
ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
1 พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์  สมชาย คงคาราม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี พระครูภาวนาทีปารักษ์ ทจอ.ชอ.วิ.
2 พระมหาสุพจน์ ป.ธ.4  พธ.ด. บ่อล้อ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช พระครูสุเมธปริยัติคุณ ทจอ.ชอ.
3 พระมหาประจวบ ป.ธ.๕ มงคลสุทธาวาส เมืองพังงา พังงา พระครูสิริมงคลสุทธาจาร ทจอ.ชอ.
4 พระปลัด  ทศพล  โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส พระครูขันติธรรมวิมล จอ.ชท.
5 พระมหาประเสริฐศักด์ิ ป.ธ.3  พธ.บ. พัฒนาราม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระครูสุตพิพัฒนานุการ ผจล.ชอ.
6 พระครูวินัยธร สมชัย  ธ. ธรรมบูชา เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระครูขันติธรรมคุณากร ผจล.ชอ.
7 พระมหาสภาพ ป.ธ.3  ธ. วิเวกรัตนธัชมุนี สิชล นครศรีธรรมราช พระครูวิเวกรัตนคุณ ทผจล.ชอ.
8 พระสมุห์ กฤษนา  ธ. ศรีมาประสิทธ์ิ ชะอวด นครศรีธรรมราช พระครูขันติ ประสิทธิคุณ ทผจล.ชอ.
9 พระปลัด อร่าม  ธ. กัลยานฤมิต ปากพนัง นครศรีธรรมราช พระครูโอภาสธรรมนิวิฐ ทผจล.ชอ.

10 พระปลัด ประจวบ  ศน.บ.  ธ. เชิงคีรี จะนะ สงขลา พระครูสุศีลคุณาจาร ทผจล.ชอ.
11 พระมหาวิเชียร ป.ธ.4  พธ.บ. ราษฎร์บูรณะ โคกโพธ์ิ ปัตตานี พระครูโสภณ วชิรบัณฑิต ทผจล.ชอ.
12 พระครูสมุห์ สมพงศ์ พธ.บ. มะนาวหวาน ช้างกลาง นครศรีธรรมราช พระครูอมรพุทธิวงศ์ ผจล.ชท.
13 พระครูปลัด  สมศักด์ิ  ชนาธิปเฉลิม เมืองสตูล สตูล พระครูภัทร ชนานุกูล ผจล.ชท.
14 พระมานพ  พธ.ม. มุมป้อม เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พระครูสังวรศีลบัณฑิต ทผจล.ชท.
15 พระปลัด อรชุน  ศน.บ.  ธ. บางหว้า เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช พระครูสังวราภิรม จต.ชอ.
16 พระมหาสมปอง ป.ธ.3  พธ.ม. หน้าพระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พระครูโสภณพัฒนบัณฑิต จต.ชอ.
17 พระมหายศวิภรณ์ ป.ธ.๓  พธ.ม. เขาพระวิเศษ วังวิเศษ ตรัง พระครูปริยัติ กิตติโชติ จต.ชอ.
18 พระครูปลัด ประสิทธ์ิ ป.ธ.3  พธ.บ. ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง พระครูวิมลปริยัติการ จต.ชอ.
19 พระปลัด บรรชา  พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช พระครูภาวนาโสภณ จต.ชท.วิ.

บัญชีรำยนำมพระสงฆ์ท่ีเข้ำรับพระรำชทำนสัญญำบัตร พัดยศ และผ้ำไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

ณ  วัดมหำธำตุวชิรมงคล  อ ำเภออ่ำวลึก  จังหวัดกระบ่ี
วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๖  เวลำ  ๑๓.๓๐  น.
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ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
20 พระครูปลัด  พลกฤต  มหัตตมังคลาราม หาดใหญ่ สงขลา พระครูภาวนากัลยาณคุณ จต.ชท.วิ.
21 พระปลัด  ช านาญ  ธรรมเผด็จ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช พระครูประคุณปัญโญภาส จต.ชท.
22 พระใบฎีกา  เมธี  เทพนิมิตร ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช พระครูเทวธรรมนิมิต จต.ชท.
23 พระครูสังฆรักษ์  ทวี  เอราวัณนันทิยาราม ปะทิว ชุมพร พระครูโอฬารสังฆคุณ จต.ชท.
24 พระครูวินัยธร วรรณไชย  เขากล้วย เมืองชุมพร ชุมพร พระครูบรรหารธรรมสิทธ์ิ จต.ชท.
25 พระครูสมุห์  สุชาติ  ทุ่งหงษ์ เมืองชุมพร ชุมพร พระครูโอภาสบุญญากร จต.ชท.
26 พระครูธรรมธร  ทนงศักด์ิ ศรีสุเทพ ท่าแซะ ชุมพร พระครูปิยกิจโกศล จต.ชท.
27 พระสมุห์ ราเมศร์ พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี พระครูถาวรกาญจนารักษ์ จต.ชท.
28 พระปลัด  พิชิต  ตาขุน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี พระครูธีรภัทรจารี จต.ชท.
29 พระปลัด  โฆษิต  บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี พระครูเขมธรรมโฆษิต จต.ชท.
30 พระสมุห์ อมร  กะช่องเป่ียมราษฎร์ นาโยง ตรัง พระครูโกศลอมรกิจ จต.ชท.
31 พระใบฎีกา  อุดม  ควนไทร ห้วยยอด ตรัง พระครูจันทดิลกคุณ จต.ชท.
32 พระปลัด  ส าราญ ถ  าโกบ เขาพนม กระบ่ี พระครูสถิต คูหาธรรม จต.ชท.
33 พระครูปลัด  ยอดโดม  ไทรงาม เมืองสงขลา สงขลา พระครูโสภณ นิโครธารักษ์ จต.ชท.
34 พระปลัด  ส าเริง  ปุณณาวาส ศรีนครินทร์ พัทลุง พระครูฐิติ ญาณโสภณ จต.ชท.
35 พระปลัด  ธันวาคม  ทุ่งขมิ น ทุ่งหว้า สตูล พระครูสีลธนาคม จต.ชท.
36 เจ้าอธิการยชุรทรัพย์  โคกมะม่วง ตากใบ นราธิวาส พระครูอัมพธนากร จต.ชท.
37 พระปลัด  เมธา  สุคิรินประชาราม สุคิริน นราธิวาส พระครูสุภัทร จันทโชติ จต.ชท.
38 พระสมุห์ อุทัย  ควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง พัทลุง พระครูสันติวโรทัย จร.ชอ.
39 พระอธิการต้นบูรณ์  ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช พระครูภาวนาธรรมโกศล จร.ชท.วิ.
40 พระอธิการเปล่ียน  ราษฎร์เจริญ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พระครูมงคลประภัศร์ จร.ชท.
41 พระครูสังฆรักษ์ อุดมศักด์ิ คีรีวรรณา ช้างกลาง นครศรีธรรมราช พระครูไพศาลคีรีรัต จร.ชท.
42 พระใบฎีกา  ลอบ  อู่ทอง นบพิต า นครศรีธรรมราช พระครูกัลยาณมงคล จร.ชท.
43 พระอธิการช านาญ  จันทร์ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช พระครูถาวรจันทคุณ จร.ชท.
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ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
44 พระอธิการณัฐพล  บางวงศ์ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช พระครูเกษมคุณาภิรัต จร.ชท.
45 พระอธิการสมจิตต์  ท่าสะท้อน ชะอวด นครศรีธรรมราช พระครูสถิตธรรมนันท์ จร.ชท.
46 พระปลัด  พรหมสิทธ์ิ  มะม่วงขาว พระพรหม นครศรีธรรมราช พระครูสิทธิพรหมสาร จร.ชท.
47 พระปลัด ธีระชัย  บางตะพาน หัวไทร นครศรีธรรมราช พระครูชัยคุณาภิมณฑ์ จร.ชท.
48 พระสมุห์  ชนน  ศรีสมบูรณ์ ปากพนัง นครศรีธรรมราช พระครูโอภาสวรเวช จร.ชท.
49 พระอธิการจรัล  ทุ่งยวน นาบอน นครศรีธรรมราช พระครูไพบูลย์ธรรมสาร จร.ชท.
50 พระอธิการพูลเทพ  มัชฌิมาวาส พิปูน นครศรีธรรมราช พระครูเทวธรรมพิพัฒน์ จร.ชท.
51 พระใบฎีกา  สุชัย  สระส่ีมุม สิชล นครศรีธรรมราช พระครูวิมล ชัยสุนทร จร.ชท.
52 พระครูสังฆพิเนศ  วิชัย  ธ. พิศาลนฤมิตร ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช พระครูวิชัยศีลวัตร จร.ชท.
53 พระอธิการผ่อง  ธ. ในปุดกาญจนาคีรี ลานสกา นครศรีธรรมราช พระครูมงคล กาญจโนภาส จร.ชท.
54 พระครูวินัยธร ธรณินทร์  ธ. สระมโนราห์ภูผาราม ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช พระครูธีรปัญญาวิมล จร.ชท.
55 พระปลัด วิพล  ธ. โท พรหมคีรี นครศรีธรรมราช พระครูวิริยพรหมคุณ จร.ชท.
56 พระสมุห์  ประยุทธ์ิ  ถ  าเขาเงิน หลังสวน ชุมพร พระครูอาทรบุญญวัฒน์ จร.ชท.
57 พระปลัด อภิชาติ  เทพนิมิต ทุ่งตะโก ชุมพร พระครูพิพัฒนกิจโสภณ จร.ชท.
58 พระอธิการชุมพร  ทุ่งคาประชาธรรม ละแม ชุมพร พระครูวิบูลวิริยวัฒน์ จร.ชท.
59 พระสมุห์  ชุ่ม  ควนหนองบัว สวี ชุมพร พระครูมงคลบุญสาร จร.ชท.
60 พระอธิการมาโนชย์  แหลมทราย พะโต๊ะ ชุมพร พระครูสุนทรกิตติรักษ์ จร.ชท.
61 พระอธิการสัมพันธ์  ธ. โตนด หลังสวน ชุมพร พระครูอมรธรรมานุวัตร จร.ชท.
62 พระอธิการประสิทธ์ิ  ควนยูง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระครูนิวิฐสรคุณ จร.ชท.
63 พระอธิการดิฐภูมิ ประชาวงศาราม พุนพิน สุราษฎร์ธานี พระครูจิรธรรมรัต จร.ชท.
64 พระปลัด  ชัยวัฒน์  เขาถ  า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี พระครูอมรทีปานันท์ จร.ชท.
65 พระสมุห์ สมหมาย วนาราม คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี พระครูสุกิจวนาภรณ์ จร.ชท.
66 พระอธิการพรหม  นอก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี พระครูมงคลกิจสุนทร จร.ชท.
67 พระอธิการส ารวย  บางคราม ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี พระครูสุจิณมงคลวัฒน์ จร.ชท.
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ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
68 พระมหานันทศักด์ิ  ป.ธ.3 เขาพนมแบก ไชยา สุราษฎร์ธานี พระครูวิสุทธิญาโณภาส จร.ชท.
69 พระอธิการเจริญ  สว่างประชารมณ์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี พระครูมงคลสังวรกิจ จร.ชท.
70 พระอธิการสมพร  คูหา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี พระครูสุวรรณคีรีนิมิตร จร.ชท.
71 พระใบฎีกา เติม  ธ. สามัคคีธรรมาราม เวียงสระ สุราษฎร์ธานี พระครูสถิตมงคลรัตน์ จร.ชท.
72 พระใบฎีกา  บุญนิติ  ต้นปีก เมืองตรัง ตรัง พระครูสุทธิปุญญาภิรม จร.ชท.
73 พระใบฎีกา เอกลักษณ์  ย่านซ่ือ กันตัง ตรัง พระครูนิวิฐ วิริยาภรณ์ จร.ชท.
74 พระใบฎีกา  สมศักด์ิ  โคกเค่ียม เหนือคลอง กระบ่ี พระครูวุฒิชยากร จร.ชท.
75 พระอธิการมนัส  นทีมุขาราม ปลายพระยา กระบ่ี พระครูสุมนคุณาธาร จร.ชท.
76 พระครูสมุห์ ธรรมพร  คลองพน คลองท่อม กระบ่ี พระครูวีรธรรมเกษม จร.ชท.
77 พระปลัด ปัญญา  ศรัทธาราม ทับปุด พังงา พระครูสุนทรสัทธาภิรม จร.ชท.
78 พระครูปลัด พรพินิตย์ ศรีรัตนาราม ตะก่ัวทุ่ง พังงา พระครูบวรธรรมพินิต จร.ชท.
79 พระสมุห์  พัลลภ  ลาภี ท้ายเหมือง พังงา พระครูประโชติธรรมกิตต์ิ จร.ชท.
80 พระอธิการสมบูรณ์  ชนาราม กะเปอร์ ระนอง พระครูสีลาธิชนารักษ์ จร.ชท.
81 พระอธิการพรสวรรค์  คลองจ่ัน กระบุรี ระนอง พระครูกิตติคุณโสภิต จร.ชท.
82 พระอธิการห้อง  ควนขัน รัตภูมิ สงขลา พระครูจันท กิตติวิมล จร.ชท.
83 พระสมุห์  ปรี  ควนโส ควนเนียง สงขลา พระครูปิยอรรถากร จร.ชท.
84 พระอธิการทิพย์  ปะโอ สิงหนคร สงขลา พระครูสุเทพมงคลคุณ จร.ชท.
85 พระอธิการทวี  ป่าปากบางเทพาราม เทพา สงขลา พระครูอรัญญาภิรักษ์ จร.ชท.
86 พระครูวินัยธร  นิคม  สุวรรณาราม สทิงพระ สงขลา พระครูโฆษิตสุวรรณคุณ จร.ชท.
87 พระอธิการวินัย  ช่องเขา จะนะ สงขลา พระครูบรรพตวรคุณ จร.ชท.
88 พระครูสังฆรักษ์  ธนา  หลักเขต สะเดา สงขลา พระครูสุจิต เขตตานุรักษ์ จร.ชท.
89 พระอธิการโชค  เกาะไม้ใหญ่ นาทวี สงขลา พระครูประทีปโสตถิคุณ จร.ชท.
90 พระปลัด ปรีชา เชิงแสใต้ กระแสสินธ์ุ สงขลา พระครูปิยพัฒนมงคล จร.ชท.
91 พระปลัด  ศักรินทร์ โคกกอ คลองหอยโข่ง สงขลา พระครูสุธากิจจาภิรม จร.ชท.



แผน่ที ่5

ท่ี ช่ือ วัด อ ำเภอ จังหวัด รำชทินนำม ช้ัน หมำยเหตุ
92 พระสมุห์  จับ  พรหมประดิษฐ์ นาหม่อม สงขลา พระครูประดิษฐ์ พรหมวิหาร จร.ชท.
93 พระครูธรรมธร ผ่อง  เขาราม เมืองสงขลา สงขลา พระครูอรุณ ธรรมบรรพต จร.ชท.
94 พระครูสังฆรักษ์ จตุรวิทย์  ธ. ส านักหว้า สะเดา สงขลา พระครูสุทธิธรรมโกศล จร.ชท.
95 พระมหาวิจิตร  ป.ธ.3 ท่าส าเภาเหนือ เมืองพัทลุง พัทลุง พระครูสุตกิจวิบูลย์ จร.ชท.
96 พระมหาประสิทธ์ิ  ป.ธ.4 แหลมดินสอ ปากพะยูน พัทลุง พระครูสิทธิสุตคุณ จร.ชท.
97 พระปลัด  บุญมี  เกาะทองสม เขาชัยสน พัทลุง พระครูสุวรรณทีปคุณ จร.ชท.
98 พระปลัด  นวม  ควนเพ็ง ป่าบอน พัทลุง พระครูมงคลถาวร จร.ชท.
99 พระสมุห์  ไสว  ทุ่งริ น ท่าแพ สตูล พระครูโกวิท เขตตานุรักษ์ จร.ชท.

100 พระครูสมุห์  ปฐาพร  โคกสมานประชาราม หนองจิก ปัตตานี พระครูสมานประชารักษ์ จร.ชท.
101 พระใบฎีกา  ธงไชย  ศรีพัฒนาราม เมืองยะลา ยะลา พระครูชัยธัช วิริยาภรณ์ จร.ชท.
102 พระปลัด  สุธี  วังใหม่ เบตง ยะลา พระครูไพศาลธีรกิจ จร.ชท.
103 พระสมุห์  ฉัตรชัย  บางนรา เมืองนราธิวาส นราธิวาส พระครูอดุลเมธากร จร.ชท.
104 พระอธิการอนุรักษ์  ชัยรัตนาราม ระแงะ นราธิวาส พระครูชัยรัตนา นุรักษ์ จร.ชท.
105 พระสมุห์ ข้วน  บางหยี บางกล่ า สงขลา พระครูวรวงศานุรักษ์ รจร.
106 พระปลัด  บุญเชิด  ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง พระครูอาทรโสภณกิจ รจร.
107 พระใบฎีกา  ศิริชัย  มะปรางมัน โคกโพธ์ิ ปัตตานี พระครูโสภิต ชัยรังษี รจร.
108 พระปลัด เอ่ียม  หน้าพระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช พระครูมงคลธรรมญาณ ผจร.
109 พระมหาอัญเชิญ ป.ธ.๓  พธ.บ. อนุภาษกฤษฎาราม กะทู้ ภูเก็ต พระครูปริยัติธีรานุยุต ผจร.
110 พระครูใบฎีกา สมโภช  คมนียเขต ตะก่ัวป่า พังงา พระครูสังวรจิตตานุโยค ผจร.
111 พระปลัด คมกฤษ ป.ธ.๓  พธ.บ. สามัคคีธรรม คุระบุรี พังงา พระครูสุตธรรมานุศาสก์ ผจร.

ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ

**********************



แผน่ที ่6

ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
112 พระครูอัครรัตนากร  (บุญเลิศ) แก้วโกรวาราม เมืองกระบ่ี กระบ่ี จล.ชอ.
113 พระครูพรหมเขตคณารักษ์  (ชัยสิทธ์ิ) วังตะวันตก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จอ.ชพ.
114 พระครูศรีธรรมโชติ  (พงษ์มิตร  ป.ธ.๖  พธ.บ.) นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร จอ.ชพ.
115 พระครูไพศาลสมณคุณ  (เสียงสุนีย์)  ธ. ป่าปลายคลอง กระบุรี ระนอง จอ.ชพ.
116 พระครูขันตยาภิวัฒน์  (ครื น) ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง จอ.ชพ.
117 พระครูวุฒิญาณโสภณ  (นัยรัตน์) ปาล์มพัฒนาราม มะนัง สตูล จอ.ชพ.
118 พระครูบุญการโกศล  (นิกร)  ธ. มังคลาราม พิปูน นครศรีธรรมราช ทจอ.ชพ.
119 พระครูกวีวราภรณ์  (กระจ่าง  ป.ธ.๔) บ้านสวน เมืองพัทลุง พัทลุง ทจอ.ชพ.
120 พระครูการุณสิกขศาสน์ (เถี ยม) จันทาราม กระบุรี ระนอง ทป.จอ.ชอ.
121 พระครูบัณฑิตธรรมรัต  (มานิตย์) ควนยูง ฉวาง นครศรีธรรมราช จอ.ชอ.
122 พระครูโพธยานุรักษ์  (ชาติชาย) โพธิวงศาราม จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช จอ.ชอ.
123 พระครูวิจิตรคณาทร  (นิพนธ์)  ธ. ศรีพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช จอ.ชอ.
124 พระครูสุวรรณอินทโชติ  (จวน) สุวรรณธาราราม ละแม ชุมพร จอ.ชอ.
125 พระครูสิริจันทรัต  (ศรชัย  ป.ธ.๕) จันทราวาส สวี ชุมพร จอ.ชอ.
126 พระครูโกวิทนวการ  (ประภาส) พุนพินใต้ พุนพิน สุราษฎร์ธานี จอ.ชอ.
127 พระครูโฆสิตสรคุณ  (ประดิษฐ์) อัมพาราม ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี จอ.ชอ.
128 พระครูสุตวราภิยุต  (สุริยันต์  ป.ธ.๓) เกษตราราม คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี จอ.ชอ.
129 พระครูธีรธรรมพิมล  (ทิม) โฉลกศิลาราม บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี จอ.ชอ.
130 พระครูวิริยกิจโสภิต  (ประทิพย์) น  าพราย ห้วยยอด ตรัง จอ.ชอ.
131 พระครูทีฆเขตตาภิรักษ์  (วัชรชัย) ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง จอ.ชอ.
132 พระครูนิยมธรรมาวุธ  (วัตร) ธรรมาวุธาราม กะเปอร์ ระนอง จอ.ชอ.

รำยนำมพระสงฆ์ท่ีได้รับกำรเล่ือนช้ันพระสังฆำธิกำร



แผน่ที ่7

ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
133 พระครูธีรสุตคุณ  (สราวุธ) ขุนทอง จะนะ สงขลา จอ.ชอ.
134 พระครูพลปุณยาภิบาล  (สุรวุฒิ)  ธ. พิกุลบุญญาราม เทพา สงขลา จอ.ชอ.
135 พระครูโสภิตโพธิคุณ  (กระจ่าง) ศรีมหาโพธ์ิ โคกโพธ์ิ ปัตตานี จอ.ชอ.
136 พระครูอาทรศาสนธรรม  (ยุทธพงศ์) นิคมแว้ง แว้ง นราธิวาส จอ.ชอ.
137 พระครูสุธรรมประกาศ  (สุรพันธ์) เทพประดิษฐาราม ท่าแซะ ชุมพร ทจอ.ชอ.
138 พระครูกิตติธรรมานุรักษ์  (ณรงค์  ป.ธ.๕) เขารักเกียรติ รัตภูมิ สงขลา ทจอ.ชอ.
139 พระครูสิริโยธานุวัตร  (บุญลือ  ป.ธ.๕) ประชุมโยธี เมืองพังงา พังงา ผจล.ชพ.
140 พระครูปภัสสรสีลโสภณ  (ส าราญ)  ธ. อมฤตวราราม สะเดา สงขลา ทผจล.ชพ.
141 พระครูโอภาสโพธิรัตน์  (วิริทธิพล)  ธ. ท่าโพธ์ิ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ผจล.ชอ.
142 พระครูพีรปัญญาภิวัฒน์  (ชูศักด์ิ  ป.ธ.๓) ราชบุรณะ หลังสวน ชุมพร ผจล.ชอ.
143 พระครูสุธรรมกิจจานุการ  (อานนท์) ไตรธรรมาราม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผจล.ชอ.
144 พระครูโสภิตพุทธาภิรัต  (ฉลาด) พุทธาธิวาส เบตง ยะลา ผจล.ชอ.
145 พระครูภัทรธรรมาภรณ์  (พิภพ)  ธ. เขาเหล็ก นบพิต า นครศรีธรรมราช ทผจล.ชอ.
146 พระครูโชติปัญญาโสภณ  (เนือง) ทับช้าง นาทวี สงขลา ทผจล.ชอ.
147 พระครูพิมลชลธาร  (มนูญ) ชลธาราวาส บางกล่ า สงขลา ทผจล.ชอ.
148 พระครูไพจิตรสาราณียการ  (ภิรมณ์)  ธ. สันติการาม เมืองปัตตานี ปัตตานี ทผจล.ชอ.
149 พระครูกิตติสุตากร  (ปน  ป.ธ.๔) ไทรห้อง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช รจอ.ชอ.
150 พระครูโฆษิตวิหารธรรม  (สมชาย) โฆษิตวิหาร เมืองภูเก็ต ภูเก็ต รจอ.ชอ.
151 พระครูโสตถิธีรคุณ  (สายัณห์) คงคาสวัสด์ิ เทพา สงขลา รจอ.ชอ.
152 พระครูวิมลภัทรกิจ  (บุญช่วย) หน้าค่าย ปะทิว ชุมพร ทป.จต.ชอ.
153 พระครูสุธรรมวัตร  (พะยอม) ทุ่งยาว ศรีนครินทร์ พัทลุง ทป.จต.ชอ.
154 พระครูประทีปสุตากร  (คณพศ  ป.ธ.๓) สามัคยาราม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช จต.ชอ.
155 พระครูวิศาลธรรมจารี  (ไพโรจน์) เบิก สิชล นครศรีธรรมราช จต.ชอ.



แผน่ที ่8

ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
156 พระครูไพศาลปัญญาวิศิษฏ์  (ไพสิทธิ)  ธ. รามประดิษฐ์ ปากพนัง นครศรีธรรมราช จต.ชอ.
157 พระครูปริยัติธ ารงคุณ  (ก าธร  ป.ธ.๔) บุญบันเทิง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี จต.ชอ.
158 พระครูโกศลศุภกิจ  (ประเสริฐ  ป.ธ.๓) ดอนยาง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี จต.ชอ.
159 พระครูประภาสธรรมาวุธ  (อรุณ  ป.ธ.๔) นาคาธรรมาราม เมืองกระบ่ี กระบ่ี จต.ชอ.
160 พระครูบรรพตสิรสิงหารักษ์  (ทนงค์ศักด์ิ) เขาหัวสิงห์ ปลายพระยา กระบ่ี จต.ชอ.
161 พระครูสถิตรัตนบรรพต  (นพฤทธ์ิ) เขาแก้ว เมืองสงขลา สงขลา จต.ชอ.
162 พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์  (อิทธิพล) บ่อประดู่ สทิงพระ สงขลา จต.ชอ.
163 พระครูอรุณสิงหธรรม  (บรรจบ) อรุณดาราราม สิงหนคร สงขลา จต.ชอ.
164 พระครูพิสิฐวรธัช  (จิตร์) เขา เมืองพัทลุง พัทลุง จต.ชอ.
165 พระครูโสภณกิตยาทร  (รรรสิริ) ภูเขาทอง ควนขนุน พัทลุง จต.ชอ.
166 พระครูบรรพตบุญญากร  (บุญฤทธ์ิ) ถ  า ศรีบรรพต พัทลุง จต.ชอ.
167 พระครูพิศาลธรรมภัชน์  (ธานินทร์)  ธ. ภูผาภิมุข เมืองพัทลุง พัทลุง จต.ชอ.
168 พระครูอมรธรรมานันท์  (นนนนน) นารีประดิษฐ์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จต.ชท.
169 พระครูพิพัฒนานุการ  (โชคชัย) เสาธงทอง ปากพนัง นครศรีธรรมราช จต.ชท.
170 พระครูสถิตศีลานุกูล  (สุรชาติ) บ่อคุณ หลังสวน ชุมพร จต.ชท.
171 พระครูสุตาภินันท์  (สมพงษ์) ควนตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร จต.ชท.
172 พระครูศีลคุณธาดา  (สุขสันต์)  ธ. ถ  าขวัญเมือง สวี ชุมพร จต.ชท.
173 พระครูชลาธรพิทักษ์  (วุฒิ) นางก า ดอนสัก สุราษฎร์ธานี จต.ชท.
174 พระครูอาทรสุวรรณกิจ  (สุนทร) สุวรรณคีรีวงก์ กะทู้ ภูเก็ต จต.ชท.
175 พระครูสัทธาวราภิยุต  (พาสิทธ์ิ) มงคลวราราม ถลาง ภูเก็ต จต.ชท.
176 พระครูวรสิทธิชัย  (สุชาติ) สิทธิชัยรังสรรค์ เมืองตรัง ตรัง จต.ชท.
177 พระครูสันติจิตตาภรณ์  (บุญรัตน์) ประชุมศึกษา ท้ายเหมือง พังงา จต.ชท.
178 พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร  (มนูญ) ทุ่งลุง หาดใหญ่ สงขลา จต.ชท.
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ท่ี รำชทินนำม วัด อ ำเภอ จังหวัด ช้ัน หมำยเหตุ
179 พระครูประสุตโพธิคุณ  (จิภาณุ) โพธ์ิ คลองหอยโข่ง สงขลา จต.ชท.
180 พระครูสุธรรมวรประสาธน์  (เหียน)  ธ. ล าพดจินดาราม นาทวี สงขลา จต.ชท.
181 พระครูมงคลวัฒน์  (มงคล)  ธ. บางแก้วผดุงธรรม บางแก้ว พัทลุง จต.ชท.
182 พระครูปัญญาภิรมย์  (สนธิวุฒิ) ประชาภิรมย์ เมืองนราธิวาส นราธิวาส จต.ชท.
183 พระครูสุทธิญาณวิมล  (ภคสิทธ์ิ) มัชฌิมเขตชลาราม ปากพนัง นครศรีธรรมราช จร.ชอ.
184 พระครูปิยสมาธิวัตร  (ชม) ควนคลัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช จร.ชอ.
185 พระครูนิวิฐธรรมาภิรักษ์  (ชวน) โพเตมีย์ นบพิต า นครศรีธรรมราช จร.ชอ.
186 พระครูปิยธรรมรส  (เปรมศักด์ิ) ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร จร.ชอ.
187 พระครูขันติพลากร  (จรัล) คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี จร.ชอ.
188 พระครูสันติธรรมรังสี  (ไมตรี)  ธ. ป่าแสงธรรม เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี จร.ชอ.
189 พระครูอมรสัทธาคุณ  (สมปอง) บ้านในปง วังวิเศษ ตรัง จร.ชอ.
190 พระครูพิพัฒน์ธีราภรณ์  (ธงชัย) ไตรมารคสถิต ตะก่ัวทุ่ง พังงา จร.ชอ.
191 พระครูวชิรวินัยสุนทร  (วินัย) หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง จร.ชอ.
192 พระครูสุทธิจิตสุนทร  (สุจิต) ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา จร.ชอ.
193 พระครูโพธิธรรมาภิยุต  (นิคม) โพธาราม นาหม่อม สงขลา จร.ชอ.

********************** ส ำนักเลขำธิกำรมหำเถรสมำคม
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ


