สถานที่รบั สมัครและสถานทีส่ ่งใบสมัคร ส่วนกลาง ๑๙ จังหวัด
สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ทสี านักงานพระสอนศีลธรรม มจร. และผู้ประสางานประจาจังหวัด เพื่อ
ตรวจคุณสมบัติเบือ้ งต้นก่อนประกาศรายชื่อเป็นพระสอนศีลธรรม รอเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการสอน และ
ขึ้นทะเบียนเป็นพระสอนศีลธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ภาค
คณะสงฆ์
ภาค ๑
๔ จังหวัด

จังหวัด
๑. กรุงเทพมหานคร
๒. นนทบุรี
๓. ปทุมธานี
๔. สมุทรปราการ

ภาค ๒
๓ จังหวัด

๑. พระนครศรีอยุธยา
๒. อ่างทอง
๓. สระบุรี

ภาค ๓
๔ จังหวัด

๑. ลพบุรี
๒. สิงห์บุรี
๓. ชัยนาท
๔. อุทัยธานี

ภาค ๔

๑. เพชรบูรณ์

สมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่

ผู้ประสานงานรับสมัคร

เบอร์โทร

สานักงานพระสอนศีลธรรม

๐๓๕ ๒๔๘ ๐๘๔

พระมหาสุพัฒน์ นนฺทปญฺโญ
พระครูศรีธัญญาภรณ์
พระครูขันติกิจจานุกูล
ผู้ประสานงานประจาจังหวัดของตน หรือ
คุณแอน ผู้ช่วย
สานักงานพระสอนศีลธรรม
รับสมัครวันปฐมนิเทศของจังหวัดที่อยู่ในความ พระครูสุทธิกิจจาทร
รับผิดชอบในภาคกลาง
พระครูศรีวรกิจจารักษ์
ผช.พระปลัดสมพงษ์
พระครูสิงหกิจคณาทร
ผช.พระปลัดวิวัต
พระครูศรีรัตนาภิรัต
ผช.พระมหาภาคภูมิ ภทฺทเมธี

๐๙-๐๙๖๙-๘๕๐๗
๐๘-๕๓๖๔-๔๔๕๘
๐๘-๑๕๑๓๕๐๗๖
๐๘-๑๙๔๗-๓๘๖๖
๐๘-๑๘๑๔-๐๐๓๑
๐๘-๑๘๐๘-๒๔๐๔
๐๘๖ ๙๓๙ ๑๑๐๙
๐๘-๘๘๗๕-๕๕๔๙
๐๘๙ ๗๐๔ ๑๗๔๗
๐๖-๒๘๖๐-๓๙๖๒
๐๖๔ ๑๕๘ ๐๔๘๖

ภาค
คณะสงฆ์
ภาค ๑๒
๓ จังหวัด

จังหวัด
๑. ปราจีนบุรี
๒. นครนายก
๓. สระแก้ว

ภาค ๑๓
๔ จังหวัด

๑. ชลบุรี
๒. จันทบุรี
๓. ระยอง
๔. ตราด

สมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่

ผู้ประสานงานรับสมัคร

พระครูถาวรโพธาภิรักษ์
สานักงานพระสอนศีลธรรม
พระครูสุตเมธากร
รับสมัครวันปฐมนิเทศของจังหวัดที่อยู่ในความ
พระครูศรีรัตน์สรกิจ
รับผิดชอบในภาคกลาง
พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ
พระครูธรรมวงศ์วรางกูร
พระมหานิพล วีรพโล
พระครูวิธานธรรมสุนทร

เบอร์โทร

๐๘-๔๘๗๐-๔๗๖๙
๐๘-๒๒๑๖-๕๕๕๙
๐๘-๑๒๙๑-๕๖๒๙
๐๘-๖๓๑๔-๕๖๐๙
๐๘-๙๕๔๔-๖๔๔๓
๐๘-๙๙๕๐-๙๑๕๔

สถานที่รบั สมัครและสถานทีส่ ่งใบสมัคร ๒๖ ศูนย์อานวยการทั่วประเทศ
สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ทศี ูนย์อานวยการพระสอนศีลธรรม มจร. เพื่อตรวจคุณสมบัติเบือ้ งต้นก่อน
ประกาศรายชื่อเป็นพระสอนศีลธรรม รอเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการสอน และขึ้นทะเบียนเป็นพระสอน
ศีลธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ภาค
คณะสงฆ์
ภาค ๔
๓ จังหวัด

จังหวัด
๑. นครสวรรค์
๒. กาแพงเพชร
๓. พิจิตร

สมัคร และส่งใบสมัครได้ที่

ผู้ประสานงานรับสมัคร

วิทยาเขตนครสวรรค์
ที่อยู่ ๙๙๙ หมู่ ๖ ตาบลนครสวรรค์ออก
อาเภอเมืองนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

พระมหานคร วชิรเมธี
๐๘๕-๕๓๙๘-๓๖๑

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
ที่อยู่ ๒๑๗ หมู่ ๖ ตาบลบึงพระ
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

นางสาวทองสุข ยอดฉ่า
๐๘๙-๕๖๖๑-๖๒๓

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ที่อยู่ ถนนฤทธิประศาสน์ ตาบลเวียง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐
วิทยาเขต พะเยาที่อยู่ ๕๖๖ หมู่ ๒ ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
วิทยาเขตแพร่อยู่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตาบลแม่คามีอาเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐

นายนรินทร์โชติ รินชมภู
๐๘๐-๕๑๕๕-๑๙๑
นายธีรวัฒน์ พาดี
๐๘๖-๔๔๗๓-๕๑๗
นางสาวตรีรัตน์ สายใบ
๐๘๑-๑๖๘๓-๙๑๖

๑. พิษณุโลก
ภาค ๕
๔ จังหวัด

๒. สุโขทัย
๓. อุตรดิตถ์
๔. ตาก
๑. เชียงราย

ภาค ๖
๕ จังหวัด

๑. พะเยา
๑. แพร่

ภาค
คณะสงฆ์

จังหวัด
๑. ลาปาง
๑. น่าน

ภาค ๗
๓ จังหวัด

๑. เชียงใหม่
๒. แม่ฮ่องสอน
๑. ลาพูน

สมัคร และส่งใบสมัครได้ที่
วิทยาลัยสงฆ์ลาปางที่อยู่ วัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง ๑
ตาบลหัวเวียง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ๕๒๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์น่านอยู่ ๘๙ หมู่ ๓ ตาบลม่วงตึ๊ดอาเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐
วิทยาเขต เชียงใหม่ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
วิทยาลัยสงฆ์ลาพูนที่อยู่ ๑๙๒ หมู่ ๒ ตาบลต้นธง อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ๕๑๐๐๐

ผู้ประสานงานรับสมัคร
พระสิริพงษ์ ปภสฺสโร
๐๘๔-๑๗๐๔-๘๔๐
นายณัฐสิทธิ์ ดวงแก้ว
๐๘๘-๔๐๑๕-๙๔๘
นายวีระพันธ์ ขันเพ็ชร
๐๘๕-๐๓๒๑-๖๘๗
นายธีรยุทธ โปธาพันธ์
๐๘๖-๑๑๘๒-๔๖๖

๑. อุดรธานี
๒. หนองคาย
ภาค ๘
๖ จังหวัด

๓. สกลนคร

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์
๐๘๕-๒๒๘๘-๐๑๘

๔. บึงกาฬ
๑. หนองบัวลาภู
๒. เลย
๑. ขอนแก่น
๒. มหาสารคาม

ภาค ๙
๔ จังหวัด

วิทยาเขตหนองคาย
ที่อยู่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๓ ตาบลค่ายบกหวาน
อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๐๐

๓. กาฬสินธุ์
๔. ร้อยเอ็ด

วิทยาลัยสงฆ์เลย ที่อยู่ ๑๑๙ หมู่ ๕ ตาบลศรีสองรัก
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๑๐๐
วิทยาเขตขอนแก่น
ที่อยู่ ๓๐ หมู่ ๑ ตาบลโคกสี
อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์
๐๙๘-๙๔๐๙-๑๔๙

พระณัฐพงศ์ หมื่นแก้ว
๐๘๔-๔๐๓๙-๑๖๗

ภาค
คณะสงฆ์

จังหวัด
๑. อุบลราชธานี
๒. อานาจเจริญ

ภาค ๑๐
๖ จังหวัด

๑. ศรีสะเกษ
๒. ยโสธร
๑. นครพนม
๒. มุกดาหาร
๑. นครราชสีมา

ภาค ๑๑
๔ จังหวัด

๑. สุรินทร์
๑. ชัยภูมิ
๑. บุรีรัมย์

ภาค ๑๒
๑ จังหวัด
ภาค ๑๔
๔ จังหวัด

๑. ฉะเชิงเทรา
๑. นครปฐม
๒. สุพรรณบุรี
๓. กาญจนบุรี
๔. สมุทรสาคร

สมัคร และส่งใบสมัครได้ที่

ผู้ประสานงานรับสมัคร

วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่อยู่ หมู่ ๑ บ้านหมากมี่ ตาบลกระโสบ
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

พระเทิดศักดิ์ อรุโณ
๐๘๗-๒๕๑๑-๑๖๘

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ที่อยู่ ๖๗ หมู่ ๒ บ้านง้อ ตาบลนาคา
อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

นายมลชัย โสรี
๐๘๐-๗๓๕๓-๖๘๕

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ที่อยู่ ๑๘๓/๑๓ ตาบล ธาตุพนม
อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ๔๘๑๑๐

นางสาววันทา แก้วหนองสังข์
๐๘๔-๕๑๖๗-๙๐๕

วิทยาเขตนครราชสีมาที่อยู่ ๔๑๙ หมู่ ๗ ตาบลหัวทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐
วิทยาเขตสุรินทร์ตาบลนอกเมือง อาเภอเมือง
จังหวัด สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิที่อยู่ ๙๗ หมู่ ๑๔ ตาบลนาฝาย อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ที่อยู่ ๒๘๑ หมู่ ๑๓ ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัยตาบลเสม็ด
อาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรที่อยู่ ๑๕๖ ถนนมรุพงษ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง
๐๘๒-๗๕๓๔-๘๙๗
นายธนวรรษ ทวีเกิด
๐๘๐-๑๗๓๒-๘๕๕
นางสาวอรพิน พูนประสิทธิ์
๐๘๒-๗๕๐๒-๔๖๔
นายสมคิด สุขจิต
๐๘๗-๒๔๒๓-๗๗๔
นางสาวหญิง ทองเงา
๐๙๘-๑๖๐๔-๔๔๖

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
ที่อยู่ ๕๑ หมู่ ๒ วัดไร่ขิง อาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐

พระปลัดประวิทย์ วรธมฺโม
๐๙๐-๙๒๐๒-๐๖๙

ภาค
คณะสงฆ์
ภาค ๑๕
๔ จังหวัด

จังหวัด
๑. ราชบุรี
๒. เพชรบุรี
๓. สมุทรสงคราม

สมัคร และส่งใบสมัครได้ที่

ผู้ประสานงานรับสมัคร

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
ที่อยู่ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ตาบลแพงพวย อาเภอดาเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐

นางสาวไพรินทร์ ไตรวิทย
พาณิชย์
๐๘๕-๙๔๙๑-๖๑๙

๔. ประจวบคีรีขันธ์
ภาค ๑๖
๓ จังหวัด

๑. ชุมพร
๒. สุราษฎร์ธานี
๑. นครศรีธรรมราช

ภาค ๑๗
๕ จังหวัด

๒. ภูเก็ต
๓. ตรัง

ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง ตาบลตลาด
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฏร์ธานี ๘๔๐๐๐
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ ๓/๓ หมู่ ๕ ตาบลมะม่วงสองต้น
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

นายไชยา รัตนมีชัย
๐๙๘-๐๐๙๑-๑๕๑
พระสาโรจน์ ธมฺมสโร
๐๘๐-๐๗๔๒-๑๔๔

๔. กระบี่
๕. พังงา
๖. ระนอง
ภาค ๑๘
๖ จังหวัด
ต่อ
ภาค ๑๘
๖ จังหวัด

๑. สงขลา
๒. พัทลุง
๓. สตูล
๑. ปัตตานี
๒. ยะลา
๓. นราธิวาส

หน่วยวิทยบริการสงขลาที่อยู่ ๘๙๕ วัดหงษ์ประดิษฐาราม
ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ที่อยู่ ถนนสามัคคี ซอย ๑๐ ตาบลรูสะมิแล อาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐

ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ ศรีรัตน์
๐๙๓-๖๙๖๓-๘๗๘
นายกฤตพจน์ คงสีพุทธ
๐๘๑-๐๙๗๕-๙๙๑

