
 
 
 

ค ำสั่งวิทยำลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  

ที่  ๐๐๖  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งต้ังพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 

(แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง) 
* * * * * * * * 

 เพื่อให้การด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์ร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  ๓๐  วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงแต่งตั้งผู้มี
รายนามต่อไปนี้  เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจ าจังหวัดร้อยเอ็ด (แทนต าแหน่งที่ว่างลง)   ประกอบด้วย :- 
 

รำยชื่อพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง)    
ท่ี ชื่อ ฉำยำ สกุล วัด อ ำเภอ เบอร์โทร 

1 พระสมชาย ถิรธมฺโม เพ็ญจันทร์ เอกสัตย์บ ารุง ธวัชบุรี 062-4193608 
2 พระสุรัก อานันโท ไชยาง โพนสูง สุวรรณภูมิ 093-3826466 
3 พระมหากฤตินัย สิริถทฺโท ไชยนต์ ศรีมงคลพุทธบาท เสลภูมิ 084-7564349 
4 พระอุไร ปญญาวชิโร จ านงกิจ พันทนาราม เมือง 080-7678147 
5 พระณัฐพร เตชปญโญ ทุมรินทร์ หนองครอง จตุรพักตรพิมาน 098-2230884 
6 พระคมสัน กิตติญาโณ เรืองมงคลสุข เสลภูมิวนาราม เสลภูมิ 094-5588946 
7 พระอธิการบุญสงค์ จนฺทธมฺโม ฤทธิยงค์ ดอนกอกราชฎบ ารุง เสลภูมิ 065-4570654 
8 พระเสาร์ เตชปญฺโญ ชายศรี บ้านหนองผือน้อย จุตรพักตรพิมาน 061-4371011 
9 พระสหัสวัต ชุตินฺธโร รู้ยืนยง ชัยคาม ธวัชบุรี 094-3941671 
10 พระสละ ฐานนิสสโร สมกุล สว่างอารมณ์ โพนทราย 082-0967756 
11 พระฉัตรชัย สีลส วโร มิ่งมาลัยรักษ์ ปิปผลิวนาราม ธวัชบุรี 099-2479145 
12 พระฤทธิยงค์ กิตฺติโก ไชยคิรินทร์ ดอนชัย ธวัชบุรี 065-2618773 
13 พระโสภณ เจตชสฺสโร พลเมืองหล้า บ้านหนองส าราญ เสลภูมิ 094-3857601 
14 พระมหาสุรศักดิ์ ฐิตปุญโญ ไชยยนต์ บ้านหนองส าราญ เสลภูมิ 061-9415237 
15 พระสาธิต วรธมฺโม บางขุนทด โพธิ์ศรีสว่าง อาจสามารถ 098-6123716 
16 พระสุริยันต์ วชิรญาโณ แดนณะรินทร์ เวฬุวัน เมือง 064-0053639 
17 พระสมยา อภินนฺโท บุตรพรม โพธิ์ศรีศาสดาราม เสลภูมิ 080-4023903 



18 พระสมถวิล นินทโร พันชูชา บึงแคน อาจสามารถ 094-2761357 
19 พระสุเทพ สุภัทโท แสนจันทร์ บ้านโนนสูง เสลภูมิ 093-3541086 
20 พระพิพฒัน ์ ธมฺมทินโณ ธิมายอม โพนสูง สุวรรณภูมิ 093-3826466 
21 พระวีรพงค์ สุทธิญาโณ ภูมิภาค เสลภูมิวนาราม เสลภูมิ 094-7765322 
22 พระโสภณ โสภโณ บุญแสน สุทัศน์ จตุรพักตรพิมาน 093-4379809 
23 พระอธิการอาทิตย์ อภินนฺโท ศรีพลัง เวฬุวันวราราม สุวรรณภูมิ 098-0305969 
24 พระปลัดพิเชษฐ์ ภูริเมธี ไชยสิทธิ์ บูรพาภิราม เมือง 080-9537157 
25 พระบุญขจร พลญาโณ วงษศรีแก้ว เหล่าแถม ธวัชบุรี 098-1386277 
26 พระมหาประเสริฐ อุตฺตมเมธี ฤทธิแสง บูรพาภิราม เมือง 091-3615145 
27 พระหนนูา กิจจฺเมโธ ลาหัวโทน ท่าบ่อ อาจสามารถ 082-0837991 
28 พระไพบูลย์ ปภสฺสโร ทักขินัย หนองบั่ว เมือง 092-5814714 
29 พระเจนณรงค์ ฌานวโร พวงแก้ว โพธิ์ศรีทอง เสลภูมิ 062-5679704 
30 พระอุทิพย ์ ปญฺญาทีโป ตาลอ าพร โพธิ์สว่างวนาราม เสลภูมิ 088-0601210 
31 พระอธิการส าเนียง ปริปุณโณ น้อยน้ าค า โพธิ์ทอง สุวรรณภูมิ 064-6742955 
32 พระนพเก้า ติสฺสโร มลาสินธุ์ สาลาวดี โพธิ์ชัย 064-2073246 
33 พระสูนย ์ สุขกาโม ทิพรัก นาวาภิมุข โพธิ์ชัย 098-5919211 
34 พระเช็มชาติ นิปโก โชติมุข ท่าวารี โพธิ์ชัย 063-6326113 
35 พระอธิการประยนต์ สุทฺธิญาโณ วาติมุข ศรีโพธิ์ทอง โพธิ์ชัย 065-3902686 
36 พระสมหมาย ฉนฺทโก ศรีสาวแห สมบูรณ์สุนทราราม โพนทราย 084-5062478 
37 พระคงเดช ขนฺติสมฺปนฺโน จันทร์ภัคดี เสลภูมิวนาราม เสลภูมิ 087-9547550 
38 พระไสว เขมปญฺโญ จันทงาม โพธิ์ทอง สุวรรณภูมิ 092-9103870 
39 พระสมพร พุทธวิริโย จันทะคะมุด โพธาราม โพนทอง 065-1086734 
40 พระล้วน วิสุทฺโธ วิชาพล ดอนสังข์วนาราม สุวรรณภูมิ 088-3714840 
41 พระมหาส าลี สุเมโธ จวงโพนงาม ทุ่งสว่างอภิรมย์ อาจสามารถ 093-4759385 
42 พระโยธนิ กตปุณฺโญ ภิญโญขวัญ ธรรมจารีนิวาส เมือง 080-4435666 
43 พระเจ็ดจันทร์ กตตฺติปญฺโญ พังหาบุตร โพนสูง สุวรรณภูมิ 093-3836466 
44 พระสันติสุข โสภโณ แก้วขอนแก่น วัดกลาง โพธิ์ชัย 098-1198032 
45 พระสุรัช ปภสฺสโร ไพพฤกษ ์ สว่างอัมพวัน เสลภูมิ 090-2928781 
46 พระชวลิต จนฺทสาโร วินทะไชย อัมพวนาราม เมือง 095-6352997 
47 พระสุพรรณ สิริธมฺโม พรมสนาม บ้านสนาม สุวรรณภูมิ 087-0438356 
48 พระปลัดภูริภัทร สิริวฑฺฒนเมธ ี ร่มโพธิ ์ ปทุมวนาราม เมืองสรวง 098-4790469 
49 พระเอ็ด จนฺทโชโต ถินพนา หงษ์ทองคณาราม โพธิ์ชัย 098-2309706 



 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑๔   มกราคม   พุทธศักราช  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 
   ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๔   มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓   
 

  
  
 

(พระครูวาปีจันทคุณ, ดร.) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 


