
 
ค ำสั่งศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย 

 ที ่๒/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๙ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ แห่งระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วย

พระปริยัตินิเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ประกอบด้วย 

๑. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์  
๑.๑ พระธรรมโพธิมงคล  วัดนิมมานนรดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๒ พระธรรมรัตนมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร/พระนครศรีอยุธยา กรรมการ  

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๓ พระเทพมหาเจติยาจารย์ วัดพระปฐมเจดีย์/นครปฐม กรรมการ 

ประธานศูนยพ์ระปริยัตินิเทศก์หนกลาง  
๑.๔ พระเทพปริยัติเมธี วัดนครสวรรค์/นครสวรรค์ กรรมการ 

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดนครสวรรค์ 
๑.๕ พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณาราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๖ พระเทพปริยัติมุนี  วัดโมลีโลกยาราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๗ พระเทพปริยัติโมลี  วัดหงส์รัตนาราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๘ พระราชวรมุนี  วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๙ พระราชวรเมธี  วัดประยุรวงศาวาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑.๑๐ พระราชเขมากร  วัดพระบาทมิ่งเมือง/แพร่ กรรมการ 

ประธานศูนยพ์ระปริยัตินิเทศก์หนเหนือ   
๑.๑๑ พระราชวรเวที วัดโคกสมานคุณ/สงขลา กรรมการ 

ประธานศูนยพ์ระปริยัตินิเทศก์หนใต้   
๑.๑๒ พระราชปริยัติโสภณ  วัดหนองกุง/ขอนแก่น  กรรมการ 

ประธานศูนยพ์ระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก  
๑.๑๓ พระราชปริยัติสุนทร  วัดโสธรวราราม/ฉะเชิงเทรา กรรมการ 

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๑.๑๔ พระราชสุทธิวิมล วัดกระบี่น้อย/กระบี่ กรรมการ  

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดกระบี่ 
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๑.๑๕ นายณรงค์ ทรงอารมณ์   กรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

๑.๑๖ พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ วัดประยุรวงศาวาส กรรมการและเลขานุการ 
เลขานุการศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย 

๑.๑๗ นายสิทธา มูลหงส์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา  

๑.๑๘ นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี  

โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. ออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ มติ หรือประกาศ เกี่ยวกับพระปริยัตินิเทศก์ 
๒. พิจารณา วินิจฉัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ และการลงโทษ เกี่ยวกับพระปริยัตินิเทศก์ 
๓. ก าหนดโครงสร้างและอัตราก าลังพระปริยัตินิเทศก์ 
๔. แต่งตั้งอนุคณะกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
๕. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีกรรมการมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือประธาน

ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทยมอบหมาย 

๒. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์ระดับหนกลำง 
๑) พระเทพเจติยาจารย์ วัดพระปฐมเจดีย์/นครปฐม ประธานกรรมการ 

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนกลาง  
๒) พระเทพเสนาบดี วัดกวิศราราม/ลพบุรี รองประธานกรรมการ 

เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 
๓) พระเทพสุวรรณมุนี วัดต้นสน/อ่างทอง กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง  
๔) พระเทพสิทธิเวที วัดเนินพระ/ระยอง กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดระยอง  
๕) พระราชนันทมุนี วัดบัวขวัญ/นนทบุรี กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี 
๖) พระราชอุทัยโสภณ วัดหนองขุนชาติ/อุทัยธานี กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี  
๗) พระราชวิสุทธิเมธี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม/กาญจนบุรี กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี  
๘) พระราชธีราภรณ์ วัดพระพุทธฉาย/สระบุรี กรรมการ  

รองเจ้าคณะจังหวัดสระบรี  
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๙) พระราชธรรมเมธี วัดโค้งสนามเป้า/จันทบุรี กรรมการ  
รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี  

๑๐) พระสมุทรวชิรโสภณ วัดเพชรสมุทร/สมุทรสงคราม กรรมการ  
เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม  

๑๑) พระมหาศักฎา สุมโน วัดป่าวิสุทธิคุณ/เพชรบุรี กรรมการ  
พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดเพชรบุรี  

๑๒) พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน วัดพรสวรรค์/สุพรรณบุร ี กรรมการ  
พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุพรรณบุรี  

๑๓) พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดพระปฐมเจดีย์/นครปฐม กรรมการและเลขานุการ  
เจ้าคณะอ าเภอบางเลน 

๑๔) นายบุญเชิด กิตติธรางกูร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม   

๓. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์หนเหนือ 
๑) พระราชเขมากร  วัดพระบาทมิ่งเมือง/แพร่ ประธานกรรมการ 

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศกห์นเหนือ   
๒) พระราชสิทธิเวที  วัดท่าหลวง/พิจิตร รองประธานกรรมการ 

เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร 
๓) พระราชศาสนาภิบาล  วัดพญาภู/น่าน กรรมการ 

รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน 
๔) พระราชวิมลเมธี  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม/สุโขทัย กรรมการ 

เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย  
๕) พระธรรมภาณพิลาส  วัดคูยาง/ก าแพงเพชร กรรมการ 

เจ้าคณะจังหวัดก าแพงเพชร  
๖) พระศรีรัตนมุนี  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/พิษณุโลก กรรมการ 

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก  
๗) พระศรีธรรมโสภณ  วัดพระธาตุหริภุญชัย/ล าพูน กรรมการ 

รองเจ้าคณะจังหวัดล าพูน  
๘) พระรัตนมุนี  วัดพระแก้ว/เชียงราย กรรมการ 

เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย รก.  
๙) พระจินดารัตนาภรณ์  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาราม/ล าปาง กรรมการ 

เจ้าคณะจังหวัดล าปาง  
๑๐) พระศรีพัชโรดม  วัดมหาธาตุ/เพชรบูรณ์ กรรมการ 

เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  
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๑๑) พระสุวรรณเมธี  วัดพระธาตุศรีจอมทอง/เชียงใหม่ กรรมการ 
รองเจ้าคณะอ าเภอจอมทอง  

๑๒) พระอุดมปิฎก  วัดคลองโพธิ์/อุตรดิตถ์ กรรมการ 
เจ้าคณะอ าเภอพิชัย  

๑๓) พระครูโสภณปริยัติสุธี วัดศรีโคมค า/พะเยา กรรมการและเลขานุการ 
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา  

๑๔) นายจ าเริญ ศรีค ามูล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดล าพูน  

๑๕) นายเอกชัย ชมภู นักวิชาการศาสนา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  

๔. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก 
๑) พระราชปริยัติโสภณ วัดหนองกุง/ขอนแก่น ประธานกรรมการ 

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนตะวันออก  
๒) พระราชวชิรธาดา วัดพัชรกิติยาภาราม/หนองบัวล าภู รองประธานกรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล าภู 
๓) พระราชรัตนโมลี วัดศรีบุญเรือง/มุกดาหาร กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร 
๔) พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย/สุรินทร์ กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ 
๕) พระพิศาลศึกษากร  วัดศรีโพธิมาลัย/ปราจีนบุรี กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี 
๖) พระศรีกิตติเมธี  วัดเทพนิมิตร/ฉะเชิงเทรา กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา รก. 
๗) พระศรีปริยัติธาดา  วัดโพธิ์ย่อย/บุรีรัมย์ กรรมการ  

รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 
๘) พระศณีญาณวงศ์  วัดศรีชมภูองค์ตื้อ/หนองคาย กรรมการ  

รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย 
๙) พระสีหราชสมาจารมุนี  วัดพระนารายณ์มหาราช/นครราชสีมา กรรมการ  

รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา 
๑๐) พระศรีธรรมวงศาจารย์  วัดป่าศรัทธาราม/นครราชสีมา กรรมการ  

เจ้าคณะอ าเภอเมืองนครราชสีมา 
๑๑) พระมงคลปริยัติธาดา  วัดชัยศรี/ขอนแก่น กรรมการ  

พระปริยัตินิเทศก์จังหวัดขอนแก่น 
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๑๒) พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ  วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม/ศรีสะเกษ กรรมการ  
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ 

๑๓) พระครูวิสุทธิธีรคุณ วัดศรีจันทร์/ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 

๑๔) นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

๑๕) นายจรัญ ผุสิมมา นักวิชาการช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

๕. คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำพระปริยัตินิเทศก์หนใต้ 
๑) พระราชวรเวที วัดโคกสมานคุณ/สงขลา ประธานกรรมการ 

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนใต้   
๒) พระสิริจริยาลัการ วัดตานีนรสโมร/ปัตตานี รองประธานกรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี 
๓) พระเทพมงคลกวี วัดโพธิการาม/ชุมพร กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ) 
๔) พระราชวรากร วัดกะพังสุรินทร์/ตรัง กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดตรัง  
๕) พระมหาบุญช่วย ปคุโน วัดแจ้ง/นครศรีธรรมราช กรรมการ  

รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  
๖) พระครูศรีกิตติคุณ วัดจรณาราม/พัทลุง กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง รก. (ธ) 
๗) พระครูปริยัติคุณาวุธร วัดกลางใหม่/สุราษฎร์ธานี กรรมการ  

รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๘) พระครูสิริสุตคุณ วัดอัมพวนาราม/พัทลุง กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง รก.  
๙) พระครูศรีกิตติยาทร วัดราชบูรณะ/ชุมพร กรรมการ  
๑๐) พระมหาคลี จารุว โส วัดควนกาหลง/สตูล กรรมการ  

เจ้าคณะจังหวัดสตูล  
๑๑) พระมหานครินทร์ อนาลโย วัดบางครั่ง/พังงา กรรมการ  

เจ้าคณะอ าเภอคุระบุรี 
๑๒) พระมหาวิสุทธิ์ อิสิญาโณ วัดดิษฐวราราม/นครศรีธรรมราช กรรมการ  

เจ้าคณะอ าเภอชะอวด  
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๑๓) พระมหาวิชิต ฐิตธมฺโม วัดป่ากอสุวรรณาราม/สงขลา กรรมการและเลขานุการ  
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา 

๑๔) นายถมยา ศรีประสม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา  

๑๕) นางสาวธัชสิรญญ์ ฤทธิโชติ  นักวิชาการช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 

โดยให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ดังนี้ 
๑. ก าหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการพัฒนาการศึกษาสงฆ์และการส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติ

หน้าที่ของพระปริยัตินิเทศก์ให้สอดคล้องกับนโยบายของประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย 
๒. ติดตามผลการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ในสังกัด 
๓. ควบคุม ดูแล และก ากับการปฏิบัติงานของพระปริยัตินิเทศก์ในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. รวบรวม สรุปรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และสถานะของ 

พระปริยัตินิเทศก์ในหนนั้น ๆ ต่อประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

(พระพรหมบัณฑิต) 
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย 

 


