คณะสงฆ์จีนนิกาย ประกอบพิธีกงเต็ก ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

บัญชีพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป
สดับปกรณ์ (บังสุกุล) ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑. พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)
เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
๒. พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่) ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวาจีนนิกาย
๓. พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นเกา) ปลัดขวาจีนนิกาย
๔. หลวงจีนธรรมนันท์จจีีนประพัทธ์ (เย็นบุญ) รองปลัดซ้ายจีนนิกาย
๕. หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้)
ผู้ช่วยปลัดขวาจีนนิกาย
๖. หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี)
ผู้ช่วยปลัดซ้ายจีนนิกาย
๗. หลวงจีนธรรมธร เสี่ยโคย
๘. หลวงจีนสังฆรักษ์ เสี่ยป้อ
๙. หลวงจีนสมุห์ เสี่ยจิ้น
๑๐. หลวงจี
วงจีนสังฆรักษ์ เสี่ยซัง

วัดโพธิ์แมนคุณาราม
วัดโพธิ์เย็น
วัดโพธิ์ทัตตาราม
วัดโพธ์แมนคุณาราม
วัดทิพยวารีวิหาร
วัดบําเพ็ญจีนพรต
วัดโพธิ์แมนคุณาราม
วัดโพธิ์แมนคุณาราม
วัดโพธิ์แมนคุณาราม
วัดมังกรกมลาวาส

จํานวนพระสงฆ์นิกาย ๙๑ รูป ประกอบพิธีกงเต็ก
ถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. วัดโพธิ์แมนคุณาราม
๒. วัดโพธิ์เย็น
๓. วัดมังกรกมลาวาส
๔. วัดบรมราชากาญจน
บรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์
๕. วัดโพธิทัตตาราม
๖. วัดเทพพุทธาราม
๗. วัดทิพยวารีวิหาร
๘. วัดบําเพ็ญจีนพรต
๙. วัดจีนประชาสโมสร
๑๐. วัดเล่งจิ๋วเจงเสี่ย
๑๑. วัดมังกรบุปผาราม
๑๒. สํานักสงฆ์สุธรรม
๑๓. สํานักสงฆ์เชชตวัน
รวม

๑๕
๘
๓๒
๙
๑๒
๓
๒
๓
๑
๒
๑
๒
๑
๙๑

รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป
รูป

รายนามบรรพชิตจีนนิกาย ๒๑ รูป
สวดพระพุทธมนต์ พิธีขา้ มสะพานโอฆสงสาร
วันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑. พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นเกา)
๒. หลวงจีนปลัดเสี่ยเหลียง
๓. หลวงจีนใบฎีกาเสี่ยเที้ยว
๔. หลวงจีนใบฎีกาเสี่ยสุง
๕. พระอธิการเสี่ยปึ้ง
๖. หลวงจีนเสี่ยอุ้ย
๗. หลวงจีนเสี่ยคัง
๘. หลวงจีนเสี่ยลก
๙. หลวงจีนเสี่ยจง
๑๐. หลวงจีนเสี่ยสิ่ง
๑๑. หลวงจีนเสี่ยชง
๑๒. หลวงจีนเสี่ยหยิม
๑๓. หลวงจีนเสี่ยเจี่ยง
๑๔. หลวงจีนเสี่ยก่า
๑๕. หลวงจีนเสี่ยสุง
๑๖. หลวงจีนเสี่ยปุย
๑๗. หลวงจีนเสี่ยเอี่ยง
๑๘. หลวงจีนเสี่ยเตี่ย
๑๙. หลวงจีนเสี่ยอุง
๒๐. หลวงจีนเสี่ยเม้ง
๒๑. หลวงจีนเสี่ยคก

รายนามพระสงฆ์จีนนิกาย จํานวน ๑๓ วัด ๙๑ รูป ตามลําดับวัด

๑. วัดโพธิ์แมนคุณาราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
๑. พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก)
๒. หลวงจีนธรรมนันท์จีนประพัทธ์ (เย็นบุญ)
๓. หลวงจีนธรรมธร เสี่ยโคย
๔. หลวงจีนสังฆรักษ์ เสี่ยป้อ
๕. หลวงจีนสมุห์ เสี่ยจิ้น
๖. หลวงจีนใบฎีกา เสี่ยเที้ยว
๗. หลวงจีนเสี่ยซิม
๘. หลวงจีนเสี่ยกัง
๙. หลวงจีนเสี่ยจัก
๑๐. หลวงจีนเสี่ยฮัก
๑๑. หลวงจีนเสี่ยเอียะ
๑๒. หลวงจีนเสี่ยก่า
๑๓. หลวงจีนเสี่ยหุ่ง
๑๔. หลวงจีนเสี่ยเกีย
๑๕. หลวงจีนเสี่ยไช่
๒. วัดโพธิ์เย็น อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
๑. พระอาจารย์จีนวินยานุกร (เย็นอี่)
๒. หลวงจีนปลัดเสี่ยเหลียง
๓. หลวงจีนเสี่ยจง
๔. หลวงจีนเสี่ยอุ้ย
๕. หลวงจีนเสี่ยฮี
๖. หลวงจีนเสี่ยคัง
๗. หลวงจีนนเสี
เสี่ยลก
๘. หลวงจีนเสี่ยสิ่ง

๑๕

รูป

๘

รูป

๓. วัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๑. หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้)
๒. หลวงจีนสังฆรักษ์เสี่ยซัง
๓. หลวงจีนเสี่ยมุ่ย
๔. หลวงจีนเสี่ยเหลียง
๕. หลวงจีนเสี่ยงั้ง
๖. หลวงจีนเสี่ยจิว
๗. หลวงจีนเสี่ยยู้
๘. หลวงจีนเสี่ยลิ้ม
๙. หลวงจีนเสี่ยซิม
๑๐. หลวงจีนเสี่ยเจ๋า
๑๑. หลวงจีนเสี่ยงี้
๑๒. หลวงจีนเสี่ยกือ
๑๓. หลวงจีนเสี่ยน้ํา
๑๔. หลวงจีนเสี่ยกง
๑๖. หลวงจีนเสี่ยตี๊
๑๗. หลวงจีนเสี่ยอ๋วง
๑๘. หลวงจีนเสี่ยกี
๑๙. หลวงจีนเสี่ยคิม
๒๐. หลวงจีนเสี่ยคิ้ม
๒๑. หลวงจีนเสี่ยเข่ง
๒๒. หลวงจีนเสี่ยซิก
๒๓. หลวงจีนเสี่ยเจ็ง
๒๔. หลวงจีนเสี่ยมิ้ง
๒๕. หลวงจีนเสี่ยช้ง
๒๖. หลวงจีนเสี่ยเคียม
๒๗. หลวงจีนเสี่ยชอ
๒๘. หลวงจีนเสี่ยก้า
๒๙ หลวงจีนเสี่ยขุ่ง
๓๐. หลวงจีนเสี่ยก๊ก
๓๑. หลวงจีนเสี่ยเอี้ยง
๓๒. หลวงจีนเสี่ยยิว้

๓๒

รูป

๔. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๑. หลวงจีนเสี่ยสก
๒. หลวงจีนเสี่ยสุง
๓. หลวงจีนเสี่ยปุย
๔. หลวงจีนเสี่ยชง
๕. หลวงจีนเสี่ยหยิ่ม
๖. หลวงจีนเสี่ยเอี่ยง
๗. หลวงจีนเสี่ยเตี่ย
๘. หลวงจีนเสี่ยเจียว
๙. หลวงจีนเสี่ยก่า
๕. วัดโพธิทัตตาราม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
๑. พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นเกา)
๒. หลวงจีนเสี่ยเช็ง
๓. หลวงจีนเสี่ยตง
๔. หลวงจีนเสี่ยอึง
๕. หลวงจีนเสี่ยซ่วง
๖. หลวงจีนเสี่ยโก้ย
๗. หลวงจีนเสี่ยเฮง
๘. หลวงจีนเสี่ยใจ
๙. หลวงจีนเสี่ยลิ่ว
๑๐. หลวงจีนเสี่ยเงี๊ยม
๑๑. หลวงจีนเสี่ยเก็ง
๑๒. หลวงจีนเสี่ยเกี๋ยง

๙

รูป

๑๒

รูป

๖. วัดเทพพุทธาราม อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๑. หลวงจีนใบฎีกา เสี่ยสุง
๒. หลวงจีนเสี่ยเม้ง
๓. หลวงจีนเสี่ยหม่อ

๓

รูป

๗. วัดทิพยวารีวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑. หลวงจีนเสี่ยควง
๒. หลวงจีนเสี่ยลก

๒

รูป

๘. วัดบําเพ็ญจีนพรต เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
๑. หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต (เย็นอี)
๒. หลวงจีนเสี่ยมั่ว
๓. หลวงจีนเสี่ยเกี๋ยง

๓

รูป

๙. วัดจีนประชาสโมสร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑. พระอธิการเย็นจุง

๑

รูป

เทพมหานคร
๑๐. วัดเล่งจิ๋วเจ็งเสี่ย เขตดินแดง กรุงเทพมห
๑. พระอธิการเสี่ยปิ้ง
๒. หลวงจีนก้วยง้วง

๒

รูป

๑๑. วัดมังกรบุปผาราม อําเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
๑. พระอธิการเสี่ยคัง

๑

รูป

๑๒. สํานักสงฆ์สุธรรม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
๑. หลวงจีนเสี่ยชง
๒. หลวงจีนเสี่ยชิ้ง

๒

รูป

๑๓. สํานักสงฆ์เชตวัน อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๑. หลวงจีนเสี่ยอุง

๑

รูป

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ สํานักพระราชวัง
โทร. ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๓๑๐๓
www.brh.thaigov.net/

