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คำนำ 

 สถาบันวิปสสนาธุระ มีหนาที่ความรับผิดชอบในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาสงเสริม เผยแผ และใหบริการวิชาการดาน

การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน และฝกอบรมคุณธรรม งานพัฒนาคุณภาพวิปสสนาจารย งานวิจัย

พัฒนารูปแบบและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน สรางเครือขายสำนักปฏิบัติธรรมและหนวย

อบรมคุณธรรมใหกวางขวางโดยสถาบันวิปสสนาธุระ  

 การนี้สถาบันวิปสสนาธุระไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ใหจัดโครงการการสัมมนาพระวิปสสนาจารยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดกิจกรรมตลอดประหวางวันท่ี ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  

 และการนี้สถาบันวิปสสนาธุระไดดำเนินการจัดทำประวัติพระวิปสสนาจารยที่เขารวม
โครงการเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการติดตอประสานงาน 
 
 
 
 
 
                สถาบันวิปสสนาธุระ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ท ำเนียบพระวิปัสสนำจำรย์
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

พระธรรมวชิรมุนี วิ.,รศ.ดร.
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิปัสสนำธุระ/เจ้ำคณะเขตพระนคร

ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดมหำธำตยุุวรำชรงัสฤษฎิ์
รำชวรมหำวิหำร



พระปลดัสมภาร สมภาโร ผศ
วัดมหำธำตุยุวรำชรงัสฤษฎิ์ รำชวรมหำวิหำร

พระวิปัสสนำจำรย์

จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ องฺคํ จเช ชีวิตํ รกขฺมาโน องฺคํ ธนํ
ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

: พึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ, เมื่อรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ 
เมื่อค านึงถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทุกอย่าง



พระครูพิบลูกิจจารกัษ ์ดร.
วดัใหม่พิเรนทร์ แขวงวดัท่าพระ 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

พระครูกิตติวชิราทร
วดัสทุธาราม แขวงบางล าภลูา่ง 
เขตคลองสาน กทม 10600

พระครูภาวนาสารบณัฑิต ดร.
ผูอ้  านวยการสว่นธรรมนิเทศ



พระครูปรยิตัิคณานรุกัษ ์ดร.
วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ

พระครูสริคิณานรุกัษ ์ดร.
วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ

พระครูไพโรจนว์ฒันาทร
วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ



พระมหาขนุทอง เขมสริ ิผศ.ดร
วทิยาลยัสงฆศ์รีสะเกษ

พระครูสนุทรธรรมนิทศัน ์ผศ.ดร
วทิยาเขตแพร่

พระมหาอนนัต ์องฺกรุสริ ิ
วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน เฉลมิพระเกียรติ



พระครูโพธิสีลคณุ
วทิยาลยัสงฆร์อ้ยเอด็

พระครูปลดัสมัพิพฒันธ์รรมาจารย์ ดร.
วทิยาเขตบาฬีศกึษาพุทธโฆส นครปฐม

พระครูวโิรจนก์าญจนเขต ดร.
วทิยาลยัสงฆก์าญจนบรุีศรีไพบลูย์



พระครูสมหุอ์ทุยั อทุยเมธี
วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน เฉลมิพระเกียรติ

พระครูปลดักิตติเชษฐ์ สริวิฑฺฒโก ดร.
วดัพทุธเมตตาบญุญานภุาพ

พระมหานพดล ปญฺญาสวุฑฺฒโก ผศ.ดร.
อาจารยป์ระจ าคณะพทุธศาสตร์



พระครูใบฏีกาชัยพล โสภโณ
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิร์าชวรมหาวิหาร

พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน ผศ.ดร.
อาจารย์ประจ าคณะพุทธศาสตร์

พระมหาวิเชียร ปาริชาโน ผศ.ดร.
อาจารย์ประจ าคณะมนุษย์ศาสตร์

พระครูใบฏีกากิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ ผศ.ดร.
อาจารย์ประจ าคณะมนุษย์ศาสตร์



พระมหำทวศัีกดิ์  โชตสิกฺโก, ดร. อำยุ ๕๓ พรรษำ ๓๓
วัดตองปุ ต.บ้ำนเกำะ  อ.พระนครศรีอยุธยำ 
จ.พระนครศรอียุธยำ ๑๓๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๒-๒๘๑๙๒๖๙
E-mail : twesaktangmun@gmail.com

พระครูสถิตธรรมำลังกำร,ดร. อำยุ ๕๖ พรรษำ ๓๒
วัดประดับ เลขที่ ๗๐ หมู่ ๑๐ ต. บำงระจัน
อ. ค่ำยบำงระจัน จ. สิงห์บุรี ๑๖๑๕๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๓๔๓๕๙๗
E-mail : taorh3@gmail.com

พระครูวิมลพฒันกิจโกศล,ดร. อำยุ ๕๗ พรรษำ ๓๔
วัดลำดชะโด(ดุสิตรำชมัจฉำ) ต ำบลหนองน้ำใหญ่ อ ำเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ๑๓๒๘๐
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๕๔๘๒๖๕๙
E-mail : boon6421@hotmail.com

พระครูภำวนำวริิยำนุโยค วิ.,ดร. อำยุ ๕๕ พรรษำ ๓๕ 
วัดสุวรรณำรำม รำชวรวิหำร แขวงศิริรำชเขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพมหำนคร. ๑๐๗๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์   ๐๙๑-๑๕๙๔๑๑๑ , ๐๘๕-๒๑๖๓๙๙๙ 
E-mail :Pavana2555@gmail.com

พระมหำสมบัติ ธนปญฺโญ ผศ.ดร. อำยุ ๕๓  พรรษำ ๓๓
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย
อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยำ ๑๓๑๗๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒- ๓๗๙๙๐๙๙
E-mail :Sb20300@gmail.com

นตฺถิ รำคสโม อคฺคิ นตฺถิ โทสสโม คโห นตฺถิ โมหสม  ชำล  นตฺถิ ตณหฺำสมนที
ไฟเสมอด้วยรำคะ ไม่มี ผู้จับเสมอด้วยโทสะ ไม่มี  ข่ำยเสมอด้วยโมหะไม่มี แม่น  ำเสมอด้วย

ตัณหำไม่มี 



พระมหำภูมินทร์  สำรทโร อำยุ ๔๗ พรรษำ ๒๖
วัดสุวรรณำรำม รำชวรวิหำร แขวงศิริรำชเขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพมหำนคร. ๑๐๗๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๒-๘๓๖๗๙๕๔ 
E-mail :bhurapha@gmail.com

พระสุภกิจ สุปญฺโญ อำยุ ๔๕ พรรษำ ๑๘
วัดทุ่งลำดหญ้ำ ๒๖๒ ม.๑ ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง 
จ.กำญจนบุรี ๗๑๑๙๐  
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๙๔๕๖๕๒๔ 
E-mail : Vi10.aquare333@gmail.com

พระสุรสิท์์ ปภสฺสโร อำยุ   - พรรษำ ๗
ธรรมสถำนมูลนิธิพุทธะมหำเมตตำ ๕๙/๙ หมู่๑๐ ต.เชียง
รำกน้อย อ.บำงปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยำ ๑๓๑๘๐ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๒-๙๖๓๕๓๙๙ 
E-mail :surasit.orchid@gmail.com

พระมหำสุเทิด มหิทฺธโิก อำยุ  ๔๖   พรรษำ ๒๒
วัดจำกแดง ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร
(ปฏิบัติศำสนกิจ วัดพุทธำรำม บูเด้น สวีเดน)
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๔๘๒๗๗๔ 
E-mail :mahittiko4@gmail.com



พระครูสมุห์ประเสริ์  จำรุธมฺโม  อำยุ  ๕๕  พรรษำ ๒๒
วัดหนองกระพี  เลขที่ ๕๗  หมู่ ๖ ต.บ้ำนหลวง อ.ดอนตูม 
จ.นครป์ม ๗๓๑๕๐ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๔๒๒๘๙๕๕ 
E-mail : Prasertmainew@gmail.com

11

พระอธิกำรจิรภัทร จิรปภำโส อำยุ ๓๒ พรรษำ ๑๑ 
วัดพระธำตุจอมแจ้ง ส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัด
เชียงรำย แห่งที่ ๑๖ ต.ม่วงค ำ อ.พำน จ.เชียงรำย ๕๗๑๒๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๔๕๙๖๙๙๓ 
E-mail : Patta_32@hotmail.com

พระสันติ ธมมฺปำโล อำยุ ๔๐ พรรษำ ๓ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหำจุฬำอำศรม ต.พญำเย็น อ.ปำกช่อง 
จ.นครรำชสีมำ ๓๐๓๒๐ 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๑-๓๓๗๒๓๖๔
E-mail :Santidhamma99@gmail.com

พระฤำโชติ ปญฺญำวชิโร อำยุ ๔๕ พรรษำ ๓ 
วัดภูเงินวนำรำม ๑๐๕ หมู.่๓ ต.บ้ำนฝำย อ.น  ำปำด ต.
อุตรดิตถ์ ๕๓๑๑๐เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๗-๙๗๘๒๙๗๔
E-mail :Panavajiro@gmail.com

พระรชต  ปิยธมฺโม อำยุ ๕๒ พรรษำ ๘
ศูนย์วิปัสสนำนิมิตใหม่สังเวชนียสถำน แขวงทรำยกองดิน 
เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร ๑๐๕๑๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๔๔๙๕๔๑ 
E-mail :rachata.mrp@gmail.com



เจ้ำอธิกำรวิจิตร์ เขมจิตฺโต อำยุ  ๕๓  พรรษำ  ๑๗
วัดเขำสำมสิบ ต.เขาสามสบิ อ.เขาฉกรรจ ์จ.สระแกว้ 
๒๗๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๖๗๗๐๖๖
E-mail :

พระมหำขุนพล สมจิตฺโต อำยุ ๓๓ พรรษำ  ๑๐ 
วัดพนญัเชิงวรวิหำร ต.คลองสวนพลู 
อ. พระนครศรีอยุธยำ  จ.พระนครศรีอยุธยำ ๑๓๐๐๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕-๗๙๕๑๙๕๔ 
E-mail : armable20@gmail.com

พระครูวินัยธรสุ่นอั๋น  ธมฺมวโร อำยุ ๕๒ พรรษำ  ๑๕ 
วัดรวก ต.บำงผึ ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร  
๑๐๑๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๑-๗๘๔๐๐๙๙ 
E-mail : Tawat Tawat4554@GMail.com.

พระโสภณ  โสภโณ อำยุ ๖๓ พรรษำ  ๑๓ 
วัดอุดมรังสี ถ.เพชรเกษม ข.หนองแขม จ.กรุงเทพมหำนคร
๑๐๑๖๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๒๑๒๘๔๙ 
E-mail :Sopon 2849Email .@gmil.com

เตส สมฺปนฺนสีลำน   อปปฺมำทวิหำริน     สมฺมทญฺญำ วิมุตฺตำน  มำโร มคฺค น วินฺทติ 
มำรย่อมไม่ประสบทำงของท่ำนผู้มีศีลถึงพร้อมแลว้ มีปกติอยู่ด้วยควำมไม่ประมำท 

พ้นวิเศษแล้ว เพรำะรู้ชอบเหล่ำนั้น.


