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พระราชสิริมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 17 วัดท่าเรือ ต าบลศรีสุนทร  
อ าเภอถลาง เบอร์โทรศัพท์ 089-8723966 

 

 
 
 
 
 
 

 
พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะอ าเภอเมืองภูเก็ต รักษาการเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต 

วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง 
เบอร์โทรศัพท์ 081-8938190 

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต 
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พระครูพรหมประภัสสร เจ้าคณะอ าเภอถลาง วัดเทพวนาราม 
ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง เบอร์โทรศัพท์ 081-8916641 

 

 

 

 

 

 

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม เจ้าคณะอ าเภอกะทู้ วัดสิริสีลสุภาราม                 
ต าบลฉลอง อ าเภอเมือง เบอร์โทรศัพท์ 086-9989663 
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ข้อมูลวัด เจ้าอาวาส จังหวัดภูเก็ต 

 

สังกัดมหานิกาย 

อ าเภอเมืองภูเก็ต 

➢ ต าบลตลาดใหญ่ 
 

 

 

 

 

พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว เจ้าคณะต าบลตลาดใหญ่ วัดบ้านเกาะสิเหร่            
ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง เบอร์โทรศัพท์ 087-8980296 

     วัด           เจ้าอาวาส          เบอร์โทรศัพท์ 
วิชิตสังฆาราม  พระครูปริยัตยานุยุต  081-8958104 
โฆษิตวิหาร  พระครูโฆษิตวิหารธรรม  081-2729287 
สะป าธรรมาราม  พระครูถิรธรรมมงคล  086-9563132 
บ้านเกาะสิเหร่  พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว  087-8980296 
เขารังสามัคคีธรรม พระครูบรรพตสารธรรม 089-7247866 
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➢ ต าบลตลาดเหนือ 
 

 

 

 

 

พระครูนิมิตมังคลาทร เจ้าคณะต าบลตลาดเหนือ วัดมงคลนิมิตร                
พระอารามหลวง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง  

เบอร์โทรศัพท์ 083-2456415 
     วัด        เจ้าอาวาส              เบอร์โทรศัพท์ 

มงคลนิมิตร พระอารามหลวง  พระครูเมตตาภิรม       081-8938190 
ขจรรังสรรค์        พระสมุห์วีระศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต(รักษาการ)  - 
นาคาราม        พระครูอาทรสุวรรณกิจ(รักษาการ)095-0275783 
เทพนิมิตร        พระครูกิตติญาณโกวิท       084-7457892 
สิริสีลสุภาราม        พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม        086-9989663 
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➢ ต าบลฉลอง 
 

 

 

 

 

พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ เจ้าคณะต าบลฉลอง วัดกิตติสังฆาราม ต าบลกะรน       
อ าเภอเมือง เบอร์โทรศัพท์ 081-6063468 

     วัด   เจ้าอาวาส        เบอร์โทรศัพท์ 

กิตติสังฆาราม     พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ 081-6063468 
สุวรรณคีรีเขต     พระครูสุวรรณธรรมวินิจ 086-6903118 
ลัฎฐิวนาราม     พระครูลัฎฐิธรรมรัต  089-7283097 
ไชยธาราราม     พระมหาพงษ์ศักดิ์ เตชวณฺโณ   081-3973716 
สว่างอารมณ์     พระครูสุพจน์ธรรมาทร 081-7371959 
ในหาน      พระครูสุนทรกิตยานุกูล 083-0871554 
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อ าเภอถลาง 

➢ ต าบลศรีสุนทร 
 

 

 

 

 

พระครูการุณกิจจานุยุต เจ้าคณะต าบลศรีสุนทร วัดเชิงทะเล ต าบลศรีสุนทร 
อ าเภอถลาง เบอร์โทรศัพท์ 089-8685411 

   วัด        เจ้าอาวาส        เบอร์โทรศัพท์ 
ศรีสุนทร      พระครูสุนทรสิริวัฒน์  081-0840588 
เทพวนาราม      พระครูพรหมประภัสสร 081-8916641 
ท่าเรือ       พระราชสิริมุนี  089-8723966 
โสภณวนาราม      พระครูโสภณพลธรรม  081-7889316 
เชิงทะเล      พระครูการุณกิจจานุยุต 089-8685411 
ท่าศักดิ์       พระอธิการบัญชา วชิรญาโณ 082-8142526 
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➢ ต าบลเทพกระษัตรี 
 

 

 

 

 

พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล เจ้าคณะต าบลเทพกระษัตรี วัดพระทอง                 
ต าบลเทพกระษัตรี อ าเภอถลาง เบอร์โทรศัพท์ 081-9700687 

   วัด   เจ้าอาวาส          เบอร์โทรศัพท์ 
มงคลวราราม   พระครูสัทธาวราภิยุต    087-8903863 
พระนางสร้าง   พระครูพรหมประภัสสร(รักษาการ)094-5796441 
พระทอง    พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล  081-9700687 
เมืองใหม่   พระครูภัทราภรณ์   094-0849927  
เทพกระษัตรี   พระครูสุเทพสิริวัฒน์   089-9703706   
แขนน    พระครูโอภาสศิลปคุณ   080-0410431 
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อ าเภอกะทู้ 

➢ ต าบลกะทู้ 
 

 

 

 

 

 

พระครูอาทรสุวรรณกิจ  เจ้าคณะต าบลกะทู้ วัดสุวรรณคีรีวงก์ ต าบลป่าตอง 
อ าเภอกะทู้ เบอร์โทรศัพท์ 095-0275783 

      วัด         เจ้าอาวาส        เบอร์โทรศัพท์ 

อนุภาษกฤษฏาราม พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์ 081-9561278 
กะทู้   พระครูโกวิทวินัยสาร 081-7378739 
สุวรรณคีรีวงก์  พระครูสังฆรักษ์บัวศรี (รักษาการ)  - 
รัษฎาราม  พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์ 063-9463699 
อนามัยเกษม  พระอธิการสหัส สิรินฺทโร 083-6444990 
กิตติวนาราม  พระครูถิรสังฆานุยุต 081-5691201 
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 สังกัดธรรมยุต

 

 

 

 

 

พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง       
วัดควนกะไหล ต าบลควนกะไหล อ าเภอตะกั่วทุ่ง พังงา 

เบอร์โทรศัพท์ 081-8937078 
พระครูไพศาลสมณคุณ เจ้าคณะอ าเภอจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ระนอง              
วัดป่าปลายคลอง อ าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เบอร์โทรศัพท์ 089-2307570 

พระครูจารุธรรมพินิจ เจ้าคณะต าบลตลาดใหญ่ เขต 1 วัดอร่ามรัตนาราม         
ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง เบอร์โทรศัพท์ 089-6524139 

ต าบลตลาดใหญ่ เขต 1 

วัด        เจ้าอาวาส         เบอร์โทรศัพท์ 
ถาวรคุณาราม  พระครูสังฆรักษ์สุธี    089-4718156 
เจริญสมณกิจ  พระอธิการจ ารัส จนฺทโชโต  083-0127974 
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อร่ามรัตนาราม  พระครูจารุธรรมพินิจ 089-6524139 
พิทักษ์สมณกิจ  พระครูพิทักษ์สมณกิจ 088-8235336 
ไม้ขาว   พระอธิการปรีดา ปริโท 082-1056893 
ท่าฉัตรไชย  พระครูวิสุทธิธรรมโสภิต 081-9788154 
ยวนผึ้ง   พระประดุง อาภาธโร         - 
 

 

ที่พักสงฆ์ จังหวัดภูเก็ต 

สังกัดมหานิกาย 

อ าเภอเมืองภูเก็ต 

ชื่อที่พักสงฆ์    หัวหน้าที่พักสงฆ์ 

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต   พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต 
สุสานไตรลักษ์    พระมณฑล เขมจาโร 
สวนภาวนาพุทธธรรม   พระบุญท้วม ฐานกโร 
เทพธาโร    พระจันทร์ ปญฺญาวโร 
เกาะแก้วพิสดาร    พระครูสุพจน์ธรรมาทร 
เขานาคเกิด    พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ 
พระธาตุพนม    พระเทพวรมุนี(จจ.นครพนม) 
โต๊ะแซะ     พระส าเนา เขมาภิรโต 
กู้กู     พระประสิทธิ์ จริธฺมโม 
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กิ่งแก้ว     พระสมพงษ์ สุธมฺโม 
เขารังนอกเฉลิมพระเกียรติ  พระครูบรรพตสารธรรม 
อ าเภอกะทู้ 
ชื่อที่พักสงฆ์    หัวหน้าที่พักสงฆ์ 
เจริญธรรมกมลา    พระประสงค์ คุณว โส 
บางทอง     พระกรัยวิเชียร โชติธมฺโม 
แหลมเพชร    พระครูสุตพัฒนาทร 
อ าเภอถลาง 
ชื่อที่พักสงฆ์    หัวหน้าที่พักสงฆ์ 
สมภารงอ    พระสมพัฒน์ จนฺทสีโล 
พระขาว     พระสี จิตฺตปญฺโญ 

 

สังกัดธรรมยุต 
แหลมพรหมเทพ    พระสุกิจ ปกิจฺโจ 
เกร็ดดาว    พระสมหมาย ธีรปุญฺโญ 
ดอยเทพนิมิตร    พระไพบูลย์ เมธิโ  
ป่าครองชีพ    พระนวมินทร์ ฐิตฺปุญฺโญ 
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ส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดภูเก็ต 

แห่งที่ 1 วัดลัฏฐิวนาราม ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต 
แห่งที่ 2 วัดเทพวนาราม ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง 
แห่งที่ 3 วัดอนุภาษกฤษฎาราม ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ 
แห่งที่ 4 วัดสะป าธรรมาราม ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต 
แห่งที่ 5 วัดสิริสีลสุภาราม ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเก็ต 

 

พระอุปัชฌาย์จังหวัดภูเก็ต 

พระราชสิริมุนี    วัดท่าเรือ 
พระครูเมตตาภิรม   วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง 
พระครูนิมิตรมังคลาทร   วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม  วัดสิริสีลสุภาราม   
พระครูปริยัตยานุยุต   วัดวิชิตสังฆาราม   
พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์   วัดกิตติสังฆาราม   
พระมหาพงษ์ศักดิ์ เตชวณฺโณ  วัดไชยธาราราม   
พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว   วัดบ้านเกาะสิเหร่   
พระครูโกวิทวินัยสาร   วัดกะทู้    
พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์   วัดอนุภาษกฤษฎาราม  
พระครูอาทรสุวรรณกิจ   วัดสุวรรณคีรีวงก์   
พระครูพรหมประภัสสร   วัดเทพวนาราม    
พระครูสุนทรสิริวัฒน์   วัดศรีสุนทร   
พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล  วัดพระทอง  
     



13 
 

พระปริยัตินิเทศก์ 

พระครูปริยัตยานุยุต     วัดวิชิตสังฆาราม 
พระครูโสภณสุตาทร    วัดอนุภาษกฤษฎาราม
พระครูสุตพัฒนาทร    วัดวิชิตสังฆาราม  
พระมหาสุภาพ สุวิชาโน    วัดถาวรคุณาราม 
  
 

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี 

แผนกธรรม 

รายนาม            วัด 

พระครูสุนทรกิตยานุกูล   วัดกิตติสังฆาราม 
พระครูสังฆกิจวิมล   วัดท่าเรือ 
พระครูสุทธิสีลานุโยค สุทฺธสีโล  วัดท่าเรือ 
พระมหานนทชัย กิตฺติโสภโณ  วัดพระนางสร้าง 
พระมหาสรรเพ็ชร อิสฺสรธฺมโม  วัดพระนางสร้าง 
พระครูนิมิตกิจจาทร    วัดมงคลนิมิตร 
พระครูเมตตาภิรม   วัดมงคลนิมิตร 
พระครูลัฏฐิธรรมรัต   วัดลัฎฐิวนาราม 
พระมหาเรียน รตโน   วัดวิชิตสังฆาราม 
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พระมหาวินิจ วรธมฺโม   วัดวิชิตสังฆาราม         
พระครูสุพจน์ธรรมาทร   วัดสว่างอารมณ์ 
พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธฺโม   วัดสิริสีลสุภาราม 
พระครูสุวรรณธรรมวินิจ   วัดสุวรรณคีรีเขต 
พระชอุ่ม ปคุณธมฺโม   วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
 

แผนกบาลี 
รายนาม             วัด 
พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว   วัดบ้านเกาะสิเหร่ 
พระมหาอภิสิทธิ์ อภิสิทฺโธ   วัดบ้านเกาะสิเหร่ 
พระมหานที จนฺทสาโร(สุหา)  วัดวิชิตสังฆาราม 
พระมหาธเนศ ภูริปญฺโญ   วัดวิชิตสังฆาราม 
พระมหาเศกศักดิ์ จนฺทว โส  วัดวิชิตสังฆาราม  
พระมหาอัญเชิญ ธีรปญฺโญ  วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระมหาอัครวัต ฉินฺนาลโย  วัดอนุภาษกฤษฎาราม

  
พระจริยานิเทศก์ 

รายนาม              วัด 
พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว   วัดบ้านเกาะสิเหร่ 
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พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร 
รายนาม              วัด  
พระราชสิริมุนี      วัดท่าเรือ 
พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล  วัดพระทอง 
พระครูประคุณสุตกิจ   วัดวิชิตสังฆาราม  
พระสมุห์อนุวัตร เขมนนฺโท  วัดเทพวนาราม 

 

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ 

รายนาม             วัด 

พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์    วัดกิตติสังฆาราม 
พระครูสุวรรณธรรมวินิจ    วัดสุวรรณคีรีเขต 
พระครูลัฏฐิธรรมรัต    วัดลัฏฐิวนาราม 
พระครูนิมิตมังคลาทร     วัดมงคลนิมิตร 
พระครูสุตพัฒนาทร    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระครูสุพจน์ธรรมาทร    วัดสว่างอารมณ์ 
พระครูโสภณสุตาทร    วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระมหาอัญเชิญ  ธีรปญฺโญ   วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระครูการุญกิจจานุยุต    วัดเชิงทะเล 
พระครูภัทราภรณ์    วัดเมืองใหม่ 
พระครูสมุห์สมพร    วัดพระทอง 
พระครูสังฆกิจวิมล    วัดท่าเรือ 
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พระครูสุทธิสีลานุโยค    วัดท่าเรือ 
พระครูศรีกิตยาธร    วัดพระนางสร้าง 
พระปลัดนพรัตน์ กลฺยาณรโต   วัดลัฏฐิวนาราม 
พระปลัดจิรัชย์ ปนฺโนภาโร   วัดมงคลนิมิตร 

 

พระบัณฑิตเผยแผ่ 

รายนาม         วัด 

พระครูสมุห์สมพร ญณวุฑฺโฒ           วัดพระทอง 
พระนักเทศน์ 

รายนาม           วัด 

พระมหาวิรุญ จกฺกวโร    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระมหาเรียน รตโน     วัดวิชิตสังฆาราม 
พระมหาวินิจ วรธมฺโม    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระครูประคุณสุตกิจ    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระประสิทธิ์ กิตฺตสาโร    วัดโฆษิตวิหาร 
พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์    วัดกิตติสังฆาราม 
พระสมควร ปญญาสาโร    วัดกิตติสังฆาราม 
พระครูโสภณสุตาทร    วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระมหาอัญเชิญ ธีรปญฺโญ   วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระครูกัลยาณกิจจานุกูล    วัดลัฏฐิวนาราม 
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พระสมุห์ลิขิต ธมฺมกาโม     วัดลัฏฐิวนาราม 
พระครูสุพจน์ธรรมาทร    วัดสุทฺธจิตฺโต 
พระครูสุนทรกิตยานุกูล    วัดในหาน 
พระครูนิมิตรมังคลาทร    วัดมงคลนิมิตร 
พระปลัดจิรัชย์ ปนฺนภาโร    วัดมงคลนิมิตร 
พระปลัดชาลี อินฺทวิชฺโช    วัดมงคลนิมิตร 
พระวินัย อติวีโร     วัดศรีสุนทร 
พระมหาทวีศักดิ์  นนฺทธมฺโม   วัดสิริสีลสุภาราม 
พระสมุห์อนุวัฒน์  เขมนนฺโท   วัดเทพวนาราม 
พระครูสุทธิสีลานุโยค    วัดท่าเรือ 
พระครูปลัดประกอบ    วัดท่าเรือ 
พระศึกษา ปภาโส    วัดท่าเรือ 
พระอามิจิตร์ อธิปญฺโญ    วัดพระทอง 
พระบุญทัน จนฺทูปโม    วัดพระทอง 
พระครูสุเทพสิริวัฒน์    วัดเทพกระษัตรี 
พระเจษฏา ปิยธมฺโม    วัดแขนน 
พระครูสุวรรณธรรมวินิจ    วัดสุวรรณคีรีเขต 
พระวีระศักดิ์ สุทฺธิจิตโต    วัดขจรรังสรรค์ 
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พระวิปัสสนาจารย์ 
รายนาม             วัด 

พระมหาเศกศักดิ์  จนฺทว โส   วัดวิชิตสังฆาราม 
พระกฤษติน สารโท    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระชานนท์ อธิปุญฺโญ    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระมหาวัลลภ สิริปญฺโญ    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระอลงกรณ์ เปมสีโล    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระมหาสุบรรณ ปยุตฺโต    วัดบ้านเกาะสิเหร่ 
พระสมุห์สุรพงค์ รัตนว โส    วัดกิตติสังฆาราม 
พระติณณ์ กตปญฺโญ    วัดกิตติสังฆาราม 
พระมหาบุญมา ปุญญาคโม   วัดกิตติสังฆาราม 
พระวสันต์ อุตฺตมญาโณ    วัดกิตติสังฆาราม  
พระครูกัลยาณกิจจานุกูล    วัดลัฏฐิวนาราม 
พระสมบูรณ์ อนาลโย    วัดนาคาราม 
พระด ารง ปิยสีโล     วัดนาคาราม 
พระสมุห์กฤษฎิ์ กมฺมสุทฺโธ   วัดมงคลนิมิตร 
พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม   วัดสิริสีลสุภาราม 
พระสมาน สุตฺตธมฺโม    วัดสุวรรณคีรีวงก์ 
พระมหาอัญเชิญ ธีรปญโญ   วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระมหาอัครวัต ฉินฺนาลโย   วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระอนุรักษ์ กตฺปุญฺโญ    วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระสิงห์  ฐานวีโร     วัดเทพวนาราม 
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พระปลัดปริญญา  สุจิตฺโต    วัดเทพวนาราม 
พระชัยณรงค์ ธมฺมวโร    วัดเทพวนาราม 
พระปรีชาชาญ อาภสฺสโร    วัดท่าเรือ 
พระครูสุเทพสิริวัฒน์    วัดเทพกระษัตรี 
พระอานนท์ สนฺตจิตฺโต    วัดแขนน 
พระสุภาพ กิตฺติปญฺโญ    วัดแขนน 
พระอามิจิตร์ อธิปญฺ    วัดพระทอง 
พระครูโสภณพลธรรม    วัดโสภณวนาราม 
พระใบฎีกาณรงค์ศักดิ์ ฐิตคุโณ   วัดเชิงทะเล 
 
 

อุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง  
   วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น

 

อุทยานการศึกษาในวัด  
วัดลัฏฐิวนาราม   พ.ศ.2538 
วัดกิตติสังฆาราม   พ.ศ.2539 
วัดวิชิตสังฆาราม   พ.ศ.2541 
วัดเทพวนาราม   พ.ศ.2542 
วัดท่าเรือ   พ.ศ.2555 
วัดพระนางสร้าง   พ.ศ.2548 
วัดอนุภาษกฤษฎาราม  พ.ศ.2551 
วัดมงคลวราราม   พ.ศ.2552 
วัดโฆษิตวิหาร   พ.ศ.2556 
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วัดพัฒนาตัวอย่าง 
วัดลัฏฐิวนาราม   พ.ศ.2507-2509 
วัดไชยธาราราม   พ.ศ.2527 
วัดกิตติสังฆาราม   พ.ศ.2538 
วัดวิชิตสังฆาราม   พ.ศ.2539 
วัดขจรรังสรรค์   พ.ศ.2541 
วัดเชิงทะเล   พ.ศ.2511-2514 
วัดเทพวนาราม   พ.ศ.2549 
วัดท่าเรือ   พ.ศ.2558 
วัดพระนางสร้าง   พ.ศ.2559 
วัดสุวรรณคีรีวงก์   พ.ศ.2515-2518 
วัดอนุภาษกฤษฎาราม  พ.ศ.2555 
วัดมงคลวราราม   พ.ศ.2556 
 

วัดพัฒนาตัวอย่างท่ีมีผลงานดีเด่น 
วัดลัฏฐิวนาราม   พ.ศ.2530 
วัดไชยธาราราม   พ.ศ.2527 และ พ.ศ.2533 
วัดกิตติสังฆาราม   พ.ศ.2541 
วัดวิชิตสังฆาราม   พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2548 
วัดเทพวนาราม   พ.ศ.2552 
วัดมงคลวราราม   พ.ศ.2559 
วัดโฆษิตวิหาร   พ.ศ.2560 
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พระวินยาธิการประจ าจังหวัดภูเก็ต 
       รายนาม                   วัด 

พระครูโฆษิตวิหารธรรม    วัดโฆษิตวิหาร 
พระมหาเรียน รตโน    วัดวิชิตสังฆาราม 
พระครูนิมิตกิจจาทร    วัดมงคลนิมิตร 
พระครูกิตติญาณโกวิท    วัดเทพนิมิตร 
พระสมุห์สุรพงศ์ รตนว โส    วัดกิตติสังฆาราม 
พระปลัดธิติกานต์ จิตฺตส วโร   วัดไชยธาราราม 
พระครูโสภณสุตาทร    วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระมหาอัญเชิญ ธีรปญฺโญ   วัดอนุภาษกฤษฎาราม 
พระครูสุทธิสีลานุโยค    วัดท่าเรือ 
พระสมุห์อนุวัฒน์  เขมนนฺโท   วัดเทพวนาราม 
พระครูสุเทพสิริวัฒน์    วัดเทพกระษัตรี 
พระครูภัทราภรณ์    วัดเมืองใหม่ 
พระครูสังฆรักษ์สุธี    วัดถาวรคุณาธรรม 
พระวิรุฬห์     วัดอร่ามรัตนาราม 
พระประมวล ธมฺมเตโช    วัดอร่ามรัตนาราม
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คณะผู้จัดท า 
 

 
ที่ปรึกษา 
 นางพิมพ์วรัชญ์  รอดจิตต์  ผู้อ านวยการส านักงาน 
     พระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต 
 
เก็บรวบรวมข้อมูล 
 นางสาวธัชสริญญ ์ ฤทธิโชติ นักวิชาการศาสนาช านาญการ
    พิเศษ 
 นายสมยศ  กิ่งพุ่ม  นักวิชาการศาสนาช านาญการ 
 นายณรงค์กรณ์  ศิริธรรม  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 

นางสาวฐิติญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
 นางนิชานันท์  ทองอ่อน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  
 
สรุปผล / วิเคราะห์ข้อมูล / พิมพ์ / รูปเล่ม 
 นางสาวธัชสริญญ ์ ฤทธิโชติ นักวิชาการศาสนาช านาญการ
     พิเศษ 

 


