




สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 
อาคารสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐ โทรศพัท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๘

วินัย หน้าที� สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที

สถาบันพระบรมราชชนก

ป�ญญาเพื�อชุมชน



หมายประทานพระคติธรรม หนังสอืทลูเชญิ



หมายประทานพระคติธรรม หนังสอืทลูเชญิ



หมายประทานพระคติธรรม หนังสอืทลูเชญิ



มติมหาเถรสมาคม



มติมหาเถรสมาคม



หนังสอืสาํนักงานเสรมิสรา้งเอกลักษณ์ของชาติ สาํนักงานปลัดสาํนักนายกรฐัมนตรี
เรื�อง การประชุมหารอืพิจารณาแนวทางการดําเนินงานการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

 สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก



โครงการอบรม "พระบรบิาลภิกษุไข้" ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูปทั�วไทย เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)  สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ

ปรณิายก ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ



โครงการอบรม "พระบรบิาลภิกษุไข้" ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูปทั�วไทย เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)  สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ

ปรณิายก ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ



เวลา ๐๙.๐๐ น.  - ลงทะเบียนผู้เขา้รว่มประชุม ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์(พมิพ์ ธรรมธรมหาเถระ)

วัดพระศรมีหาธาตวุรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

(รบัลงทะเบยีน ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น.)

เวลา ๑๑.๐๐ น.  - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา ๑๒.๐๐ น.  - สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 

ผูบ้รหิารระดับสงู และแขกผูม้เีกียรติ นั�งประจําที�ภายในศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ ์

(พิมพ์ ธรรมธรมหาเถระ)

เวลา ๑๓.๐๐ น. - รถยนต์พระประเทียบออกจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ไปวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๓.๔๕ น.  - สมเด็จพระราชาคณะ และผูบ้ริหารระดับสงู รอรบัเสด็จ สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ บริเวณด้านหน้าศาลาสมเด็จ

พระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธรรมธรมหาเถระ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก
เพื�อประทานพระคติธรรมแก่พระมหาเถร เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 

และผู้บรหิารกระทรวงสาธารณสขุ
วันจันทรที์� ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ วัดพระศรมีหาธาต ุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กําหนดการทลูเชิญเสด็จ



เวลา ๑๔.๐๙ น. - สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 

เสด็จถึงวัดพระศรีมหาธาต ุเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เสด็จเขา้ศาลาสมเด็จ

พระมหาวีรวงศ ์(พมิพ ์ธรรมธรมหาเถระ)

- ทรงจุดธูป เทียน บูชาพระรตันตรัย

- ประทับ ณ พระเก้าอี�

- พระพรหมมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน

กรุงเทพมหานคร

 - รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

ผู้บริหารระดับสูง ทูลถวายเครื�องสักการะ

- ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.นายแพทยวิ์ชัย เทยีนถาวร อธกิารบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

กระทรวงสาธารณสขุ กราบทูลรายงานแผนการอบรม “พระบรบิาลภิกษุไข”้ ประจําวัด ๑

วัด ๑ รูป ทั�วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกล

มหาสงัฆปรณิายก

- สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ประทาน

 พระโอวาทและพระคติธรรม เนื�องในโครงการอบรม “พระบรบิาลภิกษุไข”้ ประจําวัด 

 ๑ วัด ๑ รูป ทั�วไทย ให้กับพระมหาเถร เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ผู้บรหิาร

คณาจารย ์และบุคลากร กระทรวงสาธารณสขุ

- รองนายกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ เขา้ทลูถวายเครื�องไทยธรรม

- ฉายพระรูปรว่มกับคณะผูบ้ริหารกระทรวงสาธารณสขุ และคณะกรรมการดําเนนิงาน

จํานวน 3 ชุด

- สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เสด็จกลับ

วัดราชบพิธสถิตมหาสมีาราม

เวลา ๑๕.๓๐ น. - สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์กล่าวสมัโมทนียกถา เนอืงในโครงการอบรม “พระบรบิาลภิกษุไข”้

ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูป ทั�วไทย ให้กับพระมหาเถร เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด

- อธิการบดสีถาบนัพระบรมราชชนก ชี�แจงรายละเอียดการฝ�กอบรมพระบรบิาลภิกษุไข ้

-อธิการบดสีถาบนัพระบรมราชชนกถวายเครื�องไทยธรรม

- สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์เดินทางกลับ วัดราชบพธิสถิตมหาสีมาราม

- เสร็จพธีิ









กรรมการมหาเถรสมาคม 

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

๑ สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส (ธ) กรุงเทพมหานคร

๒ สมเด็จพระพุฒาจารย วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๓ สมเด็จพระมหาธีราจารย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

๔ สมเด็จพระมหาวีรวงศ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร

๕ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๖ พระพรหมโมลี วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร

๗ พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

๘ พระพรหมวิสุทธาจารย วัดเครือวัลย (ธ) กรุงเทพมหานคร

๙ พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

๑๐ พระพรหมวชิรมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

๑๑ พระพรหมมุนี วัดพระศรีมหาธาตุ (ธ) กรุงเทพมหานคร

๑๒ พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

๑๓ พระพรหมวัชราจารย วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

๑๔ พระพรหมวชิรากร วัดราชผาติการาม (ธ) กรุงเทพมหานคร

๑๕ พระพรหมวชิรเวที วัดปทุมวนาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร

๑๖ พระธรรมวิสุทธาจารย วัดบวรนิเวศวิหาร (ธ) กรุงเทพมหานคร

๑๗ พระธรรมวชิรมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร

๑๘ พระเทพญาณวิศิษฏ วัดปทุมวนาราม (ธ) กรุงเทพมหานคร

๑๙ พระเทพคุณาภรณ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร

รายนามผูเ้ข้าเฝ�ารบัเสด็จฝ�ายสงฆ์



เจาคณะใหญ 

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

๒๐ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๒๑ พระพรหมโมลี วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร

๒๒ สมเด็จพระพุฒาจารย วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

๒๓ พระพรหมจริยาจารย วัดกะพังสุรินทร ตรัง

เจาคณะภาค

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

๒๔ พระธรรมวชิรเมธี วัดหงสรัตนาราม กรุงเทพมหานคร

๒๕ พระธรรมโพธิมงคล วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒๖ พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

๒๗ พระธรรมภาณพิลาส วัดคูยาง กําแพงเพชร

๒๘ พระพรหมโมลี วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร

๒๙ พระเทพเวที วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร

๓๐ พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร

๓๑ พระเทพโสภณ วัดราชบูรณะ กรุงเทพมหานคร

๓๒ พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

๓๓ พระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร

๓๔ พระธรรมเจดีย วัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร

๓๕ พระราชเวที วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

๓๖ พระเทพคุณาภรณ วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร

37 พระเทพศาสนาภิบาล วัดไรขิง นครปฐม

38 พระเทพสิทธิวิมล วัดคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ

39 พระธรรมวิมลโมลี วัดไตรธรรมาราม สุราษฎรธานี

40 พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

41 พระเทพสิทธิมุนี วัดดุสิดาราม กรุงเทพมหานคร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


เจาคณะภาค คณะธรรมยุต

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

42 พระราชวัชราภรณ วัดชูจิตธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา

43 พระเทพเจติยาจารย วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

44 พระธรรมศากยวงศวิสุทธ์ิ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

45 พระเทพวชิรมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

46 พระเทพดิลก วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

47 พระธรรมวิสุทธาจารย วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

48 พระราชสุมนตมุนี วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร

49 พระราชเมธากรกวี วัดสนามพราหมณ เพชรบุรี

50 พระราชสารสุธี วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร

51 พระราชวิสุทธิกวี วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช

52 พระเทพมงคลโสภณ วัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา

รองเจาคณะภาค

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

53 พระวิเชียรโมลี วัดหนัง กรุงเทพมหานคร

54 พระราชธีราภรณ วัดพระพุทธฉาย สระบุรี

55 พระราชปริยัติสุธี วัดธรรมามูล ชัยนาท

56 พระเทพมุนี วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร

57 พระเทพปญญาภรณ วัดตากฟา นครสวรรค

58 พระธรรมวัชรบัณฑิต วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร

59 พระเทพวัชราจารย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

60 พระราชปญญาภรณ วัดนางชี กรุงเทพมหานคร

61 พระอุดมบัณฑิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร

62 พระธรรมเสนาบดี วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม
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รองเจาคณะภาค

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

63 พระราชวิสุทธิเวที วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร

64 พระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

65 พระศรีวชิราภรณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร

66 พระเทพปริยัติเวที วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

67 พระอุดมปรีชาญาณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

68 พระราชวชิรโมลี วัดสวนพลู กรุงเทพมหานคร

69 พระเมธีวรญาณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร

70 พระเทพวิสุทธิเมธี วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานคร

71 พระราชปญญาสุธี วัดสรอยทอง กรุงเทพมหานคร

72 พระศรีศาสนวงศ วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร

73 พระศรีรัตนากร วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

74 พระราชปญญาโสภณ วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร

75 พระบวรรังษี วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร

76 พระเทพปวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

77 พระศรีปริยัติวงศ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร

78 พระเทพวชิรากร วัดมหาธาตุวชิรมงคล กระบ่ี

79 พระสิริจริยาลังการ วัดตานีนรสโมสร ปตตานี

รองเจาคณะภาค คณะธรรมยุต

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

80 พระราชบัณฑิต วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร

81 พระราชปริยัติบัณฑิต วัดสนธิกรประชาราม เพชรบูรณ

82 พระเทพวัชรเมธี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

83 พระราชธรรมกวี วัดสัมมาชัญญาวาส กรุงเทพมหานคร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


รองเจาคณะภาค คณะธรรมยุต

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

84 พระอมรโมลี วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

85 พระอมรมุนี วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร

86 พระศรีปริยัติมงคล วัดลําผักชี กรุงเทพมหานคร

87 พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร ฉะเชิงเทรา

88 พระศรีมงคลเมธี วัดจันทนกระพอ ปทุมธานี

89 พระศรีวิสุทธิญาณ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร

90 พระราชวินยาภรณ วัดบุรณศิริมาตยาราม กรุงเทพมหานคร

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๑ 

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

91 พระธรรมวชิรมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ เจาคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร

92 พระราชนันทมุนี วัดบัวขวัญ เจาคณะจังหวัดนนทบุรี

93 พระราชเสนาบดี วัดบางพลีใหญใน เจาคณะจังหวัดสมุทรปราการ

94 พระราชสุทธิธรรมาจารย วัดประยูรธรรมาราม เจาคณะจังหวัดปทุมธานี

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๒

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

95 พระธรรมรัตนมงคล วัดพนัญเชิง เจาคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

96 พระเทพสุวรรณมุนี วัดตนสน เจาคณะจังหวัดอางทอง

97 พระวิสิฐคณาภรณ วัดมงคลชัยพัฒนา เจาคณะจังหวัดสระบุรี

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๓

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

98 พระเทพเสนาบดี วัดกวิศราราม เจาคณะจังหวัดลพบุรี

99 พระเทพปริยัติสุธี วัดพระนอนจักรสีห เจาคณะจังหวัดสิงหบุรี

100 พระสุธีวราภรณ วัดพระบรมธาตุ เจาคณะจังหวัดชัยนาท

101 พระราชอุทัยโสภณ วัดหนองขุนชาติ เจาคณะจังหวัดอุทัยธานี
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เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๑๓

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

102 พระเทพชลธารมุนี วัดบางพระ เจาคณะจังหวัดชลบุรี

103 พระเทพสิทธิเวที วัดเนินพระ เจาคณะจังหวัดระยอง

104 พระราชธรรมเมธี วัดโคงสนามเปา เจาคณะจังหวัดจันทบุรี

105 พระบุรเขตธรรมคณี วัดบางปรือ เจาคณะจังหวัดตราด

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๑๔

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

106 พระเทพมหาเจติยาจารย วัดพระปฐมเจดีย เจาคณะจังหวัดนครปฐม

107 พระครูวิบูลเจติยานุรักษ วัดดอนเจดีย เจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

108 พระเทพปริยัติโสภณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี

109 พระเทพสาครมุนี วัดเจษฎาราม เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๑๕

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

110 พระปฎกโกศล วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม เจาคณะจังหวัดราชบุรี

111 พระวชิรธรรมคณี วัดหนองจอก เจาคณะจังหวัดเพชรบุรี

112 พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วัดประดู เจาคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

113 พระราชรัตนวิสุทธ์ิ วัดกุยบุรี เจาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค ๔

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

114 พระเทพปริยัติเมธี วัดนครสวรรค เจาคณะจังหวัดนครสวรรค

115 พระราชวชิรเมธี วัดพระบรมธาตุ เจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร

116 พระราชสิทธิเวที วัดทาหลวง เจาคณะจังหวัดพิจิตร

117 พระศรีพัชโรดม วัดมหาธาตุ เจาคณะจังหวัดเพชรบูรณ



เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค ๕

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

118 พระราชรัตนสุธี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เจาคณะจังหวัดพิษณุโลก

119 พระราชวิมลเมธี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เจาคณะจังหวัดสุโขทัย

120 พระปญญากรโมลี วัดทาไมเหนือ เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ

121 พระประสิทธิศีลคุณ วัดโคกพลู เจาคณะจังหวัดตาก

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค ๖

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

122 พระจินดารัตนาภรณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม เจาคณะจังหวัดลําปาง

123 พระราชปริยัติ วัดศรีโคมคํา เจาคณะจังหวัดพะเยา

124 พระพุทธิญาณมุนี วัดพระธาตุผาเงา เจาคณะจังหวัดเชียงราย

125 พระราชเขมากร วัดพระบาทม่ิงเมือง เจาคณะจังหวัดแพร

126 พระราชศาสนาภิบาล วัดพญาภู เจาคณะจังหวัดนาน

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค ๗

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

127 พระเทพปริยัติ วัดเจ็ดยอด เจาคณะจังหวัดเชียงใหม

128 พระเทพรัตนนายก วัดพระธาตุหริภุญชัย เจาคณะจังหวัดลําพูน

129 พระสุมณฑศาสนกิตต์ิ วัดพระธาตุดอยกองมู เจาคณะจังหวัดแมฮองสอน

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๘

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

130 พระธรรมวิมลมุนี วัดมัชฌิมาวาส เจาคณะจังหวัดอุดรธานี

131 พระราชรัตนาลงกรณ วัดโพธ์ิชัย เจาคณะจังหวัดหนองคาย

132 พระราชปรีชามุนี วัดศรีบุญเรือง เจาคณะจังหวัดเลย

133 พระสิริพัฒนาภรณ วัดพระธาตุเชิงชุม เจาคณะจังหวัดสกลนคร

134 พระราชวชิรธาดา วัดพัชรกิติยาภาราม  (สนง.จจ) เจาคณะจังหวัดหนองบัวลําภู

135 พระราชภาวนาโสภณ วัดเซกาเจติยาราม เจาคณะจังหวัดบึงกาฬ



เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๙

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

136 พระเทพวิสุทธิคุณ วัดหนองกุง เจาคณะจังหวัดขอนแกน

137 พระเทพสิทธาจารย วัดมหาชัย เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม

138 พระครูวรธรรมธัช วัดกลาง เจาคณะจังหวัดกาฬสินธุ

139 พระราชพรหมจริยคุณ วัดบานเปลือยใหญ เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๑๐

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

140 พระเทพวราจารย วัดมณีวนาราม เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี

141 พระครูศรีปริยัติมงคลกิจ วัดมหาพุทธาราม เจาคณะจังหวัดศรีสะเกษ

142 พระราชสิริวัฒน วัดสวางสุวรรณาราม เจาคณะจังหวัดนครพนม

143 พระราชรัตนโมลี วัดศรีบุญเรือง เจาคณะจังหวัดมุกดาหาร

144 พระเทพวงศาจารย วัดมหาธาตุ เจาคณะจังหวัดยโสธร

145 พระราชปรีชาญาณมุนี วัดบอชะเนง เจาคณะจังหวัดอํานาจเจริญ

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๑๑

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

146 พระเทพสีมาภรณ วัดบึง เจาคณะจังหวัดนครราชสีมา

147 พระเทพปริยัตยาจารย วัดกลาง เจาคณะจังหวัดบุรีรัมย

148 พระราชชัยสิทธิสุนทร วัดไพรีพินาศ เจาคณะจังหวัดชัยภูมิ

149 พระราชวิมลโมลี วัดศาลาลอย เจาคณะจังหวัดสุรินทร

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๑๒

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

150 พระพิศาลศึกษากร วัดศรีโพธิมาลัย เจาคณะจังหวัดปราจีนบุรี

151 พระรัตนสราธิคุณ วัดหนองกระพอ เจาคณะจังหวัดสระแกว

152 พระราชพรหมคุณ วัดพราหมณี เจาคณะจังหวัดนครนายก

153 พระราชภาวนาพิธาน วัดโสธรวราราม เจาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา



เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองหนใต ภาค ๑๖

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

154 พระสิริคณาจารย วัดประดูพัฒนาราม เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

155 พระครูปริยัตยาภิรม วัดพัฒนาราม เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

156 พระราชวิจิตรปฏิภาณ วัดราชบุรณะ เจาคณะจังหวัดชุมพร

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองหนใต ภาค ๑๗

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

157 พระครูเมตตาภิรม วัดมงคลนิมิตร เจาคณะจังหวัดภูเก็ต

158 พระราชวรากร วัดกะพังสุรินทร เจาคณะจังหวัดตรัง

159 พระครูวิสิฐศาสนการ วัดนิคมสโมสร เจาคณะจังหวัดพังงา

160 พระราชสุทธิวิมล วัดกระบ่ีนอย เจาคณะจังหวัดกระบ่ี

161 พระระณังคมุนีวงศ วัดสุวรรณคีรีวิหาร เจาคณะจังหวัดระนอง

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองหนใต ภาค ๑๘

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

162 พระราชวรเวที วัดโคกสมานคุณ เจาคณะจังหวัดสงขลา

163 พระครูปลัดวรธรรมวัฒน ป.ธ. ๗ วัดคูหาสวรรค เจาคณะจังหวัดพัทลุง

164 พระมหาคลี  จารุวํโส  ป.ธ. ๙ วัดควนกาหลง เจาคณะจังหวัดสตูล

165 พระครูพินิจสมณการ วัดควนนอก เจาคณะจังหวัดปตตานี

166 พระราชปญญามุนี วัดเวฬุวัน เจาคณะจังหวัดยะลา

167 พระโสภณคุณาธาร วัดทองดีประชาราม เจาคณะจังหวัดนราธิวาส



เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง  (คณะธรรมยุต) ภาค ๑-๒-๓ 

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

168 พระธรรมวชิรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร เจาคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร

169 พระวินัยโสภณ วัดราษฎรนิยม เจาคณะจังหวัดนนทบุรี

170 พระราชวรเมธาจารย วัดโบสถ เจาคณะจังหวัดปทุมธานี

171 พระเทพบัณฑิต วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก เจาคณะจังหวัดอางทอง

172 พระปริยัติสารสุธี วัดนิเวศธรรมประวัติ เจาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

173 พระสุนทรธรรมภาณ วัดพระพุทธแสงธรรม เจาคณะจังหวัดสระบุรี

174 พระปญญาวิสุทธิโมลี วัดพระนางจามเทวี เจาคณะจังหวัดลพบุรี

175 พระสิงหคณาจารย วัดกระทุมป เจาคณะจังหวัดสิงหบุรี

176 พระวิสุทธินายก วัดดอนตูมกมลาวาส เจาคณะจังหวัดชัยนาท

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง  (คณะธรรมยุต) ภาค ๑๓

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

177 พระโสภณคณาภรณ วัดญาณสังวราราม เจาคณะจังหวัดชลบุรี

178 พระราชปริยัติโมลี วัดสารนาถธรรมาราม เจาคณะจังหวัดระยอง

179 พระครูวิบูลธรรมานุศาสน วัดวิเวการาม เจาคณะจังหวัดจันทบุรี

180 พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร เจาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง  (คณะธรรมยุต) ภาค ๑๔-๑๕

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

181 พระเทพเมธาภรณ วัดสิริกาญจนาราม เจาคณะจังหวัดกาญจนบุรี

182 พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ วัดสิริวัฒนาราม เจาคณะจังหวัดนครปฐม

183 พระครูอุดมศาสนกิจ วัดหลักเมตร เจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

184 พระรามัญมุนี วัดราษฎรศรัทธากะยาราม เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร

185 พระเทพสุเมธี วัดเกตการาม เจาคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

186 พระปยทัสสี วัดอมรินทราราม เจาคณะจังหวัดราชบุรี



เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง  (คณะธรรมยุต) ภาค ๑๔-๑๕

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

187 พระครูวินิจสมณการ วัดสหธรรมิการาม เจาคณะจังหวัดเพชรบุรี

188 พระราชสุทธิโมลี วัดธรรมิการาม เจาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองสงฆหนเหนือ (คณะธรรมยุต) ภาค ๔-๕-๖-๗

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

189 พระครูวิจิตรธรรมคุณ วัดแสงธรรมสุทธาราม เจาคณะจังหวัดนครสวรรค

190 พระครูปญญาสัตติคุณ วัดไพรสณฑรัตนาราม เจาคณะจังหวัดกําแพงเพชร

191 พระครูโสภณวัชรคุณ วัดเพชรวราราม เจาคณะจังหวัดเพชรบูรณ

192 พระวินัยสาทร วัดพระแทนศิลาอาสน เจาคณะจังหวัดอุตรดิตถ

193 พระสุเมธีธรรมภาณ วัดสีตลาราม เจาคณะจังหวัดตาก

194 พระสิริวัฒโนดม วัดบานเหลา เจาคณะจังหวัดเชียงราย

195 พระครูวิสุทธิศีลคุณ วัดสามัคคีบุญญาราม เจาคณะจังหวัดลําปาง

196 พระปญญาพิศาลเถร วัดรัตนวนาราม เจาคณะจังหวัดพะเยา

197 พระราชวิสุทธิญาณ วัดปาดาราภิรมย เจาคณะจังหวัดเชียงใหม

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองหนตะวันออก ธรรมยุต ภาค ๘

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

198 พระราชสารโกศล วัดโพธิสมภรณ เจาคณะจังหวัดอุดรธานี

199 พระกิตติสารโสภณ วัดอรัญญวาสี เจาคณะจังหวัดหนองคาย

200 พระราชวชิรสุธี วัดศรีสุทธาวาส เจาคณะจังหวัดเลย

201 พระราชวิสุทธินายก วัดปาสุทธาวาส เจาคณะจังหวัดสกลนคร

202 พระวุฒิสารโสภณ วัดพิศาลรัญญาวาส เจาคณะจังหวัดหนองบัวลําภู

203 พระครูประโชติธรรมคุณ วัดเนินแสงทอง เจาคณะจังหวัดบึงกาฬ



เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองหนตะวันออก ธรรมยุต ภาค ๙

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

204 พระเทพพุทธิมุนี วัดศรีจันทร เจาคณะจังหวัดขอนแกน

205 พระสุทธิธรรมโสภณ วัดปาวังเลิง เจาคณะจังหวัดมหาสารคาม

206 พระครูสุทธิญาณโสภณ วัดปานาขาม เจาคณะจังหวัดหนองคาย

207 พระราชปริยัติวิมล วัดม่ิงเมือง เจาคณะจังหวัดรอยเอ็ด

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองสงฆหนตะวันออก (คณะธรรมยุต) ภาค ๑๐

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

208 พระราชธรรมสุธี วัดศรีอุบลรัตนาราม เจาคณะจังหวัดอุบลราชธานี

209 พระวินัยสุนทรเมธี วัดพระพุทธบาทยโสธร เจาคณะจังหวัดยโสธร

210 พระวินัยเมธี วัดปาศรีสําราญ เจาคณะจังหวัดศรีสะเกษ

211 พระศรีวิสุทธินายก วัดศรีเทพประดิษฐาราม เจาคณะจังหวัดนครพนม

212 พระสุทธิสารโสภณ วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ เจาคณะจังหวัดมุกดาหาร

213 พระครูถาวรศาสนกิจ วัดสําราญนิเวศ เจาคณะจังหวัดอํานาจเจริญ

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองสงฆหนตะวันออก (คณะธรรมยุต) ภาค ๑๑

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

214 พระราชวชิราลังการ วัดวชิราลงกรณวราราม เจาคณะจังหวัดนครราชสีมา

215 พระสุวีรญาณ วัดศรีแกงครอ เจาคณะจังหวัดชัยภูมิ

216 พระราชพิศาลสุธี วัดทุงโพธ์ิ เจาคณะจังหวัดบุรีรัมย

217 พระเทพวชิรญาณโสภณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เจาคณะจังหวัดสุรินทร

เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองสงฆหนตะวันออก (คณะธรรมยุต) ภาค ๑๒

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

218 พระเทพโมลี วัดเทพศิรินทราวาส (ธ) เจาคณะจังหวัด
กรุงเทพมหานคร

219 พระมุนีนายก วัดตําหนัก เจาคณะจังหวัดนครนายก

220 พระประชาธรรมนาถ วัดสมานรัตนาราม เจาคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา



เจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนใต ภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (คณะธรรมยุต)

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

221 พระครูสิริธรรมาภิรัต วัดพระมหาธาตุ เจาคณะจังหวัด
นครศรีธรรมราช

222 พระครูสุนทรธรรมพินิจ วัดธรรมบูชา เจาคณะจังหวัดสุราษฎรธานี

223 พระเทพมงคลกวี วัดโพธิการาม เจาคณะจังหวัดชุมพร

224 พระประสาธนสารโสภณ วัดควนกะไหล เจาคณะจังหวัดพังงา

225 พระสุทธิสารสุธี วัดดอนรัก เจาคณะจังหวัดสงขลา

226 พระศรีธรรมประสาธน วัดจรณาราม เจาคณะจังหวัดพัทลุง

227 พระครูบุญสารโสภิต วัดมะปริงวารีราม เจาคณะจังหวัดปตตานี

228 พระครูไพโรจนวุฒิธรรม วัดปาสวนงาม เจาคณะจังหวัดพังงา

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๑

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

229 พระธรรมสุธี วัดหัวลําโพง กรุงเทพมหานคร

230 พระธรรมวชิราจารย วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร

231 พระสิรินันทมุนี วัดนางนอง กรุงเทพมหานคร

232 พระอุดมสิทธินายก วัดบางออยชาง นนทบุรี

233 พระราชกิตติเมธี วัดเขียนเขต ปทุมธานี

234 พระราชเสนาบดี วัดบางพลีใหญใน สมุทรปราการ

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๒

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

235 พระญาณไตรโลก วัดบรมวงศอิศรวราราม พระนครศรีอยุธยา

236 พระเมธีวราภรณ วัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา

237 พระครูสุทธิกิจจาทร วัดอางทอง อางทอง

238 พระครูศรีวรกิจจารักษ วัดพระพุทธบาท สระบุรี

239 พระมหาสมหมาย  ธมฺมเสวี 
 ป.ธ. ๘

วัดศรีบุรีรัตนาราม สระบุรี



รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๓

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

240 พระภาวนาสมณคุณ วิ. วัดเขาสมโภชน ลพบุรี

241 พระครูภาวนาโสภณ วัดปาธรรมโสภณ ลพบุรี

242 พระครูนาคดิตถคณาภิรักษ วัดโบสถ สิงหบุรี

243 พระมงคลกิจโกศล วัดเทพหิรัณย ชัยนาท

244 พระครูอุทัยสุตกิจ วัดลานสัก อุทัยธานี

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๑๓

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

245 พระราชสารโสภณ วัดชัยมงคล ชลบุรี

246 พระมหาสมพงษ  กิตฺติคุโณ
ปธ.๗

วัดตาลลอม ชลบุรี

247 พระครูสิริภาวนานุโยค วัดพลงชางเผือก ระยอง

248 (วาง)

249 พระราชธรรมเมธี วัดโคงสนามเปา จันทบุรี

250 พระครูสุจิตกิตติวัฒน วัดบานอาง จันทบุรี

251 พระมหามงคล ยติโก วัดวิเวกวราราม ตราด

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๑๔

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

252 พระพิพัฒนศึกษากร วัดบางชางเหนือ นครปฐม

253 พระครูธรรมสารรักษา วัดบรรหารแจมใส สุพรรณบุรี

254 พระครูศรีรัตนาภิวัฒน วัดพระลอย สุพรรณบุรี

255 พระราชวิสุทธาภรณ วัดพระแทนดงรัง กาญจนบุรี

256 พระมหาวิสูตร วิสุทฺธิปฺโญ
ป.ธ.๙

วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี

257 พระมงคลพัฒนาภรณ วัดหลักส่ีราษฎรสโมสร สมุทรสาคร



รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนกลาง ภาค ๑๔

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

258 พระราชวัลภาจารย วัดหนองหอย ราชบุรี

259 พระมหาประกอบ โชติปฺุโญ
ป.ธ. ๗

วัดโชติทายการาม ราชบุรี

260 พระพิพิธวัชโรดม วัดพระรูป เพชรบุรี

261 พระครูประภัศรวรพินิจ วัดเทพประสิทธ์ิคณาวาส สมุทรสงคราม

262 พระศรีปริยัติเมธี วัดคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค ๔

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

263 พระราชปริยัติวิธาน วัดตากฟา นครสวรรค

264 พระราชรัตนเวที วัดวรนาถบรรพต นครสวรรค

265 พระครูวชิรปญญากร วัดบอสามแสน กําแพงเพชร

266 พระครูวชิรคุณพิพัฒน วัดถาวรวัฒนาใต กําแพงเพชร

267 พระพิศาลสาธุกิจ วัดบึงนาราง พิจิตร

268 พระศรีวิกรมมุนี วัดตะพานหิน พิจิตร

269 พระสุธีวชิราภรณ วัดประชานิมิต เพชรบูรณ

270 พระครูขันติพัชรสาร วัดดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค ๕

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

271 พระครูศรีสุธรรมาภรณ วัดมะขามเต้ีย พิษณุโลก

272 พระรัตนโมลี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

273 พระมหากายสิทธ์ิ  สิทฺธาภิภู 
 ป.ธ. ๙

วัดบึงครอบศรัทธาราม สุโขทัย

274 พระศรีปริยัติวิมล วัดคลองโพธ์ิ อุตรดิตถ

275 พระครูศรีสุทธิคณารักษ วัดทาปุย ตาก



รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค ๖

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

276 พระวิสุทธิธรรมพิลาส วัดตนธงชัย ลําปาง

277 พระปฎกโมลี วัดจองคํา ลําปาง

278 พระภาวนาโกศลเถร วัดมงคลธรรมกายาราม เชียงราย

279 พระครูขันติพลาธร วัดฝงหม่ิน เชียงราย

280 พระครูโสภณปริยัติสุธี วัดศรีโคมคํา พะเยา

281 พระครูสุภัทรพรหมคุณ วัดหยวน พะเยา

282 พระโกศัยเจติยารักษ วัดพระธาตุชอแฮ แพร

283 พระสุนทรมุนี วัดม่ิงเมือง นาน

284 พระชยานันทมุนี วัดพระธาตุแชแหง นาน

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ภาค ๗

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

285 พระเทพมังคลาจารย วัดทาตอน เชียงใหม

286 พระเทพสิงหวราจารย วัดพระสิงห เชียงใหม

287 พระครูวิสิฐปญญากร วัดบานตอง ลําพูน

288 พระศรีธรรมโสภณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ลําพูน

289 พระมหาสมศักด์ิ  สุภเมธี ป.ธ. ๗ วัดทรายขาว แมฮองสอน

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๘

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

290 พระโสภณพุทธิธาดา วัดศรีนคราราม อุดรธานี

291 พระครูมัญจาภิรักษ วัดพระแทน อุดรธานี

292 พระศรีญาณวงศ วัดศรีชมภูองคต้ือ หนองคาย

293 พระศรีวชิรโมลี วัดชัยพร หนองคาย

294 พระสิริรัตนเมธี วัดโพนชัย เลย

295 (วาง)

296 พระรัตนากรวิสุทธ์ิ วัดทุง สกลนคร



รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๘

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

297 พระครูพิพัฒนสังฆคุณ วัดสะพานศรี สกลนคร

298 พระอุดมคุณาภรณ วัดสวางอารมณ หนองบัวลําภู

299 พระครูเจติยาภิวัฒน วัดศิริชัยพัฒนาราม หนองบัวลําภู

300 พระพุทธิสารมุนี วัดบุพพราชสโมสร บึงกาฬ

301 พระบวรปริยัติกิจ วัดไตรภูมิ บึงกาฬ

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๙

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

302 พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ ขอนแกน

303 พระครูอรรถสารเมธี วัดวุฒาราม ขอนแกน

304 พระสารคามมุนี วัดสวางวารี มหาสารคาม

305 พระครูพิสัยสารคุณ วัดกลางโกสุม มหาสารคาม

306 พระครูสิริภัทรโสภณ วัดสวางใต กาฬสินธุ

307 พระมหาอนันต นิมฺมโล  ป.ธ. ๘ วัดเกษมาคม กาฬสินธุ

308 พระสุขุมวาทเวที วัดบูรพาภิราม รอยเอ็ด

309 พระโสภณปริยัตยาภรณ วัดบานยางเครือ รอยเอ็ด

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๑๐

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

310 พระศรีวิสุทธิมุนี วัดปากน้ํา อุบลราชธานี

311 พระวชิรกิจโกศล วัดมหาวนาราม อุบลราชธานี

312 พระครูสิริปริยัติการ วัดเพียนาม ศรีสะเกษ

313 พระครูศรีรัตนาภิรักษ วัดเกียรติแกวสามัคคี ศรีสะเกษ

314 พระครูวิชิตพัฒนคุณ วัดกกตอง นครพนม

315 พระศรีวิสุทธิเมธี วัดพระธาตุพนม นครพนม



รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๑๐

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

316 พระราชสุตาลงกรณ วัดบูรพารามใต ยโสธร

317 พระอุดมปญญาภรณ วัดอัมพวัน ยโสธร

318 พระมหามงคล  โสตฺถิมงฺคโล
ป.ธ. ๗

วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย มุกดาหาร

319 พระครูสิริสีลวัตร วัดอํานาจ อํานาจเจริญ

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๑๑

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

320 พระสีหราชสมาจารมุนี วัดพระนารายณมหาราช นครราชสีมา

321 พระครูศรีปริยัติวิสุทธ์ิ วัดดานใน นครราชสีมา

322 พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธ์ิยอย บุรีรัมย

323 พระสุนทรธรรมเมธี วัดทาสวาง บุรีรัมย

324 พระศรีสัจญาณมุนี วัดหวยหินฝน ชัยภูมิ

325 (วาง)

326 พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
ป.ธ.๙

วัดศรีวิหารเจริญ สุรินทร

327 พระครูปริยัติกิจธํารง วัดกลาง สุรินทร

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนตะวันออก ภาค ๑๒

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

328 พระครูประโชติปริยัติคุณ วัดหลวงปรีชากูล ปราจีนบุรี

329 (วาง)

330 (วาง)

331 (วาง)

332 พระสิทธิวรนายก วัดเขาทุเรียน นครนายก

333 พระสิริวุฒิเมธี วัดเหลาออย สระแกว



รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนใต ภาค ๑๖

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

334 พระมหาบุญชวย  ปคุโณ ป.ธ. ๙ วัดแจง นครศรีธรรมราช

335 พระมหาสมศักด์ิ ป.ธ. ๙ วัดมะนาวหวาน นครศรีธรรมราช

336 พระมหาปรีชา จกฺกวโร ป.ธ. ๘ วัดขันเงิน ชุมพร

337 พระครูปริยัติคุณาวุธ วัดกลางใหม สุราษฎรธานี

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนใต ภาค ๑๗

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

338 พระประสิทธิโสภณ วัดประสิทธิชัย ตรัง

339 พระภาวนาธรรมาภิราม วัดสามัคคีธรรม พังงา

340 พระครูพรหมประภัสสร วัดเทพวนาราม ภูเก็ต

รองเจาคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆหนใต ภาค ๑๘

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

341 พระโสภณวราภรณ วัดโพธ์ิปฐมาวาส สงขลา

342 พระครูสุวัฒนาภรณ วัดนาทวี สงขลา

343 พระครูปลัดวรธรรมวัฒน

ป.ธ.๗

วัดคูหาสวรรค พัทลุง

344 พระครูกิตติคุณาธร วัดอาทรรังสฤษฎ์ิ สตูล

345 พระครูสิริพรหมสุนทร วัดพรหมประสิทธ์ิ ปตตานี

346 พระโสภณธรรมมุนี วัดนิโรธสังฆาราม ยะลา

347 พระมหาสมชาย ป.ธ.๗ วัดทุงคา นราธิวาส



รองเจาคณะจังหวัด (คณะธรรมยุต)

ท่ี รายนาม วัด จังหวัด

348 พระครูวิศาลปญญาคุณ วัดทาโสม อุดรธานี

349 พระครูเมตตากิตติคุณ วัดสันติกาวาส อุดรธานี

350 พระครูสุวรรณรัตนวิมล วัดศรีภูมิ เลย

351 พระญาณสิทธาจารย วัดกุดเรือคํา สกลนคร

352 พระครูวรกิจธรรมโกศล วัดโชติการาม สกลนคร

353 พระครูจิตตโสภณ วัดพระบาทภูพานคํา ขอนแกน

354 พระญาณรักขิต วัดวีระวงศาวาส กาฬสินธุ

355 พระญาณวิลาศ  (สงวน) วัดปาทรงธรรม รอยเอ็ด

356 พระอุดมธีรคุณ วัดสุทธจินดา นครราชสีมา

357 พระครูวิจิตรศีลาจาร หวยพุด สงขลา

358 พระครูนันทธรรมวุฒิ วัดนพวงศาราม ปตตานี



 นพ.โอภาส การยก์วินพงศ์
 ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

นายชชัชาติ สทิธิพันธ์ุ
 ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย ์นพ.วิจารณ์ พานิช 
  นายกสภาสถาบนัพระบรมราชชนก 

ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร. นพ. วิชยั เทยีนถาวร 
  อธิการบด ีสถาบนัพระบรมราชชนก

1 นายแพทยโสภณ เมฆธน ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข 081-9250612

2 นางสาวเรวดี รัศมิทัต ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 081-9019299

3 นายธนิตพล ไชยนันทน ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 086-9988888

4 นายวัชรพงศ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 098-3599656

5 นางสุพัชรี ธรรมเพชร
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข
099-3369989

6 นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 089-8139393

ประธานฝ�ายฆราวาส

รองประธาน 

ฯพณฯ ท่าน อนุทิน ชาญวรีกลู 
รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ

ดร.สาธิต ป�ตเุตชะ 
รฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงสาธารณสขุ

คณะผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ

รายชื�อผูเ้ข้าเฝ�ารบัเสด็จฝ�ายฆราวาส



7 นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 093-6365559

8 นพ.ณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 081-5449521

9 นพ.พงศเกษม ไขมุกด รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 081-9787532

10 นพ.ณรงค อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 081-9943776

11 นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร อธิบดี กรมการแพทย 081-8952244

12 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค อธิบดี กรมควบคุมโรค 081-6426133

13 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ อธิบดี กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทาง
เลือก 081-7985544

14 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ อธิบดี กรมวิทยาศาสตรการแพทย 081-3793039

15 นพ.สุระ วิเศษศักด์ิ อธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 084-7111876

16 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดี กรมสุขภาพจิต 081-8605945

17 นพ.สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดี กรมอนามัย 081-8795587

18 นพ.ไพศาล ด่ันคุม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 081-9910166 

19 นพ.วิฑูรย ดานวิบูลย ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม 062-5150199

20 นพ.สุเทพ เพชรมาก หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 081-8771744

21 นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 1 081-8847134

22 นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทยสกุล ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 2 094-5929229

23 พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 3 081-8685388 

24 นพ.สุรโชค ตางวิวัฒน ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 4 0932951989

25 พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 5 093-3563941

26 นพ.สุเทพ เพชรมาก ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 6 081-8521579

27 นพ.ธนรักษ  ผลิพัฒน ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 7 094-4851478

28 นพ.ปราโมทย เสถียรรัตน ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 8 081-1745917

คณะผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ



29 นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 9 02-5901000

30 นพ.สมฤกษ จึงสมาน ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 10 081-7187222

31 นพ.กิตติศักด์ิ อักษรวงศ ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 11 081-3700809

32 นพ.สวัสด์ิ อภิวัจนีวงศ ผูตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 12 081-8771744

33 รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

34 รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

35 ศ.เกียรติคุณ ดร.บุญทิพย สิริธรังศร กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

36 นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

37 ศ.ดร.สถิรกร พงศพานิช กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

38 นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

39 ศ.ดร.พรศักด์ิ ศรีอมรศักด์ิ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

40 ศ.ดร.สุรสิทธ์ิ วชิรขจร กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

41 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

42 นายสาล่ี สุขเกิด กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

43 นายสรรเสริญ นามพรหม กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

44 นายนพดล เภรีฤกษ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

45 ศ.ดร.ศิริอร สินธุ กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ

46 ศ.ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา

47 นพ.วิศิษฎ ต้ังนภากร รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก

48 ผศ.ดร.กมลรัตน เทอรเนอร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร

คณะผูบ้รหิารกระทรวงสาธารณสขุ

คณะกรรมการสภาสถาบนัพระบรมราชชนก



49 นพ.จิโรจ สินธวานนท ผูอํานวยการสํานักวิชาการ

50 นายสุนทร ปราบเขต ผูอํานวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ยะลา

51 ดร.ศุกรใจ เจริญสุข ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ชลบุรี

52 ดร.ธานี กลอมใจ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

53 ดร.สายันห ปญญาทรง ประธานสภาคณาจารยและผูปฏิบัติงานในสถาบัน
พระบรมราชชนก

54 ดร.มาริษา สุวรรณราช คณาจารยประจํา

55 ดร.ทัศนีย ทิพยสูงเนิน คณาจารยประจํา

56 ดร.ภก.เกียรติศักด์ิ แซอิว คณาจารยประจํา

57 ดร.เบญจพร รัชตารมย ผูปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก

58 นพ.ศักด์ิชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 084-7001669  

59 รศ.ดร.วสุธร ตันวัฒนกุล รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 085-0937073  

60 นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 091-8390225  

61 รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 062-5267583  

62 ศ.รอ.พญ.วนิชา ช่ืนกองแกว รองอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก 081-7352567  

63 ดร.พิศิษฐ พลธนะ ผูชวยอธิการบดี/ผูอํานวยการวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 095-5235676

64 นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน ผูเช่ียวชาญดานบริหาร 081-7005916  

65 รศ.ดร.วิทยา อยูสุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและสห
เวชศาสตร 081-4810050  

66 นางสุชาดา น้ิมวัฒนากุล รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี 081-7181042  

คณะกรรมการสภาสถาบนัพระบรมราชชนก

ผูบ้รหิารสถาบนัพระบรมราชชนก



67 ผศ.ดร.อติญญาณ ศรเกษตริน รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 097-3607696

68 ดร.พรฤดี นิธิรัตน รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 097-3607696

69 ดร.วารุณี มีเจริญ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 097-3607696

70 ดร.พนารัตน วิศวเทพนิมิตร รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 085-9083101

71 ดร.นพมาส เครือสุวรรณ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและสห
เวชศาสตร 098-5491947

72 ดร.อาภาพร กฤษณพันธุ รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและสห
เวชศาสตร 092-2685591

73 ผศ.ณรงค ใจเท่ียง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรและสห
เวชศาสตร

080-9802585
  

74 นายสมศักด์ิ มงคลธนวัฒน วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัด
ปราจีนบุรี 081-6648231  

75 นายวีระชาติ ยุทธชาวิทย (รก) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ขอนแกน 081-7172019  

76 นางฐิติมา เดียววัฒนวิวัฒน (รก) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 063-1923554  

77 นายอดิศักด์ิ ศรีละออง (รก) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 081-8911918  

78 นายชัยวัฒน พันธรัศมี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก 081-9629491  

79 นายสุนทร ปราบเขต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา 081-8945759  

80 นายภาสกร ศรีไทย (รก) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
สุพรรณบุรี 093-9956351  

81 ดร.อรรณพ สุนธิไชย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 081-9557552  

82 ดร.ชฎาวัลย รุณเลิศ (รก) วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก 081-9111577  

83 ดร.ขวัญตา บุญวาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 086-9075168  

84 ดร.วัชรี อมรโรจนวรวุฒิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 081-9648715  

85 นางวัลทณี นาคศรีสังข (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 081-1992322  

ผูบ้รหิารสถาบนัพระบรมราชชนก



ผูบ้รหิารสถาบนัพระบรมราชชนก

86 นายศรายุทธ นามเมือง (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 084-5554902  

87 ดร.ศุกรใจ เจริญสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 086-1556862  

88 ดร.ชุติมา มาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 081-9732486  

89 ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 086-0413020

90 นางโสภิต สุวรรณเวลา (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 081-7285848  

91 น.ส.รสสุคนธ พิไชยแพทย (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 089-8452622  

92 น.ส.สุวัฒนา คําสุข (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง 084-8042722  

93 นายสุทัศน เหมทานนท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 084-1835613 

94 ดร.พเยาว พงษศักด์ิชาติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ 063-2266744  

95 ดร. อัศนี วันชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 088-9141552  

96 นางจํารัส สาระขวัญ (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 097-2301964  

97 ดร.ธานี กลอมใจ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 081-8838694  

98 ดร.ปนนเรศ กาศอุดม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร 081-5642383  

99 ดร.ปรียานุช ชัยกองเกียรติ (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 081-5403439 

100 นางเพ็ญจมาศ คําธนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 098-7893296  

101 ดร.ศุลีพร เพชรเรียง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 086-9406565  

102 ดร.ประกริต รัชวัตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 081-6846730  

103 ดร.ปทมา ผองศิริ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 086-0942825  

104 น.ส.ปริทรรศน วันจันทร (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ
นครสวรรค 081-8889957  

105 ดร.พิศิษฐ พลธนะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 095-5235676  

106 ดร.อัจริยา วัชราวิวัฒน (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎรธานี 096-6514563  

107 นางสุชาดา ล้ิมวัฒนากุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร 081-7181042  

108 ดร.จิราพร วรวงศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 088-7495192  



109 ดร.สุชาดา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ 081-4746518

110 นางปาณิสรา สงวัฒนายุทธ (รก) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เพชรบุรี 096-8854536  

111 ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 081-8621203  

112 ดร.นิสากร วิบูลชัย(รก) วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 094-5142649  

113 ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสด์ิ นายกแพทยสภา 081-8214593

114 รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล 02-5967500

115 แพทยหญิงณิชาภา สวัสดิกานนท ผูอํานวยการโรงพยาบาลพระน่ังเกลา 084-5634565

116 ดร.ดวงนภา ประเสริฐเมือง (รก) กองกลาง 097-1451616  

117 นายสรายุทธ นามเมือง (รก) กองบริหารการคลังและพัสดุ 084-5554902  

118 นายวทัญู ประเสริฐเมือง (รก) กองกฎหมาย 081-4846105  

119 นางสุดา พงษสวาง (รกน) กองทรัพยากรบุคคล 081-8447063  

120 นางวรนุช ทัศนบุตร (รก) กองยุทธศาสตรและวิเทศสัมพันธ 081-4458325  

121 ดร.รัชนีพร ไชยม่ิง (รก) กองสงเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 089-9637747  

122 นางรุจิรา เจียมอมรรัตน (รก) กองทะเบียนและประมวลผล 089-7675355  

123 น.ส.รุงเพชร ย่ิงยงไพศาลกุล (รก) กองกิจการนักศึกษา 086-6417262  

124 ดร.เบญจพร รัชตารมย (รกน) กองบริการวิชาการ 092-2702043  

125 ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ (รก) กองวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 081-8370047  

126 นายดุลยวัฒน มาปอง (รก) กองเทคโนโลยีดิจิทัล 095-9457758  

127 นางสุนีย โยคะกุล (รก) สํานักงานสภาสถาบัน 081-9883946  

ผูบ้รหิารสถาบนัพระบรมราชชนก

ผูแ้ทนแพทยสภา/สภาการพยาบาล/โรงพยาบาลพระนั�งเกล้า

ผูอํ้านวยการกองสาํนักงานอธิการบด ี/ สาํนักวิชาการ



นายแพทยส์าธารณสขุจังหวัด ๗๖ แหง่

128 นพ.วัชรพงษ คําหลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 084-2219995

129 นพ.จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 089-6323572

130 นพ.วรินทรเทพ  เช้ือสําราญ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน 081-7467799

131 นพ.เอกชัย คําลือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 083-4711789  

132 นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแพร 089-8585166  

133 นพ.วรัญู จํานงประสาทพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 089-7550668  

134 นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 0814739071 

135 นพ.สุชิน คันศร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 091-8434388  

136 นพ.เสรี นพรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ 081-8868787  

137 นพ.อภิชัย ลิมานนท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 085-0054505 

138 นพ.ภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 081-7081875  

139 นพ.วชิระ บถพิบูลย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 081-8793667  

140 นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 081-8719863  

141 นพ.สุพล ตติยนันทพร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 081-9990793  

142 นพ.ภมร ดรุณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 089-4301521  

143 นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 081-2660914  

144 นพ.สมชายโชติ ปยวัชรเวลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 080-3254242  

145 นพ.จิณณพิภัทร ชูปญญา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 084-9559944  

146 นพ.ยุทธนา สุริยะ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 090-2342999  

147 นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 095-6212118  

148 นพ.ชาญชัย บุญอยู นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเลย 081-7205409  

149 นพ.สุรพงษ ผดุงเวียง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 089-8413850  

150 นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 081-8764273  
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151 นพ.ทนง วีระแสงพงษ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 081-2646476  

152 นพ.ณรงค  จันทรแกว นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 086-5114844

153 นพ.สุรพงษ ผดุงเวียง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 086-2183456

154 นพ.ปรเมษฐ ก่ิงโก นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 089-8417188

155 นพ.ธีระพงษ แกวภมร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 095-3589498

156 นพ.ปฐมพงศ  ปรุโปรง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ 081-5487650

157 นพ.ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร 092-2626888  

158 นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 081-8881262

159 พญ.อรรัตน จันทรเพ็ญ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 065-2719955

160 นพ.วิโรจน รัตนอมรสกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 093-7592299

161 นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค 085-7669166

162 นพ.วัฒนา โรจนวิจิตรกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 086-4490861

163 นพ.ภุชงค ไชยชิน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 092-5344565

164 นพ.ยุทธนา วรรณโพธ์ิกลาง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 098-3548444

165 นพ.วิศิษฎ อภิสิทธ์ิวิทยา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 086-4456330

166 นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 063-4536554

167 นพ.นราพงศ ธีรอัครวิภาส นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 081-9200058

168 นพ.อดิสรณ วรรธนะศักด์ิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 084-4302020

169 นพ.นเรศฤทธ์ิ ขัดธะสีมา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 092-8298755  

170 นพ.สันทิต บุณยะสง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 090-9720665
085-9805558

171 นพ.สุรวิทย ศักดานุภาพ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 082-5354623

172 นพ.โชคชัย สาครพานิช นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี 065-7170036

173 นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 081-5339282
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174 นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 081-7643349

175 นพ.กฤษณ  สกุลแพทย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 090-5359896

176 นพ.ทวีโชค โรจนอารัมภกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 081-8109867

177 นพ.ปรารถนา ประสงคดี นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 081-8189708

178 นพ.อภิรักษ พิศุทธอาภรณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 062-4297000

179 นพ.ศรีศักด์ิ ต้ังจิตธรรม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 089-7115093

180 นพ.อภิรัต กตัญุตานนท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 089-7996772

181 นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตราด 083-8837150

182 นพ. สุรินทร สืบซ้ึง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 081-3770108

183 นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระยอง 094-4965961

184 นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 085-9664519

185 นพ.ชาติชาย กิติยานันท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 081-3725088

186 นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตาก 095-1689749

187 นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 095-2982566

188 นพ.เพชรฤกษ แทนสวัสด์ิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 098-5491999

189 พญ.ปาจรีย อารียรบ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 081-5723499

190 นพ.ชัยวัฒน ทองไหม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี 081-9781223

191 นพ.อนุ ทองแดง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 081-8925006

192 นพ.ชัยรัตน ลําโป นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตรัง 081-7983496

193 นพ.สุทธิพจน ชยณัฐพงศ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช 061-1731134

194 นพ.ชัยวัฒน พัฒนาพิศาลศักด์ิ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 063-4496394

195 นพ.อนุรักษ สารภาพ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปตตานี 089-4664948
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มลูนิธิ/สมาคมศษิยเ์ก่า

 ท่ีมา:คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจม่ันคง กระทรวงสาธารณสุข 2566:2023

196 นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพังงา 098-1022291

197 นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 081-9904344

198 นพ.กูศักด์ิ กูเกียรติกูล นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 081-9792671

199 นพ.นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง 089-1109432

200 นพ.สมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสตูล 081-0822497

201 นพ.สงกรานต ไหมชุม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 081-9905213

202 นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานี 089-7249706

203 นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดยะลา 063-4496394

204 ประธานมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก

205 นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

206 นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี

207 นายกสมาคมศิษยเกาพยาบาลและผดุงครรภ วพบ.นพรัตนวชิระ

208 นายกสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค



โครงการอบรม "พระบรบิาลภิกษุไข้" ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูปทั�วไทย เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)  สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ

ปรณิายก ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ



โครงการอบรม "พระบรบิาลภิกษุไข้" ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูปทั�วไทย เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)  สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ
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สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)  สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ
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สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ (อมุพรมหาเถร)  สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ

ปรณิายก ฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

                     7.1 จากงบประมาณของสถาบันพระบรมราชชนก

                     7.2 จากเงินบริจาคโดยมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก

                     7.3 จากเงินบริจาคโดยสมาคมศิษยเกาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี สมาคมศิษยเกา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สมาคมศิษยเกาพยาบาลและผดุงครรภ นพรัตนวชิระ และสมาคมศิษยเกา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค
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คําสั�งคณะกรรมการฝ�ายโครงการและกิจกรรม งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ
สมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก

 

เรื�อง แต่งตั�งคณะอนุกรรมการโครงการอบรม "พระบรบิาลภิกษุไข"้ ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูป ทั�วไทย
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หนังสอืขอประทานพระอนุญาตเชิญลายพระนามไปจารกึในเกยีรติบตัร



เกยีรติบตัรสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก
ประทานพร และมอบแก่คณะกรรมการจัดการอบรมหลักสตูรพระบรบิาลภิกษุไข ้ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูป ทั�วไทย



เกยีรติบตัรสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก
ประทานพร และมอบแก่ผูผ้า่นการอบรม หลักสตูรพระบรบิาลภิกษุไข ้ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูป ทั�วไทย



เกยีรติบตัรสมเด็จพระอรยิวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก
ประทานพร และมอบแก่วิทยากรการอบรม หลักสตูรพระบรบิาลภิกษุไข ้ประจําวัด ๑ วัด ๑ รูป ทั�วไทย



ศาสตราจารยพิ์เศษ ดร. นพ. วิชยั เทียนถาวร อธกิารบดีสถาบันพระบรมราชชนก

นพ.วิศิษฎ์ ตั�งนภากร รองอธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

นพ.ศกัดิ�ชยั กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

รศ.ดร.วสธุร ตันวัฒนกลุ รองอธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

นพ.ปภัสสร เจียมบุญศรี รองอธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

รศ.ดร.อรัญญา เชาวลิต รองอธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

ศ.รอ.พญ.วนิชา ชื�นกองแก้ว รองอธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

ผศ.ดร.กมลรัตน ์เทอร์เนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

รศ.ดร.วิทยา อยูสุ่ข คณะบดีคณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละสหเวชศาสตร์

ดร.พิศษิฐ ์พลธนะ ผูช้ว่ยอธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

ดร.ศกุร์ใจ เจริญสุข ผูช้ว่ยอธิการบดีสถาบนัพระบรมราชชนก

นพ.จิโรจ สินธวานนท์ ผูอํ้านวยการสํานกัวิชาการ

นางสุชาดา นิ�มวัฒนากลุ รกัษาราชการแทนผูอํ้านวยการสาํนักงานอธกิารบดี

ที�ปรกึษากิตติมศกัดิ� 

ที�ปรกึษา

สมเด็จพระมหาวรีวงศ ์
กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานกุารสมเด็จพระสังฆราช 

กองบรรณาธิการ



ผศ.ณรงค์ ใจเที�ยง รองคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์
และสหเวชศาสตร์

ดร.พรฤดี นธิรัิตน์ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.นพมาส เครือสุวรรณ รองคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์
และสหเวชศาสตร์

ดร.อาภาพร กฤษณพนัธุ์ รองคณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร์
และสหเวชศาสตร์

รศ.ดร.ภษิูตา อินทรประสงค์ คณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละสหเวชศาสตร์

ดร.ธานี กล่อมใจ ผูอํ้านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพะเยา

ดร.ดวงนภา ประเสรฐิเมอืง รกัษาราชการแทนผูอํ้านวยการกองกลาง

นางสาวรสริน สุขคํา คณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละสหเวชศาสตร์

นางสาวพลอยไพลิน พุม่บ้านเซา่ คณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละสหเวชศาสตร์

นางสาวศริิยาภรณ์ กุมภา คณะสาธารณสขุศาสตรแ์ละสหเวชศาสตร์

นางสาวชาลิน ีมากมา วิทยาลัยการสาธารณสขุสรินิธร จังหวัดพิษณโุลก

นายธัญวพสิิทธิ� วราธนโชติกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ
กาญจนาภิเษก

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ





สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ 
อาคารสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี๑๑๐๐๐ โทรศพัท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๑๘

วินัย หน้าที� สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที

สถาบันพระบรมราชชนก

ป�ญญาเพื�อชุมชน


