ประวัติ
พระครูวุฒิธรรมานุยุต (สุรินทร์ ธมฺมวุฑฺโฒ)
นามเดิม สุรินทร์ นามสกุล บงบุตร เกิด วันศุกร์ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2494
ตรงกับ วันแรม 8 ค่่า เดือน 8 ปีเถาะ เกิดที่บ้านข้าวแป้ง บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 7 ต่าบล วาใหญ่ อ่าเภอ
อากาศอ่านวย จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47170 โยมบิดาชื่อ นาอินปัน บงบุตร โยมมารดาชื่อ
นางนี บงบุตร มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 2 คน ดังนี้
1.พระครูวุฒิธรรมานุยุต (สุรินทร์ บงบุตร)
2.เด็กชายส่าราญ บงบุตร (เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย)
3.นอกจากนั้นเป็นบุตรธิดา ในบิดาเดียวกัน แต่ต่างมารดา
การศึกษาเบื้องต้น
เมื่อปี พุทธศักราช 2502 เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปีพุทธศักราช 2506 จนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 จากศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย บ้านข้าวแป้ง (ในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียน ) ครูผู้สอนคือ
อาจารย์สมพร ศรีนา อาจราย์ชัยยุทธ – อาจารย์สุพัตรา บุตรแสนคม
การบรรพชา(บวชเณร)
บรรพชาเมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2506 เมื่ออายุ 12 ปี ที่วัดสระแก้ว บ้านโคกไม้
ล้ม ต่าบล วาใหญ่ อ่าเภอ อากาศอ่านวย จังหวัด สกลนคร โดยมีท่ านพระครูวิรุฬห์ธรรมานุวัตร (หลวงปู่
แอ่น จันทสาโร ) อดีตเจ้าคณะอ่าเภออากาศอ่านวย รูปแรกเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบรรพชาแล้วไปพักจ่า
พรรษาอยู่ที่บ้านเกิด คือวัดโพธิ์ชัย บ้านข้าวแป้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2506 ถึง พุทธศักราช 2511 รวม
เวลา 6 ปี
การศึกษาแผนกธรรม
ปีพุทธศักราช 2512 สอบได้นักธรรมชั้นตรี ที่ส่านักวัดโพธิ์ชัย บ้านข้าวแป้ง ต่าบล วาใหญ่ อ่าเภอ
อากาศอ่านวย จังหวัด สกลนคร
ปีพุทธศักราช 2513 ได้ย้ายไปศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ที่ส่านักเรียนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
สกลนคร ได้สอบนักธรรมชั้นโท ในปีนั้น
ปีพุทธศักราช 2514 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ที่ส่านักเรียนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร
การอุปสมบท(บวชพระ)
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พุทธศักราช 2516 เมื่ออายุ ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ่าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพวิมลเมธี เจ้าอาวาสวัด
พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาวารี อินทปัญโญ เป็น
พระกรรมวาจาจารย์ พระมหานนทเสน สัมปันนเตโช เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้พักจ่าพรรษาอยู่ที่วัดพระ
ธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2513 ถึงปีพุทธศักราช 2518 รวมเวลา 6 ปี
ต่อจากนั้นได้ย้ายศึกษาวิชาทางโลก ที่โรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ วัดมัชฌิมบุรี อ่าเภอหนองหาร จังหวัด
อุดรธานี จนจบระดับ 4 (ม.ศ.3)

ปีพุทธศักราช 2519 กลับจากอ่าเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี จะไปเยี่ยมบ้านเกิดที่บ้านข้าวแป้ง ต่าบลวา
ใหญ่ อ่าเภออากาศอ่านวย จังหวัดสกลนคร ในสมัยนั้นการสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก รถโดยสารมีน้อย จึง
มาขออาศัยที่วัดกลาง 2 คืน ในช่วงขณะนั้น มีพระอนันต์คนบ้านโ พนงาม ต่าบลโพนงาม เป็นผู้รักษาการ
เจ้าอาวาสวัดกลาง และเป็นผู้ลักขโมยเอาองค์พระแก้วไป เมื่อเจ้าหน้าที่จับ ในขณะนั้นเป็นช่วงที่ทางวัด
กลางขาดภิกษุที่จะอยู่ต่อไป สารวัตรวัดหรือไวยาวั ฎจกร นายสน ครุฑอุทา พร้อมญาติโยมอีกหลายๆคน
จึงได้พร้อมใจกันมานิมนต์ให้อยู่ที่วัดกลาง บ้านอากาศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2519 จนถึงปัจจุบัน และได้ย้าย
ส่าเนาทะเบียนบ้านจากบ้านข้าวแป้ง ต่าบลวาใหญ่ อ่าเภออากาศอ่านวย จังหวัดสกลนคร เข้ามาอยู่ในเขต
เทศบาลต่าบลอากาศ อ่าเภออากาศอ่านวยจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายนพุทธศักร าช
2549
งานการปกครอง
ปีพุทธศักราช 2523 เป็นเจ้าอาวาสวัดกลาง (พุทธศักราช 2523 – ปัจจุบัน)
ปีพุทธศักราช 2523 เป็นเจ้าคณะต่าบลอากาศ (พุทธศักราช 2523 - พุทธศักราช 2541 รวมเวลา 18ปี)
ปีพุทธศักราช 2527 เป็นพระอุปัชฌาย์ (พุทธศักราช 2527 – ปัจจุบัน)
ปีพุทธศักราช 2542 เป็นรองเจ้าคณะอ่าเภออากาศอ่านวย(พุทธศักราช 2542 – พุทธศักราช 2557 รวมเวลา
15 ปี)
งานศึกษา
ปีพุทธศักราช 2516 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ส่านักเรียนวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ปีพุทธศักราช 2520 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ส่านักเรียนวัดกลาง อ่าเภออากาศอ่านวย
ปีพุทธศักราช 2523 เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรม สนามหลวงนักธรรมชั้นตรี ที่วัดมัชฌิมาวาส
จังหวัดอุดรธานี
ปีพุทธศักราช 2525 - ปีพุทธศักราช 2528 เป็นกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านอากาศ
งานการเผยแผ่
ปีพุทธศักราช 2530 เป็นพระนักเผยแผ่ ประจ่าอ่าเภออากาศอ่านวย
ปีพุทธศักราช 2534 เป็นวิทยากรในการอบรมชาวบ้าน ในโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ปีพุทธศักราช 2535 เป็นวิทยากรอบรมผู้ใหญ่บ้าน ก่านัน ที่หอประชุมอ่าเภออากาศอ่านวย
งานการสาธารณูปการ
1.ปีพุทธศักราช 2542 บูรณะอุโบสถ(สิม) กว้าง 5 เมตร ยาว11 เมตร เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา ทาสีใหม่
2.ปีพุทธศักราช 2522 สร้างศาลาการเปรียญ 1หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2 ชั้น
3.ปีพุทธศักราช 2530 - ปีพุทธศักราช 2533 สร้างก่าแพงคอนกรีต รอบวัดทั้ง 4 ด้าน
4.ปีพุทธศักราช 2534 - ปีพุทธศักราช 2537 สร้างหอพระแก้ว 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 2 ชั้น
5.ปีพุทธศักราช 2535 – ปีพุทธศักราช 2538 สร้างห้องน้่า – ห้องสุขา จ่านวน 17 ห้อง
6.ปีพุทธศักราช 2536 สร้างโรงครัว 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร
7.ปีพุทธศักราช 2538 สร้างศาลาบ่าเพ็ญกุศล 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร(ร้านวงค์การช่างสร้างถวาย)

8.มีเรือแข่งประเพณีบุญเดือนสิบอยู่ 2 ล่า
9.ปีพุทธศักราช 2543 สร้างซุ้มประตูวัด 1 หลัง อยู่ด้านทิศตะวันตกของวัด
10.ปีพุทธศักราช 2544 เทคอนกรีตบริเวณวัดทั้งหมด
11.ปีพุทธศักราช 2546 สร้างศาลาพักร้อน 1 หลัง กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร
12.ปีพุทธศักราช 2550 สร้างศาลาโรงทาน 1 หลัง กว้าง 14 เมตร ยาว 26 เมตร
13.ปีพุทธศักราช 2551 สร้างกุฏิรับรองสงฆ์ 1 หลัง กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
14.ปีพุทธศักราช 2552 สร้างห้องน้่า
15.ปีพุทธศักราช 2554 สร้างซุ้มประตูวัดด้านทิศตะวันออก
16.ปีพุทธศักราช 2556 สร้างพระประธานหลวงพ่อทันใจสมปรารถนา หน้าตัก 108 นิ้ว
งานสมณศักดิ์
ปีพุทธศักราช 2529 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี
ปีพุทธศักราช 2538 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
ปีพุทธศักราช 2542 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในต่าแหน่งรองเจ้าคณะอ่าเภออากาศอ่านวย เงินนิตย
ภัต(เงินเดือน) ปัจจุบันที่ได้รับ จ่านวน 2,600 บาท
การอาพาธ
10 มกราคม 2557 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอากาศอ่านวย 2 วัน
13 มกราคม 2557 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร 1 วัน
14 มกราคม 2557 ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร มรณภาพ เวลา 23.10 น.
การมรณภาพ
-แพทย์วินิจฉัยสาเหตุเกิดจากโรคปอดติดเชื้อ

