
สุรินทร์
ชื่อผู้รับรอง(ตัวบรรจง) นางกนกนาถ  เรืองไทย
                             ผู้ท าทะเบียนจังหวัด

น.ธ. ป.ธ. วัด ต าบล อ าเภอ รหัสไปรษณีย์

1 พระครูสิทธิปัญญาธร เอก กลางชุมพลบุรี ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 32190 2551
2 พระครูสังฆรักษ์ชาญณรงค์ จิรเมธี กลาง  ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2551 เล่ือนสมณศักด์ิ
3 พระมหานัย  โกวิโท เอก 5 กลาง ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2552
4 พระครูรัตนธรรมนิวิฐ เอก เกาะแก้วสิริสุข อู่โลก ล าดวน 32220 2552
5 พระครูประภากรบุญโสภณ เอก ขวาวใหญ่ ขวาวใหญ่ ศีขรภูมิ 32110 2551
6 พระอุทิศ  สุชาโต เอก ค าศรีบ้านบึง ดอนแรด รัตนบุรี 32140 2554
7 พระมหาวันชัย  สีลเตโช เอก 3,ป.โท จ าปา ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2561
8 พระครูสิริธรรมวิสิฐ เอก แจ้งศรีโพธิท์อง ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี 32190 2551
9 พระครูชัยมงคลธรรมนาถ เอก ชัยมงคล กระเทียม สังขะ 32150 2552
10 พระครูบูรพาธรรมาภินันท์ เอก ใต้บูรพาราม รัตนบุรี รัตนบุรี 32130 2557
11 พระครูเกษมธรรมวิสิฐ เอก ทุง่สว่างนารุ่ง นารุ่ง ศีขรภูมิ 32110 2552
12 พระวรเชษฐ์  โฆสโก เอก 8 ทุง่สว่างนารุ่ง นารุ่ง ศีขรภูมิ 32110 2552
13 พระครูปลัดฉลอง  อภินนฺโท เอก 3 ธาตุ สนม สนม 32160 2557
14 พระภัทรพงศ์  สญฺญจิตโต เอก นาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32000 2559
15 พระครูเกษมธรรมพิมล เอก นารายณ์บุรินทร์ สวาย เมืองสุรินทร์ 32000 2552
16 พระริศักด์ิ  กิตฺติโก เอก พธ.บ./วท. นิลาเทเวศน์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32000 2552
17 เจ้าอธิการธาตุ  ปภสฺสโร เอก บ้านกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง 32210 2551

ทะเบียนรายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 

จังหวัดสุรินทร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิทยฐานะ สอนประจ าส านักศาสนศึกษา
อบรมเมื่อ หมายเหตุชื่อ - ฉายาที่



18 พระสมุห์จุล  ฐานวีโร เอก บ้านกาบเชิง กาบเชิง กาบเชิง 32210 2551
19 พระปลัดนพรุจ  จกกฺวโร(จักรพงศ์) เอก บ้านตรมไพร ตรมไพร ศีขรภูมิ 32110 2559 เปล่ียนชื่อ
20 พระครูวรดิตถ์ธรรโมภาส เอก ท่าลาด ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี 32190 2551
21 พระปลัดสุระ  ญาณธโร เอก นาโพธิ์ เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์ 32000 2551
22 พระครูถาวรธรรมวิจิตร เอก ระเวียง ระแงง ศีขรภูมิ 32110 2552
23 พระมหาสมบัติ  อุชุจาโร เอก 8 บ้านหนองพวง หนองหลวง โนนนารายณ์ 32130 2551
24 พระครูสุธรรมกิจโกศล เอก บ าเพ็ญธรรม ไผ่ รัตนบุรี 32130 2551
25 พระครูจันทโชติวรธรรม เอก บูรณ์สะโน สะโน ส าโรงทาบ 32170 2551
26 พระครูปริยัติปทุมรักษ์ เอก 3 ปทุมทอง ท่าตูม ท่าตูม 32120 2551
27 พระสุภีร์  คมภีรธมฺโม เอก ปราสาทขุมดิน หนองหลวง โนนนารายณ์ 32130 2551
28 พระอธิการลอง  รตนญาโณ เอก ระหารสามัคคีธรรม หนองใหญ่ ปราสาท 32140 2552 ย้ายวัด
29 พระครูสังฆรักษ์เกษม  วิชฺชาธโร เอก  1-2 พรหมสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2558 เล่ือนสมณศักด์ิ
30 พระครูพนมวันจันทสาร เอก พระพทุธบาทพนมดิน ท่าตูม ท่าตูม 32120 2552
31 พระครูโสภณโพธิพิทักษ์ เอก โพธิง์าม แก รัตนบุรี 32130 2557
32 พระครูโพธิจริยานุวัตร เอก โพธิศ์รีวรรณาราม หนองไผ่ล้อม ส าโรงทาบ 32170 2552
33 พระครูกัลยาณธรรมโฆษ เอก โมฬีวงษา ตรวจ ศรีณรงค์ 32150 2552
34 พระครูประทีปธรรมวงศ์ เอก ศรีสว่างโคกสะอาด สนม สนม 32160 2552
35 พระปลัดทองค า  โอภาโส เอก ศรีสว่างโคกสะอาด สนม สนม 32160 2559
36 เจ้าอธิการจรัส  อินฺทสโร เอก ศรีสุวรรณราช ศรีสุข ส าโรงทาบ 32170 2552
37 พระวิทยา  สิริสาโร เอก ศาลาเย็น ตากูก เขวาสินรินทร์ 32000 2559
38 พระครูสมุห์พัฒนา  กิตฺติร สี เอก  1-2 ศาลาลอย ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2551
39 พระมหาประเสริฐ  อลีโน เอก ศิลาอาสนาราม สะเดา บัวเชด 32230 2552
40 พระครูอนุกูลวุฒิกิจ (เลียน) เอก สว่างแสนทอง สะเดา บัวเชด 32230 2551 เล่ือนสมณศักด์ิ
41 พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ เอก สหมิตรบ ารุง เสม็จ ส าโรงทาบ 32170 2551
42 พระพงษ์ศักด์ิ  พลญาโณ เอก สามราษฎร์นุกูล โชคนาสาม ปราสาท 32140 2561



43 พระจ านูญ  อริยปญฺโญ เอก ส าโรง ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ 32000 2558
44 พระใบฎีกาสมบูรณ์  สุคิโต เอก ส าโรงพัฒนาราม สนม สนม 32160 2557
45 พระครูสุนทรธรรมธารี เอก สุนทรธรรมาราม บัวโคก ท่าตูม 32120 2551
46 พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ เอก นิมิตรัตนาราม ตระเปียงเตีย ล าดวน 32220 2552
47 พระครูโพธิสุวรรณรัตน์ เอก สุวรรณรัตน์โพธิยาราม ล าดวน ล าดวน 32220 2552
48 เจ้าอธิการณรงค์ชัย  ปสาโท เอก  1-2 จ าปา หนองบัวทอง รัตนบุรี 32130 2557 ได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าอธิการ
49 พระครูสุวัฒน์ธรรมาวุธ เอก อาวุธยุทธยาราม แตล ศีขรภูมิ 32110 2551
50 พระจันทร์  อาภสฺสโร เอก 3 อิสาณนาดี หนองระฆงั สนม 32160 2557
51 พระครูรัตนธรรมานุกูล (พระนู) เอก อุทุมพร น้ าเขียว รัตนบุรี 32130 2551 เล่ือนสมณศักด์ิ
52 พระสัณพิชญ์  ปญฺญาวฑฺฒโน เอก บูรพาราม (ธ) ในเมือง เมืองสุรินทร์ 32000 2559
53 เจ้าอธิการชัชวาล  ชินวโร เอก โคกอาโพนสวาย (ธ) ช่างปี่ ศีขรภูมิ 32110 2551
54 พระครูมงคลปภัสสรศีลคุณ เอก แสงธรรม (ธ) ตระแสง เมืองสุรินทร์ 32000 2552


