
ท่ี ช่ือ - ฉายา/ นามสกุล พรรษา สังกัด จังหวัด

1 พระครูสถิตธรรมกิจ ติสฺสวโร 48 ภายนอก ปราจีนบุรี

2 พระครูวินัยธรน้อมชัย สุธมฺโม 48 ภายนอก นนทบุรี

3 พระครูประภัสสรการ 47 ภายนอก เชียงใหม่

4 พระมหาสุเรส  สุเรโส 46 ภายนอก ชัยนาท   

5 พระครูพิพิธธรรมานุสิฐ 43 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

6 พระครูกิตติโชติคุณ 43 ภายนอก ขอนแก่น

7 พระสุริยา ฐิตปสาโท 43 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

8 พระครูวิเวกสุตาภรณ์ ฐานวโร 42 ภายนอก ร้อยเอ็ด

9 พระมหาสมภพ  ธมฺมวุฑฺโฒ 40 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

10 พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ, ดร. 39 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี

11 พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ 39 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร พิจิตร

12 พระครูปริยัติวชิรธรรม  วชิโร 37 ภายนอก ปราจีนบุรี

13 พระครูวิสาลอุทัยกิจ, ดร. 37 ภายนอก ลพบุรี

14 พระครูอุเทศปริยัตยาทร 36 ภายนอก อุทัยธานี

15 พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร. 36 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี 

16 พระมหาอรัญ กนฺตจารี 35 ภายนอก นครสวรรค์

17 พระครูปริยัติธรรมวงศ์, รศ.ดร. 35 วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น

18 พระมหาสมบัติ  ธนปญฺโญ, ผศ.ดร. 34 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

19 พระมหาเผด็จ จิรกุโล, ดร. 34 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

20 พระนรเศรษฐ์ รกฺขิโต 34 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

21 พระครูอุทัยกิจจารักษ์, ดร. 34 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร พิจิตร

22 พระครูปลัดชวโรจน์  อธิจิตฺโต 34 ภายนอก เลย

23 พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน 34 วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี

24 พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, ดร. 34 ภายนอก สระบุรี

25 พระครูปลัดวีรวัฒน์   ปญฺญาธโร 34 ภายนอก สุรินทร์

26 พระครูโกศลวิหารคุณ, ดร. 34 วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี

27 พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย 34 วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ระยอง

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ประกาศสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                ตามท่ีสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมโครงการ
สัมมนาพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM มีรายช่ือดังต่อไปน้ี

เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธ์เข้าร่วมโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ระหว่างวันท่ี ๒๓ - ๒๕ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔
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28 พระครูวิมลพัฒนกิจโกศล, ดร. 33 ภายนอก พระนครศรีอยุธยา

29 พระครูพิพิธธรรมาภาณ 33 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

30 พระมหาบุญชวน  จันทูปโม 32 ภายนอก กาฬสินธ์ุ

31 พระครูปคุณสังฆกิจ 32 ภายนอก สงขลา

32 พระครูอรรถจริยานุการ, ดร. 32 ภายนอก จันทบุรี

33 พระครูโพธิสีลคุณ อิสุกาโร 32 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

34 พระมหาบุญมา ฐิตธัมโม 32 ภายนอก บุรีรัมย์

35 พระครูปริยัติกิตติวรรณ 31 ภายนอก สุรินทร์

36 พระครูสมุห์สุวรรณ วิริโย 31 ภายนอก ชลบุรี

37 พระครูศรีศาสนกิจวิธาน นิพฺภโย 31 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

38 พระปลัดจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต 30 ภายนอก ระยอง

39 พระสมุห์ฉลาด  ติสฺสวโร 30 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

40 พระครูสิทธิกาญจนกิจ เอกวัณโณ 30 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี 

41 พระครูสาทรกิจโกศล 30 ภายนอก เชียงใหม่

42 พระปลัดสมควร  พุทฺธรกฺขิโต 30 ภายนอก สุพรรณบุรี

43 พระครูปลัดประเสริฐ  ภทฺทปญฺโญ 30 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

44 พระมหาธีรพงษ์   ญาณวโร 29 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

45 พระครูพิศาลโพธิธรรม 29 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาสารคาม

46 พระอธิการเศกสันต์ สุเมโธ 29 วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ระยอง

47 พระอ๋อน ถาวโร 28 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

48 พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ 28 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

49 พระอุทัย กนฺตสีโล 28 ภายนอก อุบลราชธานี

50 พระมหาถนอม ฐานวโร, ดร. 28 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม

51 พระมหาพีรวัฒน์ ปิยเมธี 27 ภายนอก แพร่

52 พระสมุห์ กฤติ พิสิฐ  กิต ติ ธมฺ โม  27 ภายนอก หนองคาย 

53 พระมหาชัยชนะ พุทฺธเมธี, ดร. 27 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

54 พระมหาสุเทพ  สุว ฑ ฒโน , ดร. 27 กองวิเทศ สัมพันธ์  พระนครศรีอยุธยา

55 พระมหาธวัชชัย  วราโภ 27 ภายนอก นครปฐม

56 พระครูปลัดวีระ ญาณวีโร 27 วิทยเขตสุรินทร์ สุรินทร์

57 พระครูธรรมธรไพบูลย์  ญาณวิปุโล 26 วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ราชบุรี

58 พระพุฒินันทน์ ร สิโย 26 ภายนอก นครปฐม

59 พระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก, ดร. 25 วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

60 พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ 25 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

61 พระครูสิทธิสุตากร 25 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

62 พระปลัดเมธี ปิยธมฺโม 25 ภายนอก สงขลา

63 พระปลัดประพจน์ สุปภาโต 25 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม

64 พระอธิการพิบูลย์ ฐานธมฺโม 24 ภายนอก อุทัยธานี

65 พระครูปัญญาสารบัณฑิต, ผศ.ดร. 24 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
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66 พระมหาภาธร  อาภาธโร,ดร. 24 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

67 พระมหานรินทร์ สุรปญฺโญ, ดร. 23 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ

68 พระครูกา ญ จนธรรมาภรณ์ 23 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี 

69 พระครูสมุห์ประเสริฐ  จารุธมฺโม 23 ภายนอก นครปฐม 

70 พระธีรพัฒน์ กุลธีโร 23 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

71 พระมหาน าเกียรติ  วิสุทฺโธ, ดร. 23 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

72 พระมหา สุ เทิด  มหิท ธิ โก 23 ภายนอก สมุทรปราการ 

73 พระครูปลัดเจริญ วฑฺฒโน, ผศ.ดร. 23 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

74 พระมหาอิสรกานต์ ฐิตปุญฺโญ, ดร. 22 ภายนอก ภูเก็ต

75 พระมหาสันติ ธีรภทฺโท, ดร. 22 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

76 พระศุภกร สิทฺธิญาโณ 22 ภายนอก ขอนแก่น

77 พระครูปลัดกิตติ ทีปว โส 22 ภายนอก ชลบุรี

78 พระมหาโสภณ กนฺตวณฺโณ 21 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

79 พระมหาวินัย  วชิรเมธี 21 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

80 พระมหาวิศิษฐ์  ปญฺญาธโร 21 ภายนอก กรุงเทพมหานคร 

81 พระครูสมุห์มหิทธิสักก์  ฐิตธมฺโม 21 ภายนอก สงขลา

82 พระมหาณัฏฐ์ดนัย ฐานวุฑฺโฒ 20 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

83 พระปลัดโอภาส  โอภา โส , ดร. 20 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

84 พระอธิการสีห์สุราช วิสุทฺธสีโล 20 ภายนอก หนองบัวล าภู

85 พระสุพล ขนฺติวโร 20 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

86 พระสุรัศ  สุรปัญโญ 20 ภายนอก เชียงใหม่ 

87 พระฏุลากาญ กิตฺติคุตฺโต 19 ภายนอก นครราชสีมา

88 พระสุภกิจ สุปญฺโญ, ดร. 19 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี 

89 พระครูอภินันทโสภิต อภินนฺโท 19 ภายนอก บึงกาฬ

90 พระปราโมทย์  วาทโกวิโท, ดร. 19 สันติศึกษา ส่วนกลาง    พระนครศรีอยุธยา

91 พระอธิการสุรพล สุรพโล 19 ภายนอก ขอนแก่น

92 พระเอกพงศ์  ธีรว โส 19 ภายนอก สมุทรปราการ

93 พระฮอนด้า วาทสทฺโท, ดร. 19 วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น

94 พระครูเนกขัมมธรรมธาร 19 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

95 พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ , ดร. 19 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

96 พระมหาชวลิต ชาตเมธี,ดร. 19 ภายนอก พัทลุง

97 พระปลัดเขตขันฑ์  อิสฺสโร 18 ภายนอก สุพรรณบุรี

98 พระมหาพุทธาปรัชญุภัทร์  ญาณวุฑฺโฒ 18 ภายนอก ศรีสะเกษ

99 พระครูสิริพุทธิศาสตร์, ดร. 18 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี

100 พระมหาจันที ธมฺมวิริโย 18 ภายนอก หนองคาย

101 พระณรงค์ศักด์ิ หิริธมฺโม 18 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

102 พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก 17 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก

103 พระอธิการภูมิสิษฐ์ ปิยสีโล 17 วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี อุทัยธานี
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104 พระมหาสุรัตนพร สทฺธาธิโก 17 ภายนอก นครราชสีมา

105 พระเสกสรรค์  ฐานยุตฺโต, ดร. 17 ภายนอก สุรินทร์

106 พระนรินทร์ โชติปาโล 17 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

107 พระวีรศักด์ิ  จนฺทว โส 17 วิทยเขตสุรินทร์ สุรินทร์

108 พระครูสัง ฆรักษ์ ศิริวัฒน์  รกขิโต  16 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม

109 พระจ ารัส อาภสฺสโร 16 ภายนอก สุรินทร์

110 พระอัครอริญชย์  ธีรว โส 16 ภายนอก อุบลราชธานี

111 พระปติเวศ ธมฺมวโร 16 ภายนอก ราชบุรี

112 พระสหกรณ์ ภูริวฑฺฒโก 16 ภายนอก เชียงราย

113 พระครูสมุห์อุทัย  อุทยเมธี 16 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน น่าน

114 พระสุนันท์ วิสารโท 16 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี 

115 พระปลัดสมชาย   สนฺตจิตฺโต 15 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

116 พระมหาดวงทิพย์ ปริยตฺติธารี 15 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

117 พระอธิการพีระศักด์ิ  ธีรสกฺโก 15 ภายนอก กาญจนบุรี

118 พระอธิการอนุกูล พุทฺธสโร 15 ภายนอก อุตรดิตถ์

119 พระปลัดทัศนพล เขมจาโร 15 วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร พิจิตร

120 พระมุนี  มุนีรกฺขิโต 15 วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา

121 พระครูใบฎีกาวีระชัย  มณิรตโน 15 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เชียงราย

122 พระธรรมธร ขนฺธสาโร 15 ภายนอก กรุงเทพมหานคร 

123 พระมหากัมปนาท  กิตฺติภทฺโท 15 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

124 พระสาโรจน์  ธมฺมสโร, ดร. 15 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

125 พระครูปลัดเอกรินทร์ เอกรินฺโท 15 ภายนอก สุราษฎร์ธานี

126 พระปลัดธนพล  ธนพโล 15 ภายนอก ล าปาง

127 พระแสนปราชญ์  ปญฺญาคโม 15 ภายนอก นครราชสีมา

128 พระวรรณพงษ์  กิตฺติวณฺโณ 15 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

129 พระครูวินัยธรกิตติเชษฐ์  สิริวฑฺฒโก 15 ภายนอก ล าปาง

130 พระทัศพงษ์ ฐานวุโธ 14 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

131 พระปลัดธีระศักด์ิ  อินฺทปญฺโญ 14 ภายนอก เพชรบูรณ์

132 พระครูปลัดธนากร  หิรันยากร 14 วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น

133 พระสมุห์สมโภชน์  อินฺทวิริโย 14 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี

134 พระสุเทพ   สุชาโต 14 วิทยาเขตแพร่ แพร่

135 พระอธิการจักรพงษ์ จกฺกวโร 14 หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ก าแพงเพชร

136 พระครูสมุห์สุทัศน์ ทตฺตมโน 13 ภายนอก สุพรรณบุรี

137 พระปราโมทย์ พุทฺธธมฺโม 13 ภายนอก ฉะเชิงเทรา

138 พระมหาพายุ  จตฺตภโย 13 ภายนอก ชุมพร

139 พระมหาบริพัตน์ อภินันโท 13 ภายนอก ชัยนาท

140 พระธวุฒิ  ฐานจาโร 13 วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี อุทัยธานี

141 พระมหาธณัชพงศ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ 13 วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่
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142 พระปลัดไพรฑูรย์ ปิยสีโล 13 ภายนอก ขอนแก่น

143 พระมหาวรวัฒน์  อภินนฺโท 13 วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน ล าพูน

144 พระสมร  อายุวัฑฒะโก 13 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ

145 พระมะนน กิตฺติคุตฺโต 13 วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา

146 พระมหาเป็นเกียรติ  กิตฺติวิสุทฺโธ 13 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

147 พระชาญชัย  อินทญาโณ 13 ภายนอก ปทุมธานี

148 พระครูปลัดธีระพงษ์   พุทฺธสโร 12 ภายนอก เพชรบูรณ์

149 พระประยุทธ  โชติธมฺโม  12 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

150 พระอธิการโสฬสมงคล  อินฺทโชโต 12 ภายนอก อุบลราชธานี

151 พระปลัดธีระพงษ์  สุขิโต 12 ภายนอก อุดรธานี

152 พระใบฎีกาปิติพล  เขมวีโร 12 วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา

153 พระมหาไกรวิทย์  โกวิโท 12 ภายนอก หนองคาย

154 พระครูปลัดนันทะชัยย์ ผิวตะศาสตร์ 12 ภายนอก ตาก

155 พระมหาทวีศักด์ิ อธิจิตฺโต 12 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

156 พระมหาอภิวัฒน์  อภิวฑฺฒโน 12 ภายนอก ปัตตานี

157 พระมหา พง ษ์เทพ   ปภากโร  12 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

158 พระสมุห์จักรพงศ์  จนฺทสีโล 12 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก

159 พระเฉลิม  เทวธมฺโม, ดร. 12 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

160 พระครูปลัดสายัณห์  ปภากโร 12 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี

161 พระศิริพงษ์  อตถกาโม  12 ภายนอก ฉะเชิงเทรา  

162 พระรักษ์ณรงค์  ปิยสีโล  11 ภายนอก สิงห์บุรี

163 พระศรัณย์วุฒิ ป. ปญฺญาพหุโล 11 ภายนอก สุพรรณบุรี

164 พระมหาขุนพล สมจิตฺโต 11 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

165 พระณรงค์ฤทธ์ิ  ธีรวโร 11 ภายนอก สุโขทัย

166 พระนิวัฒน์  มหาโชติวฑฺฒโน 11 ภายนอก ขอนแก่น

167 พระณัฐภพ  ขนฺติโก 11 บริหารกิจการคณะสงฆ์ ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

168 พระมหาเพชร  ภทฺทจาโร 11 ภายนอก สมุทรปราการ

169 พระมหาศรายุทธ ปภสฺสโร 11 วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย

170 พระพิสิษฐ์  ธมฺมธีโร 11 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

171 พระมัทนากร  ธมฺมิโก 11 วิทยาเขตแพร่ แพร่

172 พระใบฎีกาวิวัฒน์  ฐานวโร 11 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

173 พระครูสังฆรักษเชษฐา  ปิยสาสโน 11 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก

174 พระบุญรอด กุสลจิตฺโต 10 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

175 พระอธิการเสวย  มนุญฺโญ 10 ภายนอก อุทัยธานี

176 พระประสิทธ์ิ  จิตตคุโณ 10 ภายนอก ชัยภูมิ

177 พระมหาภานุวัฒน์  จนฺทปญฺโญ  10 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

178 พระมหาอรรถสิทธ์ิ อคฺคสิทฺธิ 10 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

179 พระณัฐปคัลภ์  สนฺตจิตฺโต  10 พะเยา วิทยาเขตพะเยา
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180 พระบุญรอด กุสลจิตฺโต 10 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

181 พระธัชพลพิชญ์   จิณฺณธมฺโม 10 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก

182 พระมหาอนุชา โสตฺถิวิชโย 10 ภายนอก เพชรบูรณ์

183 พระธนดล  คุตฺตธมฺโม 10 ภายนอก ล าพูน

184 พระใบฎีกาสหพณ เพ๊ือกต๊ัน, ดร. 10 ภายนอก ฉะเชิงเทรา

185 พระธรรมรงค์  สิริธมฺโม 10 ภายนอก ปทุมธานี

186 พระครูปลัดสิทธิโชค   กิตฺติคุโณ 9 ภายนอก ชัยนาท

187 พระใบฎีกาสันชัย  สญฺชโย 9 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

188 พระประพันธ์ ถิรธมฺโม 9 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

189 พระณัฐพล ธมฺมวโร 9 ภายนอก อุบลราชธานี

190 พระจันทร์นา ภรณ์ 9 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม

191 พระมหาวิ สันต์   เขม สจ จวาที  9 ภายนอก กรุงเทพมหา นคร

192 พระฉัตรชัย ยติโก 9 หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์ประดิษฐาราม สงขลา

193 พระมหาอนุชา ขนฺติวิญฺญู 9 วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี

194 พระอธิการเทิดศักด์ิ  เตชธโร 9 ภายนอก ก าแพงเพชร

195 พระมหาเจนภพ  ปภาโส  9 ภายนอก อุดรธานี

196 พระโชคชัย ธมฺมงฺกุโร 9 ภายนอก สิงห์บุรี

197 พระคมสันต์ สิริธมฺโม 9 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

198 พระรชต ปิยธมฺโม 9 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

199 พระธนวัฒน์ มหาปุญฺโญ 9 ภายนอก ล าปาง

200 พระคมสัน  ธมฺมาวุโธ 9 ภายนอก ล าปาง   

201 พระยุทธนา ภาณุวฑฺฒโน 8 วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

202 พระครูวินัยธรประพนธ์ เตชวโร 8 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

203 พระมหาอนุภัทร ไตรมิตร 8 ภายนอก เชียงใหม่

204 พระส าเนียง พฺรหฺมสโร 8 ภายนอก อุบลราชธานี

205 พระกวินน์ อนุตฺตโร 8 ภายนอก สงขลา

206 พระเศวตฉัตร กิตฺติปญฺโญ 8 ภายนอก นครศรีธรรมราช

207 พระศรีนรินทร ธนปาโล 8 ภายนอก เชียงใหม่

208 พระฤทธิชัย โชติวณฺโณ 8 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

209 พระครูปลัดถวิล เตชพโล 8 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

210 พระยอดรัก ปญฺญาวชิโร 8 ภายนอก นครราชสีมา

211 พระเชษฐา สุวณฺณปุตฺโต 8 ภายนอก สุรินทร์

212 พระศักดา ชนาสโภ 8 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

213 พระเสกสรรค์ ฐานยุตฺโต 8 วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

214 พระสมชัย  กิตฺติสาโร  8 ภายนอก ระยอง

215 พระชุติพงศ์ จนฺทปญฺโญ 8 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

216 พระครูวินัยธรนภนต์ จิณฺณจาโร 8 ภายนอก ปราจีนบุรี

217 พระครูปลัดปรีชา  จนฺทวณฺโณ  8 ภายนอก ฉะเชิงเทรา
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218 พระปลัดณัฐยุทธ์ โฆสิตว โส 8 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

219 พระเพชร ธมฺมสุนฺทโร 8 ภายนอก อุบลราชธานี

220 พระสุรสิทฐ์ิ ปภสฺสโร 8 ภายนอก ล าปาง

221 พระการัณย์ กิตฺติสาโร 7 ภายนอก ชลบุรี

222 พระครูไกรสรวิลาส 7 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

223 พระสมุห์ชยุต อธิปญฺโญ 7 ภายนอก ฉะเชิงเทรา

224 พระธนัช วิริโย 7 ภายนอก เพชรบูรณ์

225 พระภาณุเดช จนฺทโชโต 7 ภายนอก ปราจีนบุรี

226 พระมหาวีระชาติ ธีรสิทฺโธ, ดร. 7 วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี

227 พระชญานนท์ วิสารโท 7 วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา

228 พระย่ิงศักด์ิ อาทโร 7 ภายนอก นครศรีธรรมราช

229 พระชนม์พล ชยธมฺโม 7 ภายนอก พะเยา

230 พระอธิการชาญชัย อินฺทปญฺโญ 7 วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่

231 พระไชยะณัฏฐ์  อธิปญฺโญ 7 วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา

232 พระไชยนันทน์  ชยนนฺโท 7 วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

233 พระอดุลย์  จิรสีโล 7 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

234 พระเพ็ดสะหมอน  ภทฺทวชิโร 7 ภายนอก ขอนแก่น

235 พระอุกฤษฎ์ เตชปัญโญ 7 ภายนอก สุโขทัย

236 พระอธิการสุทิน ปณฺณภาโร 7 ภายนอก ฉะเชิงเทรา

237 พระนิสนัย  อ สุมาลี 7 วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น

238 VEN. KIMHEANG MAB 7 วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี

239 พระนิโรธ ชุติชโย 7 ภายนอก นครปฐม

240 พระวรยศ  วณฺณภาโส 7 ภายนอก นราธิวาส

241 พระจตุรงค์  สิริจนฺโท  7 ภายนอก ล าปาง

242 พระณัฐพล  กิตติโสภโณ 7 ภายนอก ล าปาง   

243 พระมหาดุสิต   อิทฺธิโชโต 6 ภายนอก เพชรบูรณ์

244 พระมหาฉัตรชัย  ปญฺญาวฑฺฒโน 6 ภายนอก ชุมพร

245 พระใบฎีกากิตติศักด์ิ  วรกิตฺติ  6 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาสารคาม

246 พระครูวินัยธรอดิศร สุวณฺโณ 6 ภายนอก เชียงราย

247 พระเลิศศักด์ิ คุณวโร 6 ภายนอก พิจิตร

248 พระสิทธิชัย ธมฺมกาโม 6 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี 

249 พระสราวุฒิ ปณฺฑิตธมฺโม 6 ภายนอก เชียงใหม่

250 พระปลัดสมชาย  มหาปุญฺโญ 6 หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑลจันทบุรี จันทบุรี

251 พระนรวีร์ภาธร อุตฺตโร 6 ภายนอก อุบลราชธานี

252 พระภัทร์ไพบูลย์ อภิวฑฺฒโน 6 ภายนอก พิจิตร

253 พระสุรชาติ ธมฺมทินโน 6 วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ระยอง

254 พระสุทิวัส อภินนฺโท 6 ภายนอก ระยอง

255 พระมานพ  โชติโก  6 ภายนอก ศรีสะเกษ
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256 พระกิตติศักด์ิ จารุธมฺโม 6 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี 

257 พระโชคอนันต์  สิริจนฺโท 6 ภายนอก กาญจนบุรี

258 พระจักรพงษ์ ถาวโร 6 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

259 พระอธิการฟ้าแกร่ง  เขมิโย  6 ภายนอก จันทบุรี

260 พระยุทธนา อคฺคปญฺโญ 6 ภายนอก ขอนแก่น 

261 พระจุติรักษ์   อภิวฑฺโฒ 6 ภายนอก ล าปาง

262 พระพงศ์สิทธ์ิ  วรธมฺโม  6 ภายนอก ล าปาง   

263 พระธีระพงษ์  ฐานธมฺโม 5 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

264 พระอนุวัฒน์  ขนฺติโก 5 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

265 พระจักรพล  จนฺทโส 5 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

266 พระวรรธคม กตธมฺโม 5 ภายนอก ฉะเชิงเทรา

267 พระสุเมธ  สุจิณฺโณ 5 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

268 พระวีระกิจ วิสารโท 5 ภายนอก พิจิตร

269 พระสันติ  วิสนฺโต 5 วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย

270 พระวีระพล กิตติปัญโญ 5 ภายนอก ราชบุรี

271 พระใบฎีกาวีรินทร์ ทีปกโร 5 ภายนอก อุดรธานี

272 พระสมพร โฆสโก 5 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

273 พระมหายุทธพงศ์ กิตฺติวฑฺฒโก 5 ภายนอก สตูล

274 พระจักรี ปภสฺสรจิตฺโต 5 วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น

275 พระมหานัฐพล อิสฺสรธมฺโม 5 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

276 พระครูวินัยธรปภากร  มหาวีโร 5 ภายนอก ชัยนาท

277 พระกิจณ์  สุจิณฺโณ 5 วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ กาญจนบุรี 

278 พระสุทัช  ภทฺรธมฺโม 5 วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ สุพรรณบุรี

279 พระโอภาส จารุวณฺโณ 5 ภายนอก ระยอง

280 พระธนิสร วิมลพโล 5 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

281 พระขวัญใจ อตฺตทนฺโต 5 วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ฉะเชิงเทรา

282 พระภูษิต ฐานิโย 5 ภายนอก ตาก

283 พระเฉลิมเกียรติ  ธนานนฺโท 5 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

284 พระใบฎีกาสิทธิเดช  สิริจนฺโท 5 วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

285 พระนวลแก้ว ขนฺติธโร 5 วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงใหม่

286 พระสอาด อริยวังโส 5 ภายนอก นครราชสีมา 

287 พระพฤกษ์  กตกุสโล 5 ภายนอก ล าปาง   

288 พระสันติ  ธมฺมปาโล 4 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

289 พระกฤษณพล  กิตฺติพโล, ดร. 4 ภายนอก สงขลา

290 พระไพฑูรย์ ชุตินฺธโร 4 ภายนอก ร้อยเอ็ด

291 พระทองสุข ยสสีโล 4 ภายนอก อุตรดิตถ์

292 พระศักด์ิสิทธ์ิ  ปญฺญาวฑฺฒโน  4 วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย

293 พระพิทักษ์พงศ์ กตปุญโญ 4 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
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294 พระยศภัทร  ฐิตสุโภ 4 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

295 พระอนุสรณ์  โสธรญาณิโก 4 ภายนอก ฉะเชิงเทรา

296 พระวรุต วิสุทฺโธ 4 วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ชัยภูมิ

297 พระยศภัทร  ฐิตสุโภ 4 วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี นครปฐม

298 พระสิทธิพล สิทฺธิพโล 4 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

299 พระเจษฎาพงศ์  จรณธมฺโม 4 ภายนอก อุดรธานี

300 พระภูผา ปิยธมฺโม 4 หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑลจันทบุรี จันทบุรี

301 พระครูปลัดสุริยา ญาณกิตฺติ 4 ภายนอก ขอนแก่น

302 พระทศพล สุภทฺโท 4 ภายนอก กาญจนบุรี

303 พระสมุห์สง่าชัย  ขนฺติพโล 4 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

304 พระวรพล กลฺยาณปญโญ 4 ภายนอก ล าปาง

305 พระชลธวัฒน์ ชุติปัญโญ 4 ภายนอก ล าปาง

306 พระกิตติศักด์ิ อินทญาโณ 3 ภายนอก นนทบุรี

307 พระอัมพร อธิจิตฺโต 3 ภายนอก แพร่

308 พระธนวัฒน์  ธนวฑฺฒโน  3 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

309 พระฐิติ ฐิตธัมโม 3 ภายนอก กาญจนบุรี

310 พระตะวัน ปภาโส 3 ภายนอก สุราษฎร์ธานี

311 พระครูวินัยธรวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ 3 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

312 พระจารุกิตต์ิ จารุกิตฺติ 3 วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา

313 พระเจม เมตติโก 3 ภายนอก อุดรธานี

314 พระณัฐชัย  อภิปุณฺโณ 3 ภายนอก ล าปาง   

315 พระปริญ  โชติวโร 3 ภายนอก ล าปาง   

316 พระสุขีศม  สีลเตชปุตติ 3 ภายนอก ล าปาง   

317 พระวรวิทย์ ถาวรธมฺโม 2 ภายนอก ราชบุรี

318 พระจิรภัทร์ ปภสฺสรจิตฺโต 2 ภายนอก นครพนม

319 พระครูสังฆรักษ์ทวีศักด์ิ วิชฺชาธโร 2 ภายนอก จันทบุรี

320 พระครูวินัยธรกรวีร์ สุทฺธิญาโณ 2 วิทยาเขตหนองคาย หนองคาย

321 พระวัชระ  ปิยธมฺโม. 2 ภายนอก กรุงเทพมหานคร 

322 พระบุญช่วย  ปญฺญาวุโธ 2 วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น

323 พระพูนฤทธ์ิ  ปสิทฺธิโก 2 ภายนอก สุรินทร์

324 พระชานนท์ สุชาโต 2 ภายนอก ลพบุรี

325 พระมหาธนพล ญาโณภาโส 2 วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี

326 พระริส อรุโณ 2 ภายนอก ล าปาง  

327 พระตรัยฐิติธนชาต  ญาณวโร   2 ภายนอก ล าปาง

328 พระภราพล ปุญญผโล 1 ภายนอก เพรชบุรี

329 พระภิภพ จิรวฑฺฒโน  1 ภายนอก เพชรบูรณ์

330 พระมหาเฮง วรวชิโร 1 ภายนอก กรุงเทพมหานคร

331 พระฐาปกรณ์ สีลภูสิโต 1 ภายนอก พระนครศรีอยุธยา
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332 พระกิตติศักด์ิ ฐิตเมโธ 1 วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น

333 พระชวโรจน์ บุญมีอภิวโร 1 ส่วนกลาง พระนครศรีอยุธยา

334 พระวริมน์  ติคขปัญโญ   1 ภายนอก นครปฐม 

335 พระดุสิต จิรว โส 1 ภายนอก นครปฐม

336 พระอิทธิพล แสงทอง 1 ภายนอก ลพบุรี

337 พระเจริญ  อัตตทีโป 1 ภายนอก ล าปาง

338 พระวรพล  วรธมฺโม 1 ภายนอก ล าปาง   

339 พระมหาพุทธกร เจติยานนฺโท วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาสารคาม

340 สามเณรอโนชา ศรีลาชัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

341 สามเณรไชยะพด ยามดี โรงเรียนวัดท่าสว่างวิทยา บุรีรัมย์

342 สามเณรภูวนัย เทพนวล วิทยาเขตขอนแก่น ขอนแก่น

343 NOVICE SOVANSELA CHAN วิทยาเขตอุบลราชธานี อุบลราชธานี

ผู้อ านวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ

และส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามวันและเวลาดังกล่าว

           ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๗    ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

          ให้ผู้มีรายช่ือในประกาศฯ ข้างต้น เข้าร่วมสัมมนาในโครงการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์สอนกรรมฐานส่วนกลาง

(พระธรรมวชิรมุนี, วิ.)


