บานหนองเมก  ต.คึมใหม  อ.เมือง  จ.อํานาจเจริญ  37000 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  089-5800236 

    โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 เปนวิทยากรฝกอบรมทั่วไป 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 กลุมสัจจะสะสมทรัพย 

 เกษตรปลอดสารพิษ 

 บําบัดฟนฟูผูเสพติด 
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1. ชื่อ-สกุล    พระสมคิด  จารณธมโม 

2. ตําแหนง   เจาอาวาสวดัโปงคํา /เจาคณะ ต.พงษ 

3. วัน เดือน ปเกิด  1 มิถุนายน 2506 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขามนุษยกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

    สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  ศูนยสงเสรมิการเรียนรูชุมชน วัดโปงคาํ  ต.ดูพงษ  อ.สันติสุข  จ.นาน  55210 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-7501484 

   โทรสาร : 054-767289 

 E-mail : kondoi_camcin@hotmail.com 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 วิทยากรบรรยายความรูดานสิ่งแวดลอม  สอนหนังสือภาษาลานนา 

 ดานสมุนไพร  สงเสริมเกิดกระบวนการกลุมของชุมชน 

 จัดคายคณุธรรม  

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 กองทุนเครือขายเกษตรผสมผสาน  จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการพัฒนาโปงคํา 

 กองทุนฌาปณกิจสงเคราะหชุมชนโปงคํา  กองทุนสวัสดกิารกลุมสตรีทอผายอมสีธรรมชาติ 
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1. ชื่อ-สกุล    พระสมจันทร  ขนตฺวโร  (กอนสา) 

2. ตําแหนง   พระธรรมจาริกประจําอาศรมบานแมหลุ 

3. วัน เดือน ปเกิด  25 มกราคม 2515 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  นักธรรมเอก ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  ราชภัฎเชียงใหม 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  อาศรมพระธรรมจาริกบานแมหลุ  ต.กองแขก  อ.แมแจม  จ.เชียงใหม  50270 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  087-1738472 

    โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ศิลปะวาดภาพ 

 ไหวพระ สวดมนต 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 สหกรณกองทนุฝาย 

 วิสาหกจิชุมชนขาวกลอง 

 กลุมสัจจะออมทรัพย 
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1. ชื่อ-สกุล    พระสุบิน สัมมา (ปณีโต) 

2. ตําแหนง   ผูชวยเจาอาวาส 

3. วัน เดือน ปเกิด  5 ตุลาคม 2496 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ป.4 นักธรรมเอก 

  สถาบันการศกึษาที่สําเร็จ  ไมมีขอมูล 

5. ท่ีอยูปจจุบัน  วัดไผลอม  ต.บางพระ  อ.เมือง  จ.ตราด  23000 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  ไมมีขอมูล 

   โทรสาร : 039-524200 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 ไมมีขอมูล 

8.ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 เปดสหกรณเชงิธรรมมะ 
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1. ชื่อ-สกุล    พระสุวรรณ  คเวสโก 

2. ตําแหนง   เจาอาวาสวดัปายาง 

3. วัน เดือน ปเกิด  ไมมีขอมูล 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ป.4 นักธรรมเอก 

5. ท่ีอยูปจจุบัน วัดปายาง ต.ทางิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-0875978 

   โทรสาร : ไมมีขอมูล 

 E-mail : ไมมีขอมูล 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 กลุมสัจจะ 

 บริหารพุทธบริษัทวัดปายาง 

 เกษตรอินทรยี 

8. ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 ตั้งกลุมสัจจะและเครือขายกลุมสัจจะเพื่อคณุธรรม 

 บริหารโรงปุยอินทรีย ตราดอกลําดวน นครศรีธรรมราช 

 บริหารโรงน้ําตราบานเรา 

 บริหารโครงการพุทธบริษัทวัดปายาง 

 เปนศูนยฝกอบรมกสิกรรมธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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1. ชื่อ-สกุล    พระอริยะวิทย  ขันติสัมปนโน 

2. ตําแหนง   ผูประสานงานศูนยอบรมศีลธรรมและสงเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบานผาสุก 

3. วัน เดือน ปเกิด  25 ธันวาคม 2525 

4. คุณวุฒิการศึกษาระดับสูงสุด  ปริญญาตรี 

   สถาบันการศึกษาที่สําเร็จ  มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม 

5. ท่ีอยูปจจุบัน ศูนยอบรมศลีธรรมและสงเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบานผาสุก ต.ภูฟา  

                         อ.บอเกลือ  จ.นาน  55220 

6. เบอรโทรศัพท ท่ีติดตอไดสะดวก  081-0272512 

E-mail : ariyawit_P@hotmail.com 

7. ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (5 อันดบัแรก) 

 วิทยากรงานคายอบรม 

 ประสานงานหนวยงานองคกร 

 เผยแผพระพุทธศาสนา 

 จัดกิจกรรม/ดาํเนินงานวันสาํคัญตางๆ 

 ดีเจจดัรายการธรรมเสียงตามสาย 

8. ประสบการณในการทํางานดานสหกรณและที่เก่ียวของ  

 ไมมีขอมูล 
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ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 
 

ทําเนียบพระสงฆทําเนียบพระสงฆ รุน รุน 22  
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  ชื่อ-สกุล      : พระครูนิอิฐ บุญเขต 

  ตําแหนง     : เจาคณะตําบลวัดศรีค้ํา 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดเหมือนกลาง ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย 57110 

  เบอรโทรศัพท  : 087-1721645 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระครูปญญา จาพระ 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดเหลอกอง จ.เชียงใหม 

  เบอรโทรศัพท  : 089-9951925 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระครูวิธานธรรมโสภณ 

  ตําแหนง     : รักษาการเจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดแมอายหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 50280 

  เบอรโทรศัพท  : 081-9924348 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระครูวิมลธรรมานุศาสน 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดเขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พราว จ.เชยีงใหม 50190 

  เบอรโทรศัพท  : 081-9929650 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 



ทําเนียบเครือขายพระสงฆ 
 

32 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระครูวิสาลบุตรสถิต 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส/เจาคณะตําบล 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดหนองออ หมู 11 ตําบลปาซาง อ.แมจนั จ.เชียงราย 57110 

  เบอรโทรศัพท  : 081-7649938 

  E-mail   : wisan99@yahoo.com 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระครูวิสาวรานุรักษ 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดทุงศรี 1 ต.ทุงศรี อ.รองกวาง จ.แพร 54170 

  เบอรโทรศัพท  : 086-1830271 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระครูศุภกจิ ประยุต 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดสันกอง ต.แมไร อ.แมจนั จ.เชียงราย 57110 

  เบอรโทรศัพท  : 081-0231460 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระครูสถิติ จิตฺตสังวร 

  ตําแหนง     : เจาคณะตําบลปาชาง 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดเหมืองกลาง ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย 57110 

  เบอรโทรศัพท  : 081-8852124 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระครูสมุทรวิเชียร 

  ตําแหนง     : รักษาการเจาคณะตําบล 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดเจดยีแมครัว ต.แมแฝกใหญ อ.สันทราย จ.เชยีงใหม 50210 

  เบอรโทรศัพท  : 084-1775221 

  E-mail   : macfag_jd@hotmail.com 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระครูสังวร สิทธิโชติ 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดบานขุน ต.บัวหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม 50240 

  เบอรโทรศัพท  : 081-951478 

  E-mail   : bktriam@hotmail.com 
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  ชื่อ-สกุล      : พระครูปลัดเปยก โอภาโส 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดหัวฝาย ต.น้ําดิบ อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 

  เบอรโทรศัพท  : 089-2669872 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระครูปลัดอุทัย ศรีราจาโร 

  ตําแหนง     : ผูประสานงานเอดส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดอนิทราราม เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 

  เบอรโทรศัพท  : 089-9859432 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระอธิการสวุิทย นนฺทิโย 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดหนองยวง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 51120 

  เบอรโทรศัพท  : 089-1918829 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระอธิการอนุพันธ สิริวฑฒฺโน 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดตนแกวอชิราราม อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 

  เบอรโทรศัพท  : 086-1849771 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระมหานิรันดร รถนปญโญ 

  ตําแหนง     : ผูชวยเจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดปางตนเดือ่ อ.แมอาย จ.เชียงใหม 50280 

  เบอรโทรศัพท  : 089-2657184 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระมหาบุญชวย สิรินฺธโร 

  ตําแหนง     : รองอธิการบดี 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม 

  เบอรโทรศัพท  : ไมมีขอมูล 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระกติติพล จิตฺตทนฺโต 

  ตําแหนง     : ไมมีขอมูล 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดแมอายหลวง อ.แมอาย จ.เชียงใหม 50280 

  เบอรโทรศัพท  : 087-1801766 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระจรัญ จิรวทฺฒโน 

  ตําแหนง     : รักษาการเจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดปาแขม อ.พราว จ.เชยีงใหม 50190 

  เบอรโทรศัพท  : 087-1789279 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระชาญจิตร ญาณยุตโต 

  ตําแหนง     : พระอาจารย 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : ศูนยประสานงานเครือขายกัลยาณภาคเหนือ 

  เบอรโทรศัพท  : 081-4040072 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระชาญณรงค วาณิฐาธโฺญ 

  ตําแหนง     : ประธานสงฆ 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : ธรรมอุทยานแกวกลางดอย ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชยีงใหม 50270 

  เบอรโทรศัพท  : 089-9525460 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระฐิตนิาถ อกฺกปญโญ 

  ตําแหนง     : พระอาจารย 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดบุญเกิด ต.พระบาท อ.เมอืง จ.ลําปาง 52000 

  เบอรโทรศัพท  : 081-1323512 

  E-mail   : Tetanart@yahoo.com 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระทนง ชยาภรโณ 

  ตําแหนง     : เลขาฯ เจาคณะตําบลน้ําดบิ 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดฉางขาวนอยเหนือ อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 

  เบอรโทรศัพท  : 087-1754176 

  E-mail   : Thanong_num@hotmail.com 
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  ชื่อ-สกุล      : พระนิคม กิจจฺสโร 

  ตําแหนง     : พระธรรมจาริก 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดจันทร ต.บานจันทร อ.แมแจม จ.เชียงใหม 50270 

  เบอรโทรศัพท  : 087-1867066 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระปรีชา ชวนปญโญ 

  ตําแหนง     : พระลูกวัด 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : ธรรมอุทยานแกวกลางดอย ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชยีงใหม 50270 

  เบอรโทรศัพท  : ไมมีขอมูล 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระปญญา ปฺญาธโร 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดบวกจั่นวนาราม ต.โปงแยง อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180 

  เบอรโทรศัพท  : 081-9513960 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระพิทกัษพงษ อคฺคจิตฺโต 

  ตําแหนง     : ไมมีขอมูล 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดเชตวนั (หนองหมู) อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 

  เบอรโทรศัพท  : 081-9984459 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระไพฑูรย จิตโสภโณ 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดทาดอยครัง่ ต.ทาขุมเงิน อ.แมทา จ.ลําพูน 51140 

  เบอรโทรศัพท  : 081-0229980 

  E-mail   : Larkart@windowslive.com 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระวิจัย อิทธิฺโถ 

  ตําแหนง     : พระลูกวัด 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : ธุดงดสถานลานนา จ.เชียงใหม 

  เบอรโทรศัพท  : 085-0202780 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระสภาวุฒิ อภิสิทธิ์ 

  ตําแหนง     : ผูชวยเจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : 102ม.2 ต.บานเรือน อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 

  เบอรโทรศัพท  : 089-8351845 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระสยาม ธีรวิโส 

  ตําแหนง     : เลขาเจาคณะตําบลแมแวน 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดแมแวน ต.แมแวน อ.พราว จ.เชยีงใหม 50190 

  เบอรโทรศัพท  : 089-5599173 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระสังคมธนปฺโญ 

  ตําแหนง     : รองเจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดพระบรมธาตุดอยผาสม ต.แมสาย อ.สะเมิง 57130 

  เบอรโทรศัพท  : 089-5742528 

  E-mail   : Thanapany01@hotmail.com 

 

 
 

  ชื่อ-สกุล      : พระสุทธกานต สุทฺธปฺโญ 

  ตําแหนง     : เจาอาวาส 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดสวุรรณราม อ.เมือง จ.ลําพูน 51000 

  เบอรโทรศัพท  : 089-4353708 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 
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  ชื่อ-สกุล      : พระอาทร สุไล 

  ตําแหนง     : นิสิต มจร. จ.ลําพูน 

  ท่ีอยูปจจุบัน   : วัดบานหวาย ต.มะกอก อ.ปาซาง จ.ลําพูน 51120 

  เบอรโทรศัพท  : 081-0302236 

  E-mail   : ไมมีขอมูล 


