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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ จํานวน ๑,๐๔๑ รูป ดังนี้
๑. พระเทพกิตติเมธี เปน พระธรรมดิลก ศากยปุตติยนายก สาธกธรรมวิจิตร พิพิธธุราทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดราชผาติการาม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆบริรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพรัตนกวี เปน พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒนกิจจานุยุต พุทธชิน ราชวรธาดา
ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป
คือ พระครูปลัดเถรานุวัตร ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพปญญาเมธี เปน พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง
จังหวัดสุรินทร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดปญญาวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระเทพวิมลโมลี เปน พระธรรมรัตนดิลก สาธกศาสนธรรม คัมภีรปญญาโสภิต ตรีปฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดดิลกวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระเทพโสภณ เปน พระธรรมโกศาจารย สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดศีลวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระราชวิสุทธิญาณ เปน พระเทพพุทธิมงคล โสภณศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระราชรัชมงคลโกวิท เปน พระเทพวิสุทธิญาณ บริหารศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดสารนาถธรรมาราม จังหวัดระยอง มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชปญญาเมธี เปน พระเทพมุนี ศรีปริยัติวรกิจ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชพิพัฒนาภรณ เปน พระเทพพิพัฒนาภรณ สุนทรธรรมธารี ศรีสุราษฎรวรกิจ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดทาไทร จังหวัดสุราษฎรธานี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชพรหมาจารย เปน พระเทพสิทธาจารย ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิมงคลชัยกิจ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระราชวิสุทธิดิลก เปน พระเทพรัตนโมลี สุธีศาสนกิจ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดหงสรัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครู
สังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระราชปริ ยั ติ ก วี เป น พระเทพป ญ ญาเมธี ศรี ป ริ ยั ติ ธ รรมดิ ล ก ตรี ป ฎ กบั ณ ฑิ ต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีฐานานุศักดิ์ต้งั ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๓. พระราชจันทโมลี เปน พระเทพจันทมุนี ศีลสมาจารสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดใหม จังหวัดจันทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระราชวรเวที เปน พระเทพวิมลโมลี ศีลาจารโสภณ วิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครู
สังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระราชวุฒาจารย เปน พระเทพสิทธิมงคล วิมลศีลาจาร สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดเลย มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระภัทรสารมุนี เปน พระราชคุณาภรณ ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดภูมินทร จังหวัดนาน มีฐานานุศักดิต์ งั้ ฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระสุนทรธรรมธาดา เปน พระราชพุฒิมุนี วีรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระโพธินันทมุนี เปน พระราชวรคุณ วิบูลธรรมโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร มีฐานานุศกั ดิต์ งั้ ฐานานุกรม
ได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๙. พระสุธรรมมุนี เปน พระราชวิริยาภรณ สุนทรศาสนกิจธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีอุโมงคคํา จังหวัดพะเยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๐. พระวิเชียรโมลี เปน พระราชวรธรรมโกศล สุวิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๑. พระประโทณเจติยาภิรักษ เปน พระราชเจติยาภิบาล สุวิธานปริยัติกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระประโทณเจดีย วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดนครปฐม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครู
สมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระสุธีธรรมาภรณ เปน พระราชกิตติเวที ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระสุธีปริยัตยาภรณ เปน พระราชปริยัติกวี สุธีวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระวิสุทธาจารคุณ เปน พระราชสังวรคุณ สุนทรสมาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสระบุรี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๒๕. พระวิบูลธรรมาภรณ เปน พระราชวินัยสุนทร บวรศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีฐ านานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๖. พระปริยัติกิจโสภณ เปน พระราชรัตนโสภณ วิมลปริยัติกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบุณยประดิษฐ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๗. พระศรีปริยัติโมลี เปน พระราชปญญาเมธี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดจันทาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
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๒๘. พระศรีรัตนเมธี เปน พระราชธรรมาภรณ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดกลาง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๒๙. พระโสภณคณาภรณ เปน พระราชวิสุทธิญาณ ตรีปฎกวราลงกรณ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๓๐. พระศรีวรญาณ เปน พระราชสิทธิมุนี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๓๑. พระปริยัติเมธี เปน พระราชสุวรรณเมธี ศรีวิเทศศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๓๒. พระอุดมสังวรญาณ เปน พระราชภาวนาพินิจ ศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๓. พระรัตนวิมล เปน พระราชรัตนากร สุนทรสิทธิธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธาตุเรณู จังหวัดนครพนม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๔. พระปริยัติวราภรณ เปน พระราชวิริยสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๓๕. พระศรีวิสุทธิวงศ เปน พระราชเวที ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๖. พระครูสุขุมบุญวัฒน วัดลานนาญาณสังวราราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระพุทธิสารโสภณ
๓๗. พระครูกิตยากร วัดกระบี่นอย จังหวัดกระบี่ เปน พระราชาคณะมีนามวา พระวิมลธรรมคณี
๓๘. พระมหาสมอิง ๗ ประโยค วัดเนินพระ จังหวัดระยอง เปน พระราชาคณะมีนามวา
พระรัตนโมลี
๓๙. พระมหาสมยง ๗ ประโยค วัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร เปน พระราชาคณะมีนามวา
พระรัตโนภาสวิมล
๔๐. พระครูสิริธรรมคุณ วัดศิริน ทราวาส จังหวัดอุดรธานี เปน พระราชาคณะมีน ามวา
พระโสภณธรรมรังษี
๔๑. พระครูสิริโพธิคุณ วัดธาตุ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระราชาคณะมีนามวา พระรัตนวิมล
๔๒. พระครูวารินทรธรรมรัตน วัดวารินทราราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระวิบูลสิทธิคุณ
๔๓. พระครูพิพัฒนสาครธรรม วัดหลักสี่ราษฎรสโมสร จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระมงคลพิพัฒน
๔๔. พระครูวิมลโพธิเขต วัดไผงาม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระราชาคณะมีนามวา พระมงคลวรการ
๔๕. พระมหาสังคม ๙ ประโยค วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม เปน
พระราชาคณะมีนามวา พระศรีวชิรโมลี
๔๖. พระมหาสมสวน ๙ ประโยค วัดศรีสุธรรมาราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระศรีสุทธิพงศ
๔๗. พระมหาประศักดิ์ ๗ ประโยค วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระปริยัติวโรปการ
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๔๘. พระครูศรีธรรมวิภัช วัดพระนารายณมหาราช วรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระปริยัติวรคุณ
๔๙. พระครูสุนทรปริยัติคุณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระปริยัติกิจโสภณ
๕๐. พระครูน นทประภากร วัดพิกุล เงิน จังหวัดนนทบุรี เปน พระราชาคณะมีน ามว า
พระนนทสารเวที
๕๑. พระครูอุทัยวิริยาภรณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระภาวนาวิสุทธิคุณ
๕๒. พระครูสถิตธรรมสาร วัดธรรมพิทักษ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระราชาคณะมีนามวา
พระมงคลสิทธิ
๕๓. พระครูวินัยสารโสภณ วัดพิมพาวาส จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระราชาคณะมีนามวา
พระสุมงคลมุนี
๕๔. พระครูพิพัฒนสมณคุณ วัดมุจลินทวาปวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดปตตานี เปน
พระราชาคณะมีนามวา พระสุทธิสมณวัตร
๕๕. พระครูสิริปญญารัตน วัดนางนอง วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระราชาคณะมีนามวา พระสิรินันทมุนี
๕๖. พระครูสุนทรวีรวัฒน วัดศรีสุดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระราชาคณะมีนามวา พระพิพัฒนวราภรณ
๕๗. พระมหานิยม ๙ ประโยค วัดราชนัดดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระศรีปริยัติโมลี
๕๘. พระมหาตึ๋ง ๙ ประโยค วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระศรีปริยัติวิมล
๕๙. พระมหาสมคิด ๙ ประโยค วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระศรีรัตนโมลี
๖๐. พระมหาโยธิน ๙ ประโยค วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระศรีวิสุทธิวงศ
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๖๑. พระมหาปรีชา ๙ ประโยค วัดทาหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระเมธีธรรมประนาท
๖๒. พระครูศรีสุธรรมนาท วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระปริยัติธีรคุณ
๖๓. พระครูพันธศีลาจารย วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระราชาคณะมีนามวา พระวิบลู สีลาภรณ
๖๔. พระครูเกษมวินัยโสภิต วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน
พระราชาคณะมีนามวา พระปริยัติธีรวงศ
๖๕. พระครูปริยัติโสภิต วัดคฤหบดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระปริยัติวรากร
๖๖. พระครูสิริวิสุทธิญาณ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระสุธีธรรมาภรณ
๖๗. พระครูธีรธรรมคุณาภรณ วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระเมธีธรรมสาร
๖๘. พระครูกิตติธรรมาภรณ วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระสุทธิสารมุนี
๖๙. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ ๔ ประโยค วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะมีนามวา พระปริยัติวราภรณ
๗๐. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปญญาจารย ๔ ประโยค วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระวิเชียรกวี
๗๑. พระครูจันทรรัศมี วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระสุวรรณวิมลศีล
๗๒. พระครูพิศาลวรกิจ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระพิศาลกิจจาภรณ
๗๓. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ธงชัย วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะมีนามวา พระอรรถกิจโกศล
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๗๔. พระครูวิบูลศีลโสภิต วัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระราชาคณะมีนามวา พระวิบูลธรรมาภรณ
๗๕. พระครูโกศลธรรมวิจิตร วัดพระสิงห วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
เปน พระราชาคณะมีนามวา พระสิงหวิชัย
๗๖. พระมหามานพ จาครโต ๗ ประโยค วัดอริยวงศาราม จังหวัดราชบุรี เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระอุดมคัมภีรญาณ
๗๗. พระครูสิริธรรมสุธี วัดไผเงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะมีนามวา
พระมงคลสุธี
๗๘. พระครูโสภณปญญาธร วัดนอยนพคุณ กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะมีนามวา
พระมงคลดิลก
๗๙. พระครูสุทธิกาญจโนภาส วัดหงสาราม จังหวัดปตตานี เปน พระราชาคณะมีนามวา
พระอุดมสังวรญาณ
๘๐. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย วินัย วัดทุงเศรษฐี กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระพิศาลพัฒนาทร
๘๑. พระมหาสมนึก ๖ ประโยค วัดสุคันธาวาส จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูศรีสมุทรวาหะ
๘๒. พระมหาประยุทธ ๕ ประโยค วัดปาภูผักหวาน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูศรีวรญาณประยุต
๘๓. พระครูปลัดวินัยวัฒน สมใจ วัดเพชรวราราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโสภณวัชรคุณ
๘๔. พระมหาจินดา ๔ ประโยค วัดปทุมาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูปยคามเขต
คณาภิรักษ
๘๕. พระมหาพุฑฒจักร ๔ ประโยค วัดธาตุประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม เปน พระครูชมพุเขต
คณาภิรักษ
๘๖. พระมหาผล ๕ ประโยค วัดจําปา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสิริคณารักษ
๘๗. พระมหาชํานาญ ๔ ประโยค วัดธาตุนอย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวรเขต
คณารักษ
๘๘. พระมหาแกว ๖ ประโยค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีรัตนานุยุต
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๘๙. พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน สมเดช ๓ ประโยค วัดตรีทศเทพ วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวินัยรสสุนทร
๙๐. พระมหาณัฐวุฒิ ๖ ประโยค วัดโพธาราม พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค เปน
พระครูศรีโพธานุรักษ
๙๑. พระมหาบุญเลิศ ๖ ประโยค วัดทาตอน พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครู
สุธีปริยัตยานุกูล
๙๒. พระมหาวินัย ๕ ประโยค วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร เปน พระครู
สิริธรรมวรคุณ
๙๓. พระมหาบุญเยี่ยม ๕ ประโยค วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนอง เปน
พระครูสุนทรปริยัติคุณ
๙๔. พระครูธรรมธร ศิริวัฒน วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปน พระครูวิมลภาวนาประสิทธิ์
๙๕. พระครูปลัดโสภณวัฒน อนันต วัดบานเขื่องคํา จังหวัดยโสธร เปน พระครูภาวนานุสิฐ
๙๖. พระมหาจิรวัฒน ๖ ประโยค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูไพโรจนสังฆาราม
๙๗. พระมหาสมชาย ๔ ประโยค วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูพิสณฑวิหารกิจ
๙๘. พระมหาประพันธ ๓ ประโยค วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิทธิธรรมมงคล
๙๙. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน ประสิทธิ์ วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปุริมานุรักษ
๑๐๐. พระมหาสุพล ๔ ประโยค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน
พระครูปริยัติธรรมวงศ
๑๐๑. พระมหาสาคร ๖ ประโยค วัดเทพนิมิตต กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีปริยัติศาสก
๑๐๒. พระครูปลัดสาธุวัฒน เศรษฐกิจ วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวรกิตติโสภณ
๑๐๓. พระครูปลัดกิตติวิมลวัฒน บรรจง วัดอัมพวัน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสีลวิมลรัตน
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๑๐๔. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน สมชาย ๓ ประโยค วัดพระนอน จังหวัดนนทบุรี เปน
พระครูรัตนสุตาภิรักษ
๑๐๕. พระครูปลัดคุณวัฒน สมชาย วัดอัมพุวราราม จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิสุทธิกิตติคุณ
๑๐๖. พระมหาปยนันท ๖ ประโยค วัดบอทับใต จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูศรีรัตนาภิรัต
๑๐๗. พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน ประเสริฐ วัดหนองเกตุใหญ จังหวัดชลบุรี เปน พระครู
วิมลจริยาลังการ
๑๐๘. พระมหาลํายวน ๕ ประโยค วัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค เปน พระครู
สิริพรหมทัต
๑๐๙. พระมหาสมเพชร ๕ ประโยค วัดปามวง จังหวัดลําพูน เปน พระครูสิริวชิโรภาส
๑๑๐. พระครูปลัด พิศาล วัดบางโทง จังหวัดกระบี่ เปน พระครูไพศาลพัฒนานุยุต
๑๑๑. พระมหาประทีป ๔ ประโยค วัดศรีสุดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูเกษมสุตารักษ
๑๑๒. พระมหาคําคูณ ๓ ประโยค วัดราชนัดดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวุฒิธรรมสาร
๑๑๓. พระครูปลัด สมพงษ วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูสุมนศาสนกิจ
๑๑๔. พระครูปลัด เสมอ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูภัทรกิจจานุกิจ
๑๑๕. พระครูอมรศัพท วิชัย วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูพิศาลธรรมโสภณ
๑๑๖. พระครูสมุห พนม วัดอมริน ทราราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวิหารกิจจานุการ
๑๑๗. พระปลัด สมบัติ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูโกศลกิจจานุสิฐ
๑๑๘. พระครูปลัด ปญญา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูกติ ติปญญารัตน
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๑๑๙. พระครูปลัด วิรัตน วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี เปน พระครู
ปญญาวีรโกศล
๑๒๐. พระครูสมุห สุเทพ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี เปน
พระครูธรรมาภินันท
๑๒๑. พระมหาวีรพงษ ๓ ประโยค วัดนครสวรรค พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค
เปน พระครูนิสัยสรนาท
๑๒๒. พระประดิษฐ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครู
สถิตวชิราทร
๑๒๓. พระครูปลัด เวียงชัย ๔ ประโยค วัดไพรสณฑศักดาราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ
เปน พระครูกิตติพัชราทร
๑๒๔. พระครูปลัด โสภณ วัดพระแกว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เปน พระครู
อาทรรัตนานุรักษ
๑๒๕. พระพิรุณ วัดพระพุทธบาทตากผา พระอารามหลวง จังหวัดลําพูน เปน พระครู
สาทรธรรมพิเนต
๑๒๖. พระครูธรรมธร จารึก ๔ ประโยค วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
เปน พระครูปริยัติธรรมวัฒน
๑๒๗. พระปลัด วีระ วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูโอภาสชลธาร
๑๒๘. พระครูวินัยธร เฉลิม วัดตรีมิตร จังหวัดยะลา เปน พระครูกิตติธรรมภาณ
๑๒๙. พระมหาไสว ๔ ประโยค วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปริยัตยานุศาสน
๑๓๐. พระมหาวานิช ๔ ประโยค วัดโนนมวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติสันติธรรม
๑๓๑. พระเจาอธิการไชยา วัดตาดน้ําพุ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปยสีลาจารย
๑๓๒. พระมหาบรรเทิง ๓ ประโยค วัดหนองคณฑี จังหวัดสระบุรี เปน พระครูปริยัติสุนทรกิจ
๑๓๓. พระมหาประจวบ ๔ ประโยค วัดบานหมี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิทิตปริยัติคุณ
๑๓๔. พระมหาธวัช ๕ ประโยค วัดมะตอง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสิริธรรมานุสนธิ์
๑๓๕. พระมหาวิโรจน ๔ ประโยค วัดยางเปยง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโสภณสุตาลังการ
๑๓๖. พระมหาสมนึก ๔ ประโยค วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติกิจวรวัฒน
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พระครูปลัด ชฎิล ๓ ประโยค วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติกิจพิมล
เจาอธิการบัวทอง ๕ ประโยค วัดชุมพลบุรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริธรรมประภัศร
พระมหารัชชานนท ๕ ประโยค วัดสวางน้ําใส จังหวัดขอนแกนเปน พระครูสิริสังวรธรรม
พระมหานิยม ๕ ประโยค วัดอัมพวัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริสรญาณ
พระมหาจําลอง ๓ ประโยค วัดแจงสวางนอก จังหวัดขอนแกนเปน พระครูสุตคุณวัตร
พระมหาไพฑูรย ๓ ประโยค วัดจันทรศิริมังคลาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครู
พระปลัด ชัยวัฒน ๓ ประโยค วัดบานอาวอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุตธรรมวิวัฒน
พระมหาอุทัย ๖ ประโยค วัดหวยไหล จังหวัดนครพนม เปน พระครูศรีธรรมากร
พระมหาสุทธิรักษ ๓ ประโยค วัดสีมุมบูรพาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
พระมหาจรูญ ๖ ประโยค วัดควนสบาย จังหวัดกระบี่ เปน พระครูศรีรัตนาภิราม
พระปลัด สิทธิชัย วัดบางพูน จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูโกศลสิทธิการ
พระครูธรรมธร สุรพจน วัดลาดระโหง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูเกษมวุฒิกร
พระสมุห สมบุญ วัดหนาพระลาน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูปุญญานุรักษ
พระครูสังฆรักษ มานะชัย วัดสองคอนกลาง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิชิตกิจโกศล
เจาอธิการบุรี วัดหลังสวน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุนทรกิตยานุรักษ
พระปลัด สมศักดิ์ วัดพรหมรังษี จังหวัดลพบุรี เปน พระครูอาภากรวิวัฒน
พระครูปลัด สําเริง วัดหนองน้ําใส จังหวัดลพบุรี เปน พระครูธรรมาภิบาล
พระครูวินัยธร อริยะ วัดนิคมสามัคคีชัย จังหวัดลพบุรี เปน พระครูภาวนาปรีชา
เจาอธิการอดิศักดิ์ วัดวังสาริกา จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุเทศธรรมสาทิส
พระใบฎีกา บํารุง วัดปาแกว จังหวัดชลบุรี เปน พระครูรัตนวิสิฐ
พระครูสังฆรักษ ไพฑูรย วัดโคกขี้หนอน จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ
พระครูสังฆรักษ บุญเสริม วัดชากหมาก จังหวัดระยอง เปน พระครูสันติบุรพทิศ
พระครูสังฆรักษ สมุทร วัดพลงไสว ตําบลชากพง จังหวัดระยอง เปน พระครูประวิต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒ ข
๑๖๐.
๑๖๑.
ประชานุกูล
๑๖๒.
ปริยัตยาภิบาล
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.
๑๖๖.
กาญจนาภิวัฒน
๑๖๗.
๑๖๘.
๑๖๙.
๑๗๐.
๑๗๑.
๑๗๒.
๑๗๓.
๑๗๔.
๑๗๕.
๑๗๖.
๑๗๗.
๑๗๘.
๑๗๙.
๑๘๐.
๑๘๑.
๑๘๒.

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

พระครูปลัด ประพันธ วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิมลสุทธิสาร
พระมหากมลศิลป ๓ ประโยค วัดเขากําแพง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณ
พระมหาชาญวิวัฒน ๓ ประโยค วัดบานกลวย จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครู
พระครูปลัด มานพ วัดดอนโพธิ์ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโพธิสุวรรณคุณ
พระสมุห ทนงศักดิ์ วัดยาง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูกิตติคุณวุฒิ
พระครูใบฎีกา บุญค้ํา วัดชัยเภรีย จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณธรรมาภิรักษ
เจาอธิการอภิรัฐ ๓ ประโยค วัดเขาคันหอก จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกิตติ
เจาอธิการเฮง วัดวังใหญ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูประทีปกาญจนาภรณ
เจาอธิการพูลศักดิ์ วัดเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนปญญาวุฒิ
พระใบฎีกา วิเชียร วัดไทรทองพัฒนา จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวชิรกาญจนสาร
พระปลัด สุนัน วัดโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครรัตนาภรณ
พระปลัด วิชิต วัดอุดมพลาราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูอุดมธรรมวิภาส
เจาอธิการสนิท วัดเกาะเปา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิภาสจิรธรรม
เจาอธิการชลอ วัดฆะมัง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิปุณธรรมประกาศ
เจาอธิการยี้ วัดแกวสุริยฉาย จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูรัตนวชิโรภาส
เจาอธิการสํารวย วัดใหมโพธิ์ศรี จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิบูลโพธิกิจ
เจาอธิการสุบิน วัดเนินพยอม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิพิธธีรธรรม
เจาอธิการสมทรง วัดบึงบัว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิทักษปทุมเขต
เจาอธิการยงยุทธ วัดหนองไผพิทยาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวาปพัชรานุกูล
พระใบฎีกา จรัส วัดสวางคงคา จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโอภาสพัชรศาสน
พระปลัด มนตรี วัดวังขาม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุนทรพัชรสิทธิ์
เจาอธิการจตุชัย วัดเขื่อนขันธ จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประภากรชัยกิจ
พระปลัด รัตน วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก เปน พระครูบรมธาตุกิจจาทร
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เจาอธิการศรีรอด วัดหวยเนียม จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูวีรศาสนประดิษฐ
เจาอธิการสมนึก วัดเมาะหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิจิตรภัทรากร
เจาอธิการบุญมี วัดกูเกวียน จังหวัดลําปาง เปน พระครูวรศิลปโกศล
พระครูใบฎีกา สมชาย วัดมอนกระทิง จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิมลนพการ
เจาอธิการคลาย วัดทุงผึ้ง จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุนทรนวการ
เจาอธิการมานะ วัดมอนทรายนอน จังหวัดลําปาง เปน พระครูสถิตธรรมพิทักษ
เจาอธิการวรากรณ วัดลอมแรด จังหวัดลําปาง เปน พระครูประจักษธรรมนิทัศน
เจาอธิการสมชาติ วัดไชยพรม จังหวัดพะเยา เปน พระครูพิศาลนพกิจ
พระครูสังฆรักษ สนั่น วัดเมืองชุม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโกวิทนพการ
เจาอธิการเหรียญ วัดหวยประสิทธิ์ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิจิตรธรรมานุศาสก
พระครูธรรมธร ศตศักดิ์ วัดเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย เปน พระครูเขมสุทธิธรรม
พระครูพรรณทอง วัดเขาแกวดับภัย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูพิพัฒนสุนทรเวช
เจาอธิการวิชาญ วัดพระธาตุมอนหินแกว จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโกศลธรรมภาณ
เจาอธิการอินหลง วัดโละปาหา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประจักษวรวัฒน
เจาอธิการประหยัด วัดแมเงิน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิสาลธรรมสถิต
เจาอธิการนิยม วัดดงเหนือ จังหวัดแพร เปน พระครูวิจิตรศิลปาคม
เจาอธิการชนาธิป วัดดอนทัน จังหวัดแพร เปน พระครูวิธานวิริยคุณ
เจาอธิการสลี วัดใหม จังหวัดนาน เปน พระครูวิทิตนันทสาร
พระครูสมุห อนุตตระ วัดเมืองเล็น จังหวัดนาน เปน พระครูนิเทศนันทวุฒิ
เจาอธิการคํามูล วัดปาฝาง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูพิทักษอรัญวัตร
พระปลัด บุญปน วัดแมสูน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสังวรธรรมนันท
พระครูดวงจันทร วัดตนรุง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประพัฒนบุญญากร
พระครูคําปน วัดกอเกา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุวรรณปญญาโสภิต
เจาอธิการวิจารย วัดปาแป จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประจักษเขมคุณ
พระใบฎีกา คําจันทร วัดพระพุทธบาทหวยตม จังหวัดลําพูน เปน พระครูอุปถัมภสังฆกิจ
พระปลัด ชัยพร วัดศรีดอนชัย จังหวัดลําพูน เปน พระครูกิตติญาณพิชัย
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เจาอธิการอนุรัตน วัดมวยตอ จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุศาสนโสภณ
เจาอธิการอมรรัตน วัดเมืองปอน จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุวัตรสมณคุณ
เจาอธิการประยุทธ วัดแพงศรีสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอรุณวรวัฒน
เจาอธิการสงัด วัดปาพระนาไฮ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุจิตปญญาวัฒน
เจาอธิการอําพร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิพัฒนกิจ
เจาอธิการไพฑูรย วัดสวางสามัคคี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอรุณธรรมโฆสิต
เจาอธิการเลี้ยง วัดศรีสําราญ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน
เจาอธิการบัวผัน วัดศรีสวางมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูธีรธรรมานุยุต
เจาอธิการรินทร วัดดงสระพังทอง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประภัศรธรรมสุนทร
พระมหาวิเชียร ๓ ประโยค วัดเจริญผล จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวชิรสุตาภรณ
เจาอธิการเกียรติศักดิ์ วัดวาปประดิษฐ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประดิษฐจริยวัฒน
เจาอธิการสี วัดทุงสวางทาวารี จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสันติสมาจาร
เจาอธิการทองมา วัดรัตนประสิทธิ์ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูรัตนสิทธิธรรม
เจาอธิการวันนะสา วัดโนนศรีสะอาด จังหวัดหนองคาย เปน พระครูจิรวัฒนโสภณ
เจาอธิการนอย วัดสวางอารมณ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโอภาสสรคุณ
เจาอธิการสากล วัดพระพุทธบาทผาจอง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูบรรพตมงคลธรรม
เจาอธิการอัครเดช วัดมงคลนิมิตร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูนิมิตพัฒนกิจ
เจาอธิการอนวัช วัดสิงหทองเจติยาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณเจติยาทร
พระครูใบฎีกา วินิจ ๓ ประโยค วัดเนรมิตวิปสสนา จังหวัดเลย เปน พระครูสุตวรานุกูล
พระสมุห บัวภา วัดโพธิ์ชัย จังหวัดเลย เปน พระครูโพธิธรรมาภิวัฒน
เจาอธิการสุพล วัดวังทรายขาว จังหวัดเลย เปน พระครูสุมนสมาธิวัตร
พระปลัด ศราวุฒิ วัดปาจริยธรรม จังหวัดเลย เปน พระครูจริยธรรมคุณ
พระปลัด สุบรรณ วัดโพนงาม จังหวัดเลย เปน พระครูบุญประภากร
เจาอธิการทองสา วัดโนนสวาง จังหวัดเลย เปน พระครูสุวรรณโพธิสาร
เจาอธิการคําไพ วัดศรีสุมังคล จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุมังคโลภาส
เจาอธิการบุญมา วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุมนสิริวัฒน
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เจาอธิการนิรันทร วัดสันติวิมุตยาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสันติธรรมพิมล
เจาอธิการพนม วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประภัศรธรรมคุณ
เจาอธิการนฤทธิ์ วัดศรีทอง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุทธิธรรมธาดา
เจาอธิการพิชิต วัดหลุบเลาใหญ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูปคุณสิริธรรม
เจาอธิการกิตติชัย วัดศรีโพนเมือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูกิตติวิทยานุกูล
เจาอธิการทวี วัดหนองสวรรค จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูโสภิตธรรมนาถ
เจาอธิการบุญเลิศ วัดอุดมวารี จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอุดมธรรมวิธาน
เจาอธิการวิไลศักดิ์ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูกิตติวิริยคุณ
เจาอธิการกาน วัดเกาะแกวทรายขาว จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูรัตนปญญานุยุต
พระปลัด คําภา วัดทากระบือ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปญญาวรดิตถ
พระครูปลัด วสันต วัดไชยศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูบุญชยากร
เจาอธิการเผด็จ วัดปาวิลัยวรรณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโฆสิตธรรมพินิจ
พระสมุห สมคิด วัดบุญบาลประดิษฐ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประดิษฐบุญธรรม
เจาอธิการประยูร วัดโพธิ์พฤกษ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปภัสสรญาณ
เจาอธิการประเสริฐ วัดอัมพวัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกันตธรรมสาร
เจาอธิการคําภา วัดศรีสุทธาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุทธิธรรมญาณ
เจาอธิการนิวัฒน วัดหนองหูลิง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูบวรธรรมปคุณ
พระมหาเทิดไทย ๔ ประโยค วัดศรีสวางสรางแสน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
พระมหาเดช ๓ ประโยค วัดหวยเสือเตน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปริยัติธรรมาธร
เจาอธิการบุญเคน วัดศรีวนาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโอภาสวนาภิรม
เจาอธิการประมวล วัดปามุจลินท จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุธรรมคุณาธาร
เจาอธิการศักดา วัดโพนวิมาน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจินดารัตนาภรณ
เจาอธิการสรรพ วัดประสิทธิ์ไชยาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประสิทธิปญญาธร
เจาอธิการเกื้อ วัดสันติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสันติธรรมวิธาน
เจาอธิการบุญมี วัดโพธิ์ศรี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิประภากร
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เจาอธิการไสว วัดศรีนาชมวนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโชติศีลาภรณ
เจาอธิการวันชัย วัดปาศรีอินทราวนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิจิตรคณานุศาสน
พระปลัด บรรจง วัดวิเศษไพรสนษ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิเศษอาภากร
พระปลัด กิมทอง วัดทุงสวาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณธีราภรณ
เจาอธิการอนันต วัดปาหนองแสงทุง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอนันตสารโสภณ
เจาอธิการพรประเสริฐ วัดดอกรัก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูบวรธรรมานุยุต
พระสมุห สมศรี วัดโพธิ์ศรีทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิวุฒิธรรม
เจาอธิการทองคํา วัดหนองเหล็ก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณธรรมาภรณ
พระครูสมุห สมศักดิ์ วัดแสงอรุณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอรุณสิริวัฒน
เจาอธิการประครอง วัดดูกอึ่ง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูขันติพัฒโนภาส
เจาอธิการอภิชาติ ๔ ประโยค วัดวุฒิวาส จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปริยัติวุฒิสาร
พระปลัด สงา วัดโนนมะเขือ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุภกิจมงคล
เจาอธิการสมชัย วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูชัยมงคลสาร
เจาอธิการประหยัด วัดปานาแก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปภาตวนคุณ
พระใบฎีกา ณรงค วัดบานจิก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปญญาสิริทัศน
เจาอธิการบัญชา วัดใหมทองสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูผาสุกวิหารธรรม
พระครูสมุห บุญหลาย วัดนาใต จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอัครธรรมวิมล
พระสมุห ณัฐวร วัดดงกระชู จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสถิตจันทวงศ
เจาอธิการจํารัส วัดปาศรัทธาธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุดมภาวนากร
เจาอธิการทองกุล วัดขามปอม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูนันทธรรมาภิวัฒน
พระมหาสุรพล ๓ ประโยค วัดสรางชาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุตกิตยาธร
เจาอธิการสมสฤษฏิ์ วัดฟาหยาด จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุรปญญาภิมณฑ
เจาอธิการสําราญ วัดสรางมิ่ง จังหวัดยโสธร เปน พระครูวรสิทธิคุณ
เจาอธิการชนปน วัดโพธิ์ศรี จังหวัดยโสธร เปน พระครูจารุโพธิธรรม
เจาอธิการทวี วัดปาศิลาเลข จังหวัดยโสธร เปน พระครูอรัญญกิจโกศล
เจาอธิการเฉลิมศักดิ์ วัดโชติการาม จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิโรจนสิริธรรม
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พระใบฎีกา เคน วัดหนองบั่ว จังหวัดยโสธร เปน พระครูปหัฏฐธรรมวุฒิ
พระมหาเยี่ยม ๓ ประโยค วัดกระหวัน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปริยัติฐิติคุณ
เจาอธิการสงา วัดบานผึ้ง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโสภณสังวรคุณ
เจาอธิการแกว วัดหัวขัว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูรัตนสมาจาร
เจาอธิการบุญเติม วัดขนาวนาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโฆสิตปุญญวัฒน
พระปลัด อภินันท วัดจินดาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูจินดากัลยาณกิจ
เจาอธิการถวิล วัดดวนใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอดุลกิจโสภณ
พระมหาบุญธง ๔ ประโยค วัดกุญชร จังหวัดนครพนม เปน พระครูสิริปุญญโสภณ
พระมหาถาวร ๓ ประโยค วัดโพธิ์ไชย จังหวัดนครพนม เปน พระครูโพธิคุณาธาร
เจาอธิการสวย วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เปน พระครูอินทสรโสภณ
เจาอธิการเพลีย วัดปาสุทธาวาส จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุทธพัฒนกิจ
เจาอธิการเวส วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูปญญาสุทธิธรรม
เจาอธิการเนติ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูตันติกิจจานุยุต
เจาอธิการองอาจ วัดอรัญญวาสี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูอรัญจันทโชติ
พระครูวินัยธร ประชุม วัดปาสามัคคี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูปญญาปทีปโกศล
พระมหาหวัน ๔ ประโยค วัดฤกษอุดม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูปริยัติอุดมกิจ
เจาอธิการฝาน วัดยางชา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสิริธรรมโสภณ
พระปลัด วีระ วัดศรีวิไล จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูคัมภีรธรรมปยุต
พระมหาวันชัย ๓ ประโยค วัดโพธิ์ทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปริยัติโพธิวัฒน
เจาอธิการไปล วัดเกาหนองบัววง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสีลธัชธํารง
เจาอธิการสนอง วัดจินดาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปคุณธรรมวัตร
พระปลัด ทองสา วัดดงเค็ง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสีลธรรมานุกูล
เจาอธิการแยม วัดพันดุง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุจิตธรรมปหัฏฐ
เจาอธิการประศรี วัดโสกน้ําขุน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอโศกศีลคุณ
เจาอธิการสมชาย วัดสวางอากาศ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประภาตธรรมสาร
เจาอธิการวุฒิศิลป วัดรัฐถิวัลย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูกิตติสารวรคุณ
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เจาอธิการถวิล วัดขี้เหล็ก จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูประดิษฐชัยสาร
พระมหาชวน ๔ ประโยค วัดวารีมุขาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปริยัติวิริยาทร
เจาอธิการสํารวน วัดบานพลวง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูจันโทปมคุณ
เจาอธิการเพียร วัดโคกกระเบื้อง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอัคคธรรมโกศล
เจาอธิการสมพงษ วัดหนองเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวาปญาณวิสุทธิ์
เจาอธิการนุม วัดสําโรง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุทธิวุฒิกร
เจาอธิการจําป วัดแสลงพัน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิศิษฏญาณวงศ
เจาอธิการสุพรรณ วัดบานชุมแสง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิมลกัลยาณธรรม
เจาอธิการอวม วัดบานยาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมนัสสังฆกิจ
เจาอธิการปริญญา วัดสหมิตรบํารุง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุธรรมวรานุรักษ
เจาอธิการสําราญ วัดทุงสวางนารุง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูเกษมธรรมวิสิฐ
เจาอธิการสัมฤทธิ์ วัดชัยมงคลมุนีวาส จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอินทมงคลธรรม
เจาอธิการสุทธิพงศ วัดปราสาทเทพนิมิตร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูนิมิตสุทธิวงศ
เจาอธิการสมพงษ วัดบานโนน จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุเมธธรรมโกศล
พระครูอุทัย วัดโคกเขื่อน จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปภากรธรรมวิท
เจาอธิการสุวรรณ วัดเขาเพิ่มศรีสวาง จังหวัดนครนายก เปน พระครูโอภาสธรรมโชติ
พระปลัด ศรี วัดบางมะเฟอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูปญญาธรรมโชติ
พระใบฎีกา ชุมพล วัดลาดบัวขาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุนทรธรรมวิทิต
พระปลัด พิทักษ วัดทาเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสิริธรรมปญญา
พระปลัด สมพงษ วัดหาดสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูพิศิษฏวรธรรม
เจาอธิการเผียน วัดหนองเจ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูปภากรมงคล
พระปลัด ฉัตรชัย วัดใหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวิศาลชัยธรรม
พระปลัด เอื้อม วัดพระเลียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูอมรธรรมรังษี
พระครูปลัด สมหมาย วัดสุคนธาวาส จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูวิจิตรธรรมานันท
พระสมุห ไพสัณฑ วัดบรรพตวารีเขต จังหวัดชุมพร เปน พระครูพิสิฐสังฆการ
พระปลัด ประดิษฐ วัดทองตุมนอย จังหวัดชุมพร เปน พระครูศุภกิจพิธาน
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พระครูธรรมธร จตุพร วัดเขาไมแกว จังหวัดตรัง เปน พระครูอมรปญญารัตน
พระปลัด ประทิพย วัดน้ําพราย จังหวัดตรัง เปน พระครูวิริยกิจโสภิต
พระครูสุทธิ วัดสะพานไมแกน จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิศิษฏสารธรรม
พระปลัด ธนโชติ วัดหัวถนน จังหวัดสงขลา เปน พระครูประโชติกิจโกศล
เจาอธิการเจิม วัดทุงคลา จังหวัดปตตานี เปน พระครูบวรญาณคุณ
พระครูปลัด นิวัฒน วัดทุงคลา จังหวัดปตตานี เปน พระครูวิชิตเขตตารักษ
เจาอธิการจันทรแกว วัดทรายขาว จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูรัตนจันทประโชติ
พระครูสังฆรักษ ปราการ วัดสีตลาราม จังหวัดตาก เปน พระครูสีตลาภิรัต
พระครูใบฎีกา จงรักษ วัดปาธารทอง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุธรรมปญญาภรณ
พระครูคําอาย วัดปาแดง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอาทรธรรมวิภัช
เจาอธิการศิลปชัย วัดปาโนนสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสิริธรรมรังษี
เจาอธิการอําคา วัดขันธเสมาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมธรรมโกศล
เจาอธิการยุทธศิลป วัดศรีสําราญ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประยุตธรรมาภินันท
เจาอธิการวีระพล วัดปาโคกสวาง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวีระพลกิตติญาณ
เจาอธิการแสวง วัดปาศิลาเขตวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสันติธรรมประยุต
เจาอธิการวร วัดมหาชัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริวีรธรรม
เจาอธิการบุญเพ็ง วัดโนนไผลอม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุนทรบุญสาร
เจาอธิการบุญโชติ วัดโปงเชือกชัยมงคล จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูบุญโชตยาภรณ
เจาอธิการชารี วัดโพธิ์ศรีทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิธรรมาทร
เจาอธิการประยนต วัดปาศรีพัฒนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสิริพิพัฒนาทร
พระครูใบฎีกา ประพันธ วัดปาเหลาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวรสารโชติวัฒน
เจาอธิการทวีโชค วัดโคกสมบูรณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณโชติวัฒน
เจาอธิการประณต วัดศรีเทพประดิษฐาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุทัยธรรมโสภณ
เจาอธิการถวิลชัย วัดอรัญญวาสี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูกิตติธรรมาภรณ
พระสมุห เจียมทอง วัดปาเวฬุวัน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธวัชธรรมคุณ
เจาอธิการบุญเลี้ยง วัดหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพินิจธรรมสุนทร
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เจาอธิการสมเร็จ วัดปาโคกเบงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิมลกิจจานุรักษ
พระครูสมุห วิมล วัดรัตนาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูพิศิษฏคณาทร
พระมหาเขียน ๕ ประโยค วัดโมลี จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูมงคลกัลยาณคุณ
พระสมุห ศุภมิตร วัดปทุมวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิศาลพัฒนกิจ
พระมหาประสาร ๕ ประโยค วัดบานลาด จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสิริสารวิสิฐ
พระมหาประเวช ๖ ประโยค วัดประสาท จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูศรีพรหมาภิวัฒน
พระมหาบุญทรง ๕ ประโยค วัดบานไร จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสิริญาณวิสุทธิ์
พระมหาสมยศ ๕ ประโยค วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูสิริวชิรธรรม
พระครูพิมลสรนาท สุรวิทย ๓ ประโยค วัดไทยชุมพล จังหวัดสุโขทัย เปน พระครู
พระมหาสัญชัย ๓ ประโยค วัดเชตวัน จังหวัดแพร เปน พระครูอุดมวิริยการ
พระมหาสิงหชัย ๔ ประโยค วัดเชียงหมั้น จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุตชยาภรณ
พระมหานิคม ๔ ประโยค วัดอินทขีล จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุตคุณวัฒน
พระมหาอนงค ๔ ประโยค วัดหัวหิน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติบุญญาภรณ
พระมหาสนอง ๓ ประโยค วัดโคกกรวด จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุตอัครธรรม
พระมหาจํานงค ๕ ประโยค วัดอุทัยกุดโดน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสิริคุโณภาส
พระมหาเอกภพ ๔ ประโยค วัดศรีสวางโพธิ์ทอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุตว
พระมหาสุรพล ๔ ประโยค วัดโพธิ์ชัยเชียงงาม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปริยัติ
พระมหาวิชัย ๓ ประโยค วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุตกิจจาภรณ
พระมหาโสรส ๓ ประโยค วัดเอกสัตยบํารุง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุตกิตติสาร
พระมหาณรงค ๔ ประโยค วัดนอยโพธิ์คํา จังหวัดนครพนม เปน พระครูปริยัติโพธิคุณ
พระมหาสนม ๔ ประโยค วัดปทุมศิลาวารี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปทุมปริยัติการ
พระมหาเต็ง ๓ ประโยค วัดสวางอุดมทาศิลา จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปริยัติปญโญภาส
พระมหาสุรเชฏฐ ๔ ประโยค วัดโคกสวาง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปริยัติบุญวัฒน
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พระมหาประยูร ๓ ประโยค วัดทุงแฝก จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุตปญญาวัฒน
พระอธิการอนันต ๕ ประโยค วัดใหมไทยเจริญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
พระมหาภูวดล ๔ ประโยค วัดนามวง จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุตปญญากร
พระมหาอิ่ม ๖ ประโยค วัดมหิงษาราม จังหวัดปตตานี เปน พระครูศรีวีรธรรม
พระอธิการชูวิทย วัดมงคลธรรมกายาราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูภาวนานุวัตร
พระอธิการบุดดี วัดปาเลิงแฝก จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโสภณธรรมาจารย
พระอธิการสุดใจ วัดปาโนนสวรรคสามัคคีธรรม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุทธิปญญาจารย
พระอธิการอัมรินทร วัดนางหา จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูภาวนาธรรมคุณ
พระปลัด เอกสาร วัดภูเขาทอง จังหวัดตรัง เปน พระครูภาวนาสมาธิคุณ
พระครูสังฆรักษ ปราโมทย วัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูติลกานุรักษ
พระครูปลัด เฉลียว วัดนารีราษฎรประดิษฐ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูประดิษฐสิทธิคุณ
พระครูสังฆรักษ บรรจง วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูปยธรรมานุศาสก
พระครูสมุห สุวัฒน วัดทองใน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูดิลกโชติวัฒน
พระครูปลัด วรวิทย วัดสุทธาโภชน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุทธิธรรมคุณ
พระอธิการมงคล วัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสถิตมงคลวัตร
พระอธิการทองเจือ วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุวรรณวิสุทธิ์
พระอธิการสุเทพ วัดบางเพ็งใต กรุงเทพมหานคร เปน พระครูถาวรธรรมานุสิฐ
พระอธิการคําหมุน วัดตึก จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูวรกิจธํารง
พระสมุห สมพงษ วัดบางพูดนอก จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูนนทคุณวิสุทธิ์
พระครูสมุห ชอบ วัดไทยเจริญ จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูถาวรนนทคุณ
พระปลัด สุเทพ วัดลํามหาเมฆ จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูไพโรจนสารคุณ
พระอธิการสุชิน วัดคลองเกา จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิจิตรพัฒนาการ
พระอธิการสุชาติ วัดบางหญาแพรก จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสมุทรานุสิฐ
พระอธิการผิน วัดสลุด จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูโกศลสมุทรกิจ
พระมหาชาตรี ๔ ประโยค วัดนาอุน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูพิสุทธิ์
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พระมหาวีรยุทธ ๓ ประโยค วัดพะยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิสิฐ
พระอธิการทองหลอ วัดโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโพธิธรรมารักษ
พระปลัด วิชัย วัดบานแค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิชิตสิทธิคุณ
พระสมุห หยด วัดโคกมะยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอดุลพัฒนากร
พระใบฎีกา แกว วัดโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูรัตนกิจจารักษ
พระปลัด วิเชียร วัดชางเหล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูประทีปวัชราภรณ
พระครูปลัด ประยูร วัดทาการอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุทธิปญญาโสภณ
พระครูสังฆรักษ ธรรมนูญ วัดบางระกํา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอุดมนครกิจ
พระอธิการสมจิตร วัดกลางทุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอุดมธรรมจารี
พระอธิการเอื้อน วัดวังแดงใต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอดุลวิริยกิจ
พระอธิการปญญา วัดโคกจุฬา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูประภัสสรสีลคุณ
พระสมุห ขวัญไชย วัดบุญเกิด จังหวัดอางทอง เปน พระครูสุภารวิมล
พระครูปลัด ไพฑูรย วัดโลหสุทธาวาส จังหวัดอางทอง เปน พระครูนิเทศกธรรมรส
พระมหาสมบัติ ๔ ประโยค วัดเขาคูบา จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพินิตปริยัติกิจ
พระอธิการบิน วัดหนองพระบาง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสังฆกิจโกศล
พระอธิการพรหมา วัดธารเกษม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพรหมเทพาจารย
พระอธิการโสภณ วัดชําผักแพว จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิธานกิจโกศล
พระปลัด ยงยุทธ วัดเขานอยจอมสวรรค จังหวัดสระบุรี เปน พระครูประสุตวรการ
พระอธิการวรรณะ วัดพุซาง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุนทรธรรมารักษ
พระอธิการเสวียน วัดเชิงราก จังหวัดสระบุรี เปน พระครูโกศลวิหารกิจ
พระอธิการหนูแดง วัดหนองหญาปลอง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุนทรสมณกิจ
พระอธิการหล วัดเขานอยปจเจกธรรม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูภาวนานุโยค
พระอธิการเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิมลสมณวัตร
พระปลัด สุริน วัดสาธุการาม จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูบวรสาธุวัตร
พระปลัด จงกล วัดหนองแก จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสถิตชยานุรักษ
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พระครูปลัด ดําเนิน วัดหัวตะพาน จังหวัดชัยนาท เปน พระครูถาวรจริยาภิวัฒน
พระอธิการลํายวง วัดนมโฑ จังหวัดชัยนาท เปน พระครูวิชัยนันทกิจ
พระมหานิพนธ ๓ ประโยค วัดธรรมโศภิต จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยปริยัติโสภณ
พระครูปลัด ประสิทธิ์ วัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิสิฐพัฒนาทร
พระครูปลัด นุกูล วัดชองลม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
พระอธิการผจญ วัดโบสถ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน
พระปลัด โสน วัดหนองชันจันทนาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิมลธรรมสถิต
พระครูวินัยธร วัลลภ วัดสามัคคีบรรพต จังหวัดชลบุรี เปน พระครูเกษมกิตติโสภณ
พระครูปลัด วิรัตน วัดบานดอน จังหวัดระยอง เปน พระครูบุรเขตวุฒิกร
พระสมุห เลา วัดชงโค จังหวัดระยอง เปน พระครูพัฒนกิจบูรพา
พระครูธรรมธร บัญชา วัดคีรีภาวนาราม จังหวัดระยอง เปน พระครูปญญาศุภสิทธิ์
พระอธิการไพรินทร วัดเนินสุข จังหวัดระยอง เปน พระครูวรกิจโสภิต
พระอธิการสวาท วัดโปงจันทร จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูกิตติปญญาคุณ
พระครูปลัด สมคิด วัดพลวง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพุทธบทบริบาล
พระปลัด มานพ วัดหนองแหวน จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูโสภิตวิหารกิจ
พระปลัด ทิวา วัดไผลอม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูมงคลพัฒนกิจ
พระอธิการวัลลภ วัดจันทคุณาราม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูวิวัฒนกิจโกศล
พระมหาพงษคณิต ๓ ประโยค วัดน้ําเชี่ยว จังหวัดตราด เปน พระครูโสภณสุตวัฒน
พระสมุห บุญมา วัดคลองใหญ จังหวัดตราด เปน พระครูบุรเขตบุญญาคม
พระปลัด สุวัฒน วัดกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิมลสมณคุณ
พระครูปลัด สังเวย วัดทาพูด จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวรดิตถานุยุต
พระครูปลัด บุญมี วัดสระน้ําสม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปุญญาภินันท
พระอธิการประเสริฐ วัดสุขวราราม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูสุจิตพิพัฒน
พระครูใบฎีกา สมควร วัดบางปลา จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปยธรรมพิมล
พระครูธรรมธร สมทรง วัดสวางอารมณ จังหวัดนครปฐม เปน พระครูยติธรรมานุยุต
พระอธิการกวย วัดสารภี จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูเกษมสารคุณ
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พระอธิการธวัช วัดโพธิ์ตะควน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวัจนธรรมคุณ
พระใบฎีกา ไพฑูรย วัดตรอกตาโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณภัทราภรณ
พระครูวินัยธร กฤติธี วัดบานสระ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโสภิตสุวรรณาภรณ
พระอธิการเฉลียว วัดดอนมะเกลือ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโกศลสุวรรณธรรม
พระอธิการฟู วัดเทพพิทักษ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูมงคลเทพพิทักษ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดไรปา จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสิทธิกาญจนาภรณ
พระครูปลัด จําเริญ วัดทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการบุญสม วัดหนองขอน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูถาวรกาญจนมงคล
พระปลัด สุวรรณ วัดนาใหม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูเหมวรรโณภาส
พระอธิการเจน วัดวังไพรศิลาทอง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนวนานุรักษ
พระอธิการอาคม วัดปากลําขาแขง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูพิพัฒนกาญจนาคม
พระอธิการวิชาติ วัดหวยหวาย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสุทธิกาญจนาภรณ
พระอธิการญาณพิภพ วัดถ้ําผาวังจันทร จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวิลาศจันทโรภาส
พระปลัด มนัส วัดเขาตองเมืองลับแล จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนธรรมโชติ
พระอธิการอัมพร วัดเกาะ จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครสารโสภณ
พระอธิการสมชาย วัดหนองนกไข จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครคุณาภรณ
พระอธิการเกรียงไกร วัดใหมราษฎรนุกูล จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครคุณานุกูล
พระปลัด ไพศาล วัดแหลมทอง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูพิศาลรัตนากร
พระปลัด แคลว วัดหนองประทุน จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิริยาธิการ
พระครูสมุห เคี้ยม วัดหวยไผ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิหารกิจโสภณ
พระปลัด อํานวย วัดเกตุนอยอัมพวัน จังหวัดราชบุรี เปน พระครูประกาศธีรคุณ
พระสมุห จันทร วัดเหนือบางแพ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูจันทรคุณ
พระครูสมุห จําลอง วัดหัวปาพรหมสราภิรัต จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิมลธรรมวัฒน
พระอธิการฉวี วัดเวฬุวนาราม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรกิตติคุณ
พระสมุห หวัน วัดธรรมาราม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูโกวิทวชิรากร
พระใบฎีกา ประสิทธิ์ วัดอางหิน จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูสาทรวัชรกิจ
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๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

พระอธิการจิตติพร วัดทองนพคุณ จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูโกศลวัชรธรรม
พระอธิการสมบุญ วัดรัตนตรัย จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูมงคลพัชรคุณ
พระครูสังฆรักษ บุญชวย วัดบางประจันต จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูวิทิตสมุทรคุณ
พระมหาจาง ๔ ประโยค วัดบอฝาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูศีลสุตาภรณ
พระอธิการสุเทพ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูสถิต
พระอธิการเล็ก วัดประชานิมิต จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิกรปุญญาภิวัฒน
พระครูสังฆรักษ สม วัดเทพสุทธาวาส จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิมิตศีลาภรณ
พระใบฎีกา คํารณ วัดเกาะแกว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพัทธวรกิจ
พระอธิการบุญสม วัดเกษมศานติ์ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยุตปุญญเกษม
พระสมุห วิชา วัดเขาดินเหนือ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาสธรรมขันธ
พระอธิการจํานัน วัดโบราณธรรมยิกาวาส จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิเวศนสีลวิมล
พระอธิการชมภู วัดทุงทาเสา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพันธจันโทภาส
พระอธิการทุเรียน วัดเขาบอพลับ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิติปญญาวุฒิ
พระอธิการประคอง วัดเนินทอง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยมธรรมประยุต
พระอธิการโอด วัดบานวังแรง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิคมสีลวัตร
พระอธิการประจวบ วัดคีรีรัตนาราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาตรัตนากร
พระอธิการหลาน วัดบานแมนารี จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูพิพัฒนวชิรากร
พระอธิการทูล วัดอินทาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูถาวรวชิรสาร
พระอธิการบุญเลื่อน วัดดํารงธรรม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูจันทวชิรธรรม
พระอธิการสนอง วัดวังเจา จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวิเชียรพลวุฒิ
พระอธิการอํานวย วัดเนินกรอย จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูศีลวชิรคุปต
พระอธิการประดิษฐ วัดโพธิ์ประสิทธิธรรม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูโพธิวชิรศาสน
พระอธิการวิโมกข วัดโนนดุม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสันติวชิรกิจ
พระอธิการโอด วัดบึงบาน จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวาปวชิโรทัย
พระอธิการลพ วัดดอยแกว จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูปยวชิราภรณ
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พระครูสังฆรักษ วิสุทธิ์ วัดไรหลักขวัญ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูพิบูลวชิรวิสุทธิ์
พระอธิการสมาน วัดทาครอ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวชิรสมานคุณ
พระอธิการวิสูตร วัดหวยหลัว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิศิษฏิ์ปญญาภรณ
พระอธิการจําเนียร วัดโพธิ์งาม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิโรจนโพธิโสภณ
พระอธิการประกาศ วัดวังมะเดื่อ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิรุฬหธรรมรักษ
พระอธิการบุญสง วัดวังทับไทร จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิธานศีลคุณ
พระอธิการทองใบ วัดโคกสะอาด จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิสุทธิ์ธรรมบาล
พระอธิการเกษม วัดวังหวา จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิสาลเขมากร
พระอธิการผอง วัดบางไผ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิเศษบุญญากร
พระอธิการเฉลียว วัดใหมสําราญ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวินิตจันโทภาส
พระอธิการประจวบ วัดวังตาดวง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิวิธถิรคุณ
พระอธิการริ วัดเขาแมแก จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูบรรพตพัชรคุณ
พระอธิการอุดม วัดโนนศรัทธาชุม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสัทธาพัชโรดม
พระอธิการภิญโญ วัดบุงยาง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุเมธพัชราศัย
พระใบฎีกา จรูญ วัดปาเรไร จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูอรัญพัชรกิจ
พระอธิการบุญชวย วัดบึงสามพันลาง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูธีรพัชรากร
พระอธิการสฤทธิ์ วัดศรีสมบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโสภณพัชโรทัย
พระอธิการประสาร วัดลัฏฐิวัน จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูไพศาลพัชราภิรัต
พระอธิการจุล วัดโพธิ์ไทร จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโพธิพัชโรภาส
พระอธิการสุริยันต วัดน้ําคําเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูพัชรธรรมประภัศร
พระสมุห สมชาย วัดโคกสลุด จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิพัฒนอาจารคุณ
พระอธิการสุรทิน วัดสวนรมบารมี จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูโฆสิตธรรมสุนทร
พระอธิการโพธิ์ วัดยาง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูโสภณจันทโพธิ
พระอธิการสมชาย วัดโสภาราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประกาศพุทธิคุณ
พระอธิการแขก วัดพันเสา จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูปยสีลาภิรัต
พระครูสุทัศน วัดวังไมตอก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูมงคลจันโทภาส
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พระอธิการบุญทรง วัดใหมทรงธรรม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูกัลยาณวิสุทธิคุณ
พระใบฎีกา ดวง วัดเชิงผา จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูประภัศรฉันทานุกูล
พระใบฎีกา เปา วัดทาชาง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูพิศาลนาคดิตถ
พระอธิการนิด วัดสารจิตร จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุจิตศีลสังวร
พระอธิการกวม วัดปทุมวนาราม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูโกมุทพนารักษ
พระอธิการเพชร วัดบานใหม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวิสุทธิพลากร
พระอธิการฉลวย วัดมงคลคีรีเขตร จังหวัดตาก เปน พระครูสุเขตมงคลการ
พระอธิการถวิล วัดเกาะตาเถียร จังหวัดตาก เปน พระครูประทีปถิรธรรม
พระมหาสุวรรณ ๔ ประโยค วัดสามัคยาราม จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูปริยัตยานุโยค
พระใบฎีกา ปลั่ง วัดศรีธาราม จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุปุญญาภินันท
พระอธิการสมหมาย วัดปทุมคงคา จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูวาปปทุมรักษ
พระครู จรัญ วัดนาปอใต จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิศาลนพกิจ
พระอธิการสุคํา วัดศรีถอย จังหวัดลําปาง เปน พระครูพิศาลวรพินิจ
พระครูแกวมูล วัดนาเอี้ยง จังหวัดลําปาง เปน พระครูโสภณวิริยการ
พระอธิการนิไพร วัดนาโปงใต จังหวัดลําปาง เปน พระครูพิพัฒนธรรมวิมล
พระอธิการชาญ วัดแพะกอม จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิธานสารกิจ
พระอธิการสมนึก วัดแมทะหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูโสภิตวชิรคุณ
พระอธิการณรงคศักดิ์ วัดศาลาเม็ง จังหวัดลําปาง เปน พระครูอดุลธรรมโกวิท
พระอธิการวีรพงศ วัดตุนกลาง จังหวัดพะเยา เปน พระครูไพบูลวรการ
พระอธิการอุบล วัดพระธาตุมุงเมือง จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิสาลสุนทรกิจ
พระอธิการศรี วัดทุงกวาว จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิทิตศาสนคุณ
พระครูธรรมธร จํารัส วัดบุญยืน จังหวัดพะเยา เปน พระครูโสภิตโชติคุณ
พระสมุห ศรัณย วัดเชียงยืน จังหวัดพะเยา เปน พระครูอดุลสุนทรการ
พระอธิการสมนึก วัดพรหมวิหาร จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิบูลธรรมวิมล
พระอธิการประวิทย วัดหนองฮาง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอุปตถัมภวรกิจ
พระอธิการสวน วัดใหมสุขเกษม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิลาศธรรมานุกูล
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พระอธิการเฉลิมพล วัดบุญเริง จังหวัดแพร เปน พระครูมนูญสารกิจ
พระอธิการศรชัย วัดไฮสรอย จังหวัดแพร เปน พระครูพิศาลอรรถกิจ
พระอธิการมาลัย วัดรองเย็น จังหวัดแพร เปน พระครูพินิจสารการ
พระอธิการสมหมาย วัดวังชิ้น จังหวัดแพร เปน พระครูวิสิฐอรรถการ
พระอธิการสมาน วัดศิริธาดา จังหวัดนาน เปน พระครูอุปถัมภนันทการ
พระอธิการสมบัติ วัดพงษ จังหวัดนาน เปน พระครูปฏิภาณนันทนิเทศ
พระธรรมธร เกษมญาณ วัดเจดีย จังหวัดนาน เปน พระครูวิมลนันทญาณ
พระอธิการจําเนียร วัดคือเวียง จังหวัดนาน เปน พระครูวิสุทธิ์นันทธรรม
พระวินัยธร ยุทธ วัดพญาวัด จังหวัดนาน เปน พระครูพิศาลนันทเวช
พระครูดวงแกว วัดปาตึง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูรัตนวิบูลย
พระครูคําจันทร วัดปากกอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูถาวรสาธุวัตร
พระอธิการดวงเนตร วัดถ้ําเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโสภณธรรมพินิต
พระครูประสงค วัดอรุณนิวาส จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปญญาวรวิวัฒน
พระครูสังฆรักษ อาทิตย วัดบานทอ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอาทรสังวรคุณ
พระครูจําเริญ วัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูเกษมจริยาภิวัฒน
พระอธิการประดิษฐ วัดบานใหมปางเติม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุชาตธรรมาวุธ
พระครูอุดม วัดเดชดํารงค จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจารุวรรณพิพัฒน
พระอธิการอินทรทัต วัดพระธาตุดอยจอมแจง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอดุลเจติยาภิบาล
พระอธิการธงชัย วัดเจดียแมครัว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถิตเจติยารักษ
พระครูจรัญ วัดพันหลัง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุนทรพัฒนาภิรัต
พระอธิการสายันต วัดทาทุม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประภาศสารคุณ
พระอธิการพรชัย วัดพระพุทธบาทสี่รอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูพุทธบทเจติยารักษ
พระครูสมพร วัดหนองหอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประทีปวรธรรม
พระปลัด ทวีศักดิ์ วัดเชียงแสน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูพิพัฒนมงคลกิจ
พระอธิการเสนห วัดหวยทราย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปยกิจโกศล
พระอธิการจรัล วัดทุงทอ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปญญาพิสุทธิ์
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พระครูปลัด วิฑูรย วัดหวยบงวัฒนาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูรัตนปญญาวิสุทธิ์
พระครูสิทธิ วัดปางตนเดื่อ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูมงคลรัตน
พระครูทอง วัดศรีปงเมือง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูมงคลวิทิต
พระอธิการบุญเปง วัดทุงปูน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูคัมภีรธรรม
พระอธิการใจมา วัดชางเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวิสุตปญญาคุณ
พระอธิการบัณฑิต วัดแมใจใต จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวิจารณศุภวัตร
พระอธิการจํานงค วัดหนองปด จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวาปสุนทรกิจ
พระครูธรรมธร บุญรัตน วัดทาวบุญเรือง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูกิตติพัฒนโสภณ
พระมหาสวัสดิ์ ๓ ประโยค วัดพันตาเกิน จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุวัตถิ์ธรรมกิจ
พระครูบุญคิด วัดบานมวงตนผึ้ง จังหวัดลําพูน เปน พระครูปยรัตนโชติ
พระปลัด พรศักดิ์ วัดดอยกอม จังหวัดลําพูน เปน พระครูบรรพตพัฒนานุยุต
พระสมุห ณรงค วัดทุงเปด จังหวัดลําพูน เปน พระครูวรวรรณวิศิษฏ
พระอธิการสมบูรณ วัดทาดอยแกว จังหวัดลําพูน เปน พระครูประภัศรรัตโนภาส
พระอธิการคํามูล วัดบานเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุปุญญาภิราม
พระครูใบฎีกา ประวัติ วัดผาผา จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุรักษพัฒนคุณ
พระอธิการเรียน วัดโพธิ์ศรี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิสีลสุนทร
พระอธิการอภิสิทธิ์ วัดบรมสมภรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอมรวรานุวัตร
พระอธิการสงวน วัดครองธรรมิการาม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปญญาธรรมสุนทร
พระอธิการสมจิตร วัดสระศรีทวีปุญญาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุตกิจบรรหาร
พระอธิการเจรียญ วัดลําดวน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิชิตธรรมคุณ
พระอธิการสุพรรณ วัดปาอุมจาน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวิมลธรรมรังสี
พระอธิการศักดา วัดปจฉิมาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมวรานุวัฒน
พระอธิการสงา วัดจันทราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูรัตนจันทคุณ
พระอธิการสมบูรณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมธรรมนาถ
พระอธิการทองใบ วัดสวางอารมณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวรรณธรรมวุฒิ
พระอธิการศุภชัย วัดโพธิ์ศรีสะอาด จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิสุวัฒนาภรณ
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พระอธิการสมบัติ วัดจันทรเรไลย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูจันทสิริชัย
พระอธิการนอย วัดปาธรรมวิเวก จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสันติวรวัฒน
พระอธิการหมุน วัดสามัคคีศรีสมพร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวุฒิธรรมรังสี
พระอธิการเรืองชัย วัดอินทราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอินทวรานุวัฒน
พระอธิการพุทธลักษณ วัดแกวสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอรุณรัตนาภรณ
พระอธิการคําใบ วัดพนาสณฑ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูไพรสณฑสันติธรรม
พระอธิการหนูวา วัดเทพมีชัย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประทีปคุณสาร
พระอธิการอิทธิพล วัดชุมแพ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุดมฐิติคุณ
พระอธิการไพฑูรย วัดอัมพวัน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิสุทธิสีลคุณ
พระอธิการวงษสุวรรณ วัดตาหมู จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกันตคุณาจาร
พระอธิการอุทัย วัดปจจันตคาม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโอภาสธรรมทัศน
พระอธิการจําลอง วัดศรีสุพลวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูศีลสารกิตติคุณ
พระอธิการทองนัย วัดปาเทพพัฒนาจิต จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณพัฒนพิมล
พระอธิการสุริยา วัดเจริญธรรม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูขันติธีรคุณ
พระอธิการอัศจรรย วัดปาเจริญพร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอรัญสารคุณ
พระอธิการถิ่น วัดถ้ําพระวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกันตสีลวิสุทธิ์
พระอธิการบุญถม วัดนาสุขสันต จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวชิรวรานุวัฒน
พระอธิการธง วัดโพธิ์ชัยสวางจิตร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโพธิพัฒนาทร
พระอธิการสมพร วัดศรีสมบูรณ จังหวัดเลย เปน พระครูสุจิตญาณคุณ
พระอธิการทองคํา วัดโพนทัน จังหวัดเลย เปน พระครูสุวรรณวรานุวัฒน
พระอธิการสมทบ วัดศรีสวางดงเย็น จังหวัดเลย เปน พระครูประภาสธรรมานุยุต
พระใบฎีกา จําเนียร วัดภูกรงไกธรรมาราม จังหวัดเลย เปน พระครูบรรพตธรรมคุณ
พระอธิการเกรียง วัดศรีสะอาด จังหวัดเลย เปน พระครูอุดมโสภณกิจ
พระอธิการสนอ วัดสระแกว จังหวัดเลย เปน พระครูประทีปสรคุณ
พระอธิการจันทะ วัดเวฬุวัน จังหวัดเลย เปน พระครูรัตนจันทโชติ
พระอธิการนวล วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูโชติบุญวัฒน
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พระมหาเกษม ๓ ประโยค วัดสามัคคีธรรม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประทีป
พระมหาสุดใจ ๓ ประโยค วัดไผลอม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูปริยัติธรรมานุวัตร
พระอธิการกวี วัดนิโรธมรรคาลัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูนิโรธสิริคุณ
พระอธิการสมบัติ วัดสามัคคีเทวนาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูอุดมธีรคุณ
พระอธิการบุญโฮม วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวชิรปญญาธรรม
พระอธิการกอง วัดศรีสําราญ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวีรสิริวัฒน
พระอธิการสังวาลย วัดกลางภู จังหวัดสกลนคร เปน พระครูจารุวัณณาภรณ
พระอธิการเกียง วัดสวางสามัคคี จังหวัดสกลนคร เปน พระครูอรุณบุญโชติ
พระอธิการมีกาด วัดบึงสา จังหวัดสกลนคร เปน พระครูกันตจริยสุนทร
พระครูสังฆรักษ ณรงคศักดิ์ วัดสวรรคนิมิต จังหวัดสกลนคร เปน พระครูกิตติธรรมนิวิฐ
พระอธิการถวิล วัดจันทร จังหวัดสกลนคร เปน พระครูจันทประภากร
พระอธิการเวียน วัดประชารังสรรค จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประภากรวิวัฒน
พระอธิการนันท วัดประชาอุทิศ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปยนันทคุณ
พระอธิการเฉวียง วัดศรีรัตนชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูรัตนธรรมพิมล
พระอธิการปยะพงษ วัดพุทธบรรพต จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูบรรพตสิริวัฒน
พระอธิการชาญยุทธ วัดศิริมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูพิมลธรรมวัฒน
พระอธิการบุญเตียง วัดเลิศเสนีย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปยวุฒิธรรม
พระอธิการเสาร วัดชัยชนะวิทยาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวิชัยธรรมโชติ
พระอธิการบัณฑิตย วัดสวางกุงทอง จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูมงคลธีรธรรม
พระอธิการวิรัตน วัดถ้ําเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูประสิทธิธรรมโกศล
พระอธิการคําพันธ วัดวุฒิสมานชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวุฒิสีลคุณ
พระอธิการวาฤทธิ์ วัดปทุมวัน จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปทุมปญญาภิรักษ
พระอธิการสังฆ วัดบุพพวนารามนิเวศน จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูมงคลวนาภิรม
พระครูปลัด สวรรค ๔ ประโยค วัดสระโอภาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติ
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พระมหาธงชัย ๔ ประโยค วัดนทีตีรสถิตย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติธรรมาทร
พระอธิการบุญคุม วัดชัยประสิทธิ์ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประสิทธิ์ชัยนันท
พระอธิการณรงค วัดอมรบูรณาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอมรปวโรภาส
พระอธิการสมชาย วัดไพศาล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอินทธีรคุณ
พระอธิการไสว วัดปาชัยวัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูธรรมธราจารย
พระอธิการจําเนียน วัดศรีชมชื่น จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปราโมทยวุฒิสาร
พระอธิการชาลี วัดสามัคคีวิทยาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสถิตสารโสภิต
พระอธิการเสียงระพน วัดสมบูรณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิจารณธรรมโฆษิต
พระครูใบฎีกา สุทธิ วัดศรีดอนกลาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสารสิทธิคุณ
พระอธิการสงกรานต วัดโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโพธิชโยภาส
พระอธิการแกว วัดโพธิ์ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุทธิโพธิสาร
พระอธิการพรมมา วัดไทรทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณสารวุฒิ
พระอธิการประจักษ วัดชุมพรชัยศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูชัยสิริสาร
พระปลัด นิมิตร วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโพธิวรรณากร
พระอธิการผาง วัดศิริธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูจันทรญาณโสภณ
พระอธิการศุภนนท วัดโพธาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโพธิอินทสาร
พระอธิการฤทธิ์ วัดราษฎรอุดม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอุดมจริยธรรม
พระครูใบฎีกา ชนะ วัดอรุณวนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกิตติชัยคุณ
พระอธิการเวียง วัดจิตปาลิวัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโกวิทสารสุนทร
พระอธิการอุดร วัดดุสิตตาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูดุสิตธรรมคุณ
พระอธิการทองสุข วัดปทุมวัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประทุมสารการ
พระอธิการคําผล วัดโนนสะอาด จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสันติสุทธิธรรม
พระอธิการอินทร วัดคําสมบูรณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณมงคลวัตร
พระอธิการคําภา วัดสวางพัฒนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโชติธรรมพิพัฒน
พระมหาบุญจันทร ๓ ประโยค วัดเหลาหนาดโนนงิ้ว จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
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พระอธิการบุญเลิศ วัดแวงดง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอุดมสุทธิธรรม
พระอธิการสุมล วัดบานดอนตูม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูประภาสโพธิสาร
พระอธิการเฟอง วัดโนนเดื่อ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูถาวรสารคุณ
พระอธิการจันดี วัดน้ําเกลี้ยง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุทธิธรรมคุณากร
พระอธิการวิจิตร วัดศรีมุนีวรรณ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูพิพิธวรรโณภาส
พระอธิการตา วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูประภากรโพธิธรรม
พระอธิการสุทธีระ วัดใหมขุนเขวา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูนพกิจสุนทร
พระอธิการพรมมา วัดยางวิไล จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโสภณโชติธรรม
พระอธิการชัยพงษ วัดหนองแก จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปญญาสราธิคุณ
พระอธิการบุญถม วัดบานโคกยาว จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสาทรกิตติคุณ
พระครูวินัยธร ประนอม วัดปากุดแดงไทรงาม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอาคม
พระอธิการสากล วัดสุวรรณาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโกศลวุฒิคุณ
พระครูปลัด ใส วัดปากุดเวียนสันติธรรม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูรัตนสังฆคุณ
พระอธิการสุนทร วัดสวางดุสิต จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูดุสิตปญโญภาส
พระอธิการสําพัน วัดบานเหลาคอ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูคุณวัฒนโสภณ
พระอธิการโกศล วัดบานโดน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูถาวรโชติคุณ
พระใบฎีกา ออนตา วัดบานวังจาน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุทัศนวุฒิสาร
พระอธิการพรมมา วัดโพธิ์ชัยศรี จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโพธิ์ชัยธรรมาภินันท
พระอธิการทองดี วัดบานศาลา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูเหมสารคุณ
พระอธิการปรีชา วัดปาคําผักกูด จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปรีชาญาณโสภิต
พระอธิการหนูเจียม วัดชัยศรี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุดมชยาภิวัฒน
พระอธิการจันที วัดบานหนองอีกุม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกิตติจันทคุณ
พระอธิการสําราญ วัดดอนสนวน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสังวรสมานคุณ
พระอธิการลือชัย วัดอินทรนิมิต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุทธิอินทคุณ
พระอธิการสุเมธี วัดทุงผาเพชร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวัชรวรธรรม
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พระอธิการเสรี วัดปา ณ สีลวันต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสิริญาณโสภณ
พระครูปลัด ธนสิทธิ์ วัดกุดลาย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิสุทธิธรรมจารี
พระอธิการบําเพ็ญ วัดปาบานหนองบัวทอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิสุทธิธรรมาจารย
พระอธิการถนอม วัดโพธิ์ไทรโคกมะลิ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโพธิอรรถากร
พระอธิการนิคมศักดิ์ วัดสวางมีชัยหนองแต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูขันติสิริคุณ
พระอธิการอํา วัดศิริราชบํารุงสมสะอาดเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิสุทธิ
พระอธิการสุภาพ วัดปารัตนสีวลี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูรัตนศีลาภรณ
พระอธิการชัยยันต วัดถ้ําหมอสันติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูภาวนาวรธรรม
พระอธิการประสิทธิ์ วัดพรหมวิหาร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประดิษฐวิหารธรรม
พระอธิการเนาว วัดปาวารีวัน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวารีวนาพิทักษ
พระอธิการคําสี วัดจินดามณี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจินดาโชติคุณ
พระอธิการไปล วัดหอไตรเหลาใหญ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสังวรสีลสาร
พระอธิการเฮียง วัดสะอาดโพธิ์ชัย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโพธิชยาธร
พระมหาสุนีย ๓ ประโยค วัดบานทานคร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุตธรรมาทร
พระปลัด ทองดี วัดโนนสวาท จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจารุวรรณวโรภาส
พระอธิการวิไลย วัดรัตนไตรคม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวีรธรรมประโชติ
พระอธิการยนต วัดบานบักตู จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกิตติสารธรรมคุณ
พระอธิการหมุน วัดบูรพากูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสถิตบูรพานุรักษ
พระสมุห ลา วัดศิรินาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุทธิปญญาวัฒน
พระอธิการเสาร วัดบานเหลากุด จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูถาวรอัครธรรม
พระอธิการสม วัดสุคันธาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัศรธรรมพิมล
พระอธิการทองจันทร วัดมะอึ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณจันทรังสี
พระอธิการสมบัติ วัดหนองหิน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาวรประยุต
พระอธิการหัด วัดโพธิ์ทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลโพธิ
พระสมุห รัตน วัดเจริญชัย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวัฒนสีลาภรณ
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พระอธิการปรีชา วัดหนองหอย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูนิเทศกวรธรรม
พระอธิการสุชาติ วัดสระเกตุ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประทีปพัฒนคุณ
พระอธิการวิวิด วัดปาศรีโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิชัยคุณ
พระใบฎีกา ทอง วัดทาสีดา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจารุธรรมสถิต
พระอธิการพล วัดชัยประสิทธิ์ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประสิทธิชัยธรรม
พระอธิการบุญชวย วัดบานดงยาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติวราภรณ
พระอธิการสมาน วัดโนนสวรรค จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูภัทรธรรมวิบูล
พระอธิการเจริญ วัดอินทราราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประดิษฐธรรมรังษี
พระปลัด ณัฐ วัดโนนสวรรค จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูขันติธรรมวิมล
พระมหาจริต ๓ ประโยค วัดนาแมด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปริยัตยานุการ
พระอธิการสมหมาย วัดอุดมวนาสันติ์ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุดมวนานุรักษ
พระอธิการจํานงค วัดดอนกลาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูรัตนญาณมงคล
พระอธิการนิกร วัดปาหนองจิก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอรัญวรกิจ
พระอธิการภู วัดทรายโหงน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอัครธรรมวุฒิ
พระอธิการไพบูลย วัดหนองสองหอง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิบูลปุญญาภรณ
พระอธิการสุริยัน วัดหนองไขนก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวาปธรรมานุรักษ
พระอธิการสุบิน วัดปาเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสังวรธรรมนิมิต
พระอธิการทองดํา วัดบานคอ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูประทีปสุวรรณคุณ
พระอธิการบุญจันทร วัดบานเสียม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุดมฐิตาภรณ
พระอธิการสี วัดคําขา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลสุวรรณกิจ
พระอธิการสมบัติ วัดสุวรรณาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูภัทรกิจวิมล
พระอธิการบุญศรี วัดโนนจิก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโชติธรรมพินิจ
พระอธิการสมใจ วัดนรากุมภกาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุมนสารธรรม
พระครูปลัด จตุรงค วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ
พระอธิการบัวไข วัดเสนาสนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลธรรมธัช
พระอธิการวิเชียร วัดคําเจริญสุข จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกิตติวชิรคุณ
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พระอธิการอนุเจน วัดสวางคงคา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปญญาธรรมปคุณ
พระอธิการเชวงศักดิ์ วัดโพธิ์ศรีเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโพธิสิริชินวงศ
พระอธิการสมพร วัดโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิสุทธิวโรภาส
พระอธิการสมพงษ วัดอรุณสวัสดิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอรุณโสตถิธรรม
พระอธิการทองดี วัดดอนใหญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณวิบูลการ
พระใบฎีกา เชิดชัย วัดกุดผักตบ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกิตติชัยโสภณ
พระสมุห สมปอง วัดทองสวัสดิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณโสตถิคุณ
พระอธิการบุญเพ็ง วัดทากอ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุธรรมวรนิวิฐ
พระมหาเจริญ ๓ ประโยค วัดหนองแสง จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุตธรรมาจารย
พระอธิการสุวรรณ วัดคอนสาย จังหวัดยโสธร เปน พระครูอุดมสุวรรณคุณ
พระอธิการเวชพงษ วัดหนองตาไก จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุเมธวุฒิคุณ
พระอธิการอิสระ วัดนาหอม จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุเขตธรรมวัฒน
พระอธิการไล วัดปานอยกุดกุง จังหวัดยโสธร เปน พระครูกิตติบุญญากร
พระอธิการบุญเลื่อน วัดพลเมือง จังหวัดยโสธร เปน พระครูมานิตบุญสาร
พระอธิการประคอง วัดคํากลาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูกาญจนฉันทกิจ
พระอธิการสุทธิชัย วัดประชาสามัคคี จังหวัดยโสธร เปน พระครูกิตติสารโสภณ
พระอธิการปดสา วัดศรีรัตนาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูรัตนสิริธรรม
พระอธิการการุณบุญ วัดปาทาคอหนองบัว จังหวัดยโสธร เปน พระครูปภัสสารคุณ
พระอธิการทาว วัดนางกวาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอดุลสุตกิจ
พระอธิการกะอัด วัดศรีปรางคกู จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูทีปกิจโกศล
พระอธิการชูศกั ดิ์ วัดหนองบัว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุทธิปทุมกิจ
พระอธิการทองสุข วัดแกงเลี้ยว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุวรรณวัฒนากร
พระปลัด ประหยัด วัดสําโรง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูจันทสารพิมล
พระอธิการสุริยัน วัดพะแวะ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปภากรถิรคุณ
พระอธิการบุญชูเกียรติ วัดปาโนนจักจั่น จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอาทรยัติโกศล
พระอธิการวีระ วัดหญาปลอง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิทักษปญญาคุณ
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พระอธิการสุพจน วัดบานมวง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอัมพอุดมคุณ
พระสมุห เกียรติบัตร วัดบานไฮ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุภัทกิตยาภรณ
พระอธิการสมจริง วัดหนองดินดํา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิโรจนสัจคุณ
พระอธิการคํา วัดยางนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูเหมธรรมวิบูล
พระอธิการทองศรี วัดปาบานตาไทย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูธรรมภาณโสภิต
พระอธิการดา วัดหวาระหุง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลธาดา
พระอธิการบุญยงค วัดปาสามัคคีธรรม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพุทธมนตปรีชาญาณ
พระอธิการพิจิตร วัดทาโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูโสภณโพธิเขต
พระสมุห ไทยสวัสดิ์ วัดบูรพาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูบูรพาธรรมปทีป
พระอธิการสิทธิศักดิ์ วัดนาโพธิ์ จังหวัดนครพนม เปน พระครูโพธิสิทธิคุณ
พระใบฎีกา คลาย วัดสวางสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุวรรณสุทธิพงษ
พระใบฎีกา นงคมา วัดโคกสวาง จังหวัดนครพนม เปน พระครูอัครวรรโณภาส
พระอธิการสฤษดิ์ วัดบานทางหลวง จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุจิตสิทธิคุณ
พระอธิการปญญา วัดดอนแดง จังหวัดนครพนม เปน พระครูบวรปญโญภาส
พระอธิการสุทธิชา วัดวรวิหาร จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวิหารสุทธิคุณ
พระสมุห จรูญ วัดคําแสนสุข จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูประโชติจันทรังษี
พระอธิการกมล วัดอุดมธรรมคุณ จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูอุดมวรปญญา
พระอธิการสุบัน วัดหนองแอวมอง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูกันตสีลพรต
พระครูสังฆรักษ อุดร วัดศรีบุญยืน จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูถาวรปุญญาภิวัฒน
พระอธิการไพบูลย วัดเดื่อนอย จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวิริยปญญาคม
พระอธิการสุบิน วัดหนองแสง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวาปเขมคุณ
พระมหาพร ๔ ประโยค วัดชัยสวรรค จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปริยัติชัยธรรม
พระมหาอุดม ๓ ประโยค วัดคําชอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปริยัติธรรมวโรภาส
พระครูทวี วัดแจงบานหัน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธวัชธรรมนาถ
พระอธิการสมพงษ วัดสวนพริกไทย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูจันทสุธรรมาภรณ
พระครูเจริญ วัดหนาพระธาตุ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอภิบาลธรรมธาตุ
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พระสมุห ประเสริฐ วัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบวรโพธาภิวัฒน
พระอธิการสุวรรณ วัดกลึง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูฉันทกิจจาภิบาล
พระอธิการสง วัดละกอ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสารธรรมกิจ
พระครูสมุห สมพงษ วัดปาหนองปลิง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุดมคัมภีรญาณ
พระอธิการณรงคฤทธิ์ วัดดงบัง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิชิตเขมากร
พระอธิการสุวรรณ วัดพรหมปกาสิต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปกาสิตธรรมคุณ
พระอธิการสอิ้ง วัดบานนา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบุญเขตสิริคุณ
พระอธิการอรุณ วัดโคกตะพาบ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุทัยธรรมพินิต
พระอธิการประสิทธิ์ วัดโนนสะอาด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณธรรมสุทธิ์
พระปลัด ชอบ วัดหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิจิตรปทุมากร
พระอธิการบุญเลิศ วัดโกรกลึก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรจารุธรรม
พระอธิการสมชาย วัดเหมือดแอ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประยุตวรญาณ
พระอธิการลวน วัดกระเบื้องใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธิวิหารธรรม
พระอธิการสมนึก วัดบานเหลา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเกษมวิริยากร
พระอธิการนิรันดร วัดหนองเรือ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูจิรจันทโชติ
พระอธิการออน วัดดอนตัดเรือ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุดมธรรมวิสุทธิ์
พระสมุห สําเนียง วัดหลุงประดู จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูภัทรธรรมโฆษิต
พระครูสังฆรักษ จัว วัดบานแปรง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิพัฒนจันทสาร
พระอธิการเสนห วัดโนนคา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาสิริสาร
พระอธิการศุภชัย วัดหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวาปพัฒนวิมล
พระอธิการอนนท วัดถนนคต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปทีปนันทคุณ
พระใบฎีกา สนั่น วัดวังกะโล จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรจิตตารักษ
พระครูสามารถ วัดกระโดน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุธรรมสารวรคุณ
พระครูพุม วัดโพธิ์เมืองสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโพธิธรรมวัตร
พระสมุห ลบ วัดปาสมานสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณธรรมพินิจ
พระอธิการโสมพร วัดทาลี่ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวรดิตถธรรมมงคล
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พระอธิการเลื่อน วัดหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณธรรมวิทิต
พระอธิการสําเร็จ วัดหนองคุม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสิทธิธรรมพิพัฒน
พระอธิการพงษสวัสดิ์ วัดหอไตร จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูรัตนธรรมสถิต
พระอธิการสาคร วัดสงา จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสิริภัทรสุนทร
พระอธิการสมร วัดวรญาติบํารุง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูกันตธรรมนิวิฐ
พระอธิการวงเดือน วัดโนนสะอาด จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุทธิธีรธรรม
พระอธิการดวงสมชัย วัดเขาพังเหย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูไพบูลธรรมกิจ
พระอธิการสุคล วัดซับมงคล จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูบวรชัยคุณ
พระอธิการอํานาจ วัดโนนอดนอย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูกิตติวิมลคุณ
พระอธิการปน วัดเพชรพิบูลย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูไพบูลสารคุณ
พระอธิการจารุ วัดพายัพ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุวิมลธรรมาวิวัฒน
พระอธิการขํา วัดบานกลอย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิสุทธิญาณโสภณ
พระอธิการเสวต วัดอโศกนิมิตตาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิสุทธิธรรมรส
พระอธิการบุญหม วัดแจงเมืองไผ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอาทรกิจจาภิรม
พระใบฎีกา ประเสริฐ วัดชัยศรี จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวรวีรธรรม
พระอธิการสมบูรณ วัดโคกงิ้ว จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิบูลญาณสถิต
พระอธิการประสงค วัดแพงพวย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิสิฐจารุวรรณ
พระอธิการบุเรศ วัดชนะตาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสารธรรมานุยุต
พระอธิการสุกรี วัดโคกตะแบก จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอมรสัจจานุรักษ
พระอธิการบุญเลียบ วัดคุรุราษฎรบํารุง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูจันทธรรมโกวิท
พระอธิการวิวัฒน วัดอัมพวัน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูกัลยาณกิจวิธาน
พระอธิการแมน วัดหนองไมงาม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูประดิษฐมงคลธรรม
พระอธิการสุมิตร วัดบานตรึม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุจิตธรรมปคุณ
พระอธิการสุพจน วัดปามุนีประชาราษฎร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประกาศมุนีธรรม
พระอธิการคูณ วัดเทพศิริสุทธิวนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสภณสุทธิธรรม
พระอธิการประสิทธิ์ วัดทาลาด จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวรดิตถธรรโมภาส
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พระอธิการบุญเลิศ วัดแจง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอุทัยวีรญาณ
พระอธิการสิงห วัดสระโพธิ์แคนใหญ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโพธิสรานุรักษ
พระอธิการเลียง วัดราษฎรรัตนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูรัตนโชติกิจ
พระอธิการวัชรินทร วัดใหมแสนอุดม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอุดมวัชราภรณ
พระอธิการฉวี วัดสวางอารมณ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสิริจันทประสุต
พระอธิการพลาย วัดตากวน จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพลญาณโสภิต
พระอธิการสมชัย วัดอภิรักษสุขวนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอภิรักษธีรคุณ
พระอธิการสนธิ วัดเทพไตรมิตรวนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุธรรมวรการ
พระครูสังฆรักษ วุฒิศักดิ์ วัดปาอตุโลบุญญลักษม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุทธิ
พระอธิการสุทิน วัดแจง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุทธิธีรคุณ
พระอธิการวิชัย วัดดงพระราม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูจารุสารธรรม
พระอธิการเสงี่ยม วัดหลังถ้ํา จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูโสรัจฐิติคุณ
พระอธิการเครือ วัดโคกมะมวง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิสุทธิปญญาวุธ
พระปลัด ปรีชา วัดอรุณฉายาราม จังหวัดนครนายก เปน พระครูอรุณธรรมประโชติ
พระอธิการชอบ วัดโบสถการอง จังหวัดนครนายก เปน พระครูวีรธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการสมชาย วัดทาซุง จังหวัดนครนายก เปน พระครูวรดิตถปภากร
พระอธิการบุญ วัดคลองตะเคียน จังหวัดนครนายก เปน พระครูปทีปปุญญาภิวัฒน
พระครูวินัยธร ประสาน วัดนาคูโมทนามัยปุญญาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครู
พระปลัด มุสิกพงษ วัดบางคา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูปยสีลาภิมณฑ
พระอธิการจินดา วัดหนองกระสังสามัคคี จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูนันทจิตโกศล
พระอธิการเกษม วัดเชียงใต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูปภากรธรรมโชติ
พระครูสมุห สมนึก วัดปากคลองหลวงแพง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูกิตติปญญาวุธ
พระครูใบฎีกา บุญชู วัดพิมพาวาส จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูพิศาลสารวิทิต
พระอธิการนิวัฒน วัดหนองยาง จังหวัดสระแกว เปน พระครูกิตติปญญาสาร
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พระอธิการสม วัดโคกปราสาท จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิมลนันทคุณ
พระอธิการปญญา วัดน้ําซับ จังหวัดสระแกว เปน พระครูสิทธิพัฒนคุณ
พระอธิการองอาจ วัดแสงจันทร จังหวัดสระแกว เปน พระครูวีรจันทรังสี
พระอธิการสี วัดเกาะรัง จังหวัดสระแกว เปน พระครูสีลพิพัฒน
พระครูสมุห เจียม วัดเสาธงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูบุญญาภิราม
พระสมุห แนบ วัดสุวรรณาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุวรรณวิสุทธิศีล
พระใบฎีกา จวน วัดมะมวงตลอด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมงคลสิทธิ
พระครูวินัยธร ปรีชา วัดชลเฉนียน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูปญญาสุทธิโสภณ
พระครูคลอย วัดสุวรรณโฆษิต จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุวรรณสีลาจาร
พระอธิการประภาส วัดโคกสะทอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสถิตบุญญากร
พระใบฎีกา เฉลิม วัดคงคาวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูศรัทธาวิหารธรรม
พระอธิการชัด วัดฉิมหลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวุฒิมงคล
พระปลัด ประมวล วัดสมหวังวนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูโพธิวรสาร
พระสมุห พรหม วัดบางคราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูปยพรหมคุณ
พระสมุห เมือง วัดสโมสร จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูถาวรธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการประหยัด วัดวิหาร จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสุกิจธรรมโกศล
พระอธิการกล่ํา วัดปากตรัง จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสุธรรมวรวุฒิ
พระครูสังฆรักษ พรหม วัดประเดิม จังหวัดชุมพร เปน พระครูวิมลพรหมคุณ
พระครูสังฆรักษ บุญรอด วัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล
พระอธิการเสมียน วัดอรามรัตนาราม จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูจารุธรรมพินิจ
พระครูปลัด สมคิด วัดหัวเขา จังหวัดตรัง เปน พระครูสุวิมลธรรมภาณี
พระอธิการสุนทร วัดปาวังเจริญ จังหวัดตรัง เปน พระครูจันทสารวรวัฒน
พระครูปลัด ธงชัย วัดไตรมารคสถิต จังหวัดพังงา เปน พระครูพิพัฒนธีราภรณ
พระใบฎีกา สรณ วัดหาดทรายสมบูรณ จังหวัดพังงา เปน พระครูเมตตาธิคุณ
พระใบฎีกา อํานวย วัดควรนิยม จังหวัดพังงา เปน พระครูการุณาธิคุณ
พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดคงคาภิมุข จังหวัดพังงา เปน พระครูนันทปญญากร

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒ ข
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หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

พระอธิการสนอง วัดคลองพน จังหวัดกระบี่ เปน พระครูสุมงคล
พระมหาเทียม ๔ ประโยค วัดบานหงาว จังหวัดระนอง เปน พระครูประจักษสุตสาร
พระมหาประเสริฐ ๔ ประโยค วัดควนหวาด จังหวัดสงขลา เปน พระครูวรสุตาภรณ
พระมหาวินูญ ๓ ประโยค วัดคงคาเลียบ จังหวัดสงขลา เปน พระครูสถิตสุตพจน
พระปลัด ขันธ วัดอินทราวาส จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิมลวุฒิธรรม
พระครูสมุห วิจิตร วัดมงคลเทพาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูโสภณอาจารวัตร
พระครูสมุห บุญ วัดศาลาหัวยาง จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิบูลวัฒนากร
พระปลัด ดํารงค วัดชะแล จังหวัดสงขลา เปน พระครูจันทสารวินิจ
พระครูธรรมธร สุรวุฒิ วัดพิกุลบุญญาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูพลปุณยาภิบาล
พระปลัด ฉาย วัดประดิษฐสโมสร จังหวัดสงขลา เปน พระครูสังวรสมณวัตร
พระครูสัญญา วัดแหลมวัง จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุพัฒนปญญากร
พระครูแคลว วัดโคกมวง จังหวัดสงขลา เปน พระครูมงคลศีลพรต
พระครูสุทัศน วัดโคกกอ จังหวัดสงขลา เปน พระครูมงคลปยธรรม
พระครูเลื่อน วัดศุภศาตราราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูมงคลโอภาส
พระมหาสุชาติ ๓ ประโยค วัดโมลีนิมิต จังหวัดปตตานี เปน พระครูนิมิตสุตคุณ
พระสมุห ชอบ วัดบุพพนิมิต จังหวัดปตตานี เปน พระครูนิมิตธรรมธาดา
พระสมุห เอี่ยม วัดมะปรางมัน จังหวัดปตตานี เปน พระครูวิมลศีลาทร
พระครูปลัด สมจิต วัดนิโครธาวาส จังหวัดยะลา เปน พระครูสีลาจารโสภณ
พระปลัด ไพรัตน วัดเฉลิมนิคม จังหวัดยะลา เปน พระครูศุภกิจธํารง
พระสมุห เจริญ วัดวงกตบรรพต จังหวัดยะลา เปน พระครูบรรพตธรรมรัตน
พระอธิการเพ็ญ วัดชลเฉลิมเขต จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูชลเขตพิพัฒน
พระอธิการนพดล วัดชัยรัตนาราม จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูโสภณชัยรัต
พระปลัด ภูภัฎ วัดศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูบุญญาธร
พระครูสังฆรักษ ผดุงศักดิ์ วัดเมตารางค จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมธรรมสิริ
พระปลัด บุญมี วัดหนองปรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูปุญญสมาจาร
พระอธิการเชน วัดถ้ําผาบดไชยวรรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวีรธรรมภาณ

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒ ข
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หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

พระอธิการรําพรรณ วัดปาสารไพรวัลย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโชติธรรมวัฒน
พระอธิการสมาง วัดดอยเทพสมบูรณ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูธีรธรรมาภิรักษ
พระอธิการคําปน วัดจอมมณี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุธรรมรัตนสาร
พระครูใบฎีกา สุเนตร วัดวิโสธนาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิโสธนาจารย
พระอธิการวิชัย วัดกุดมะฮง จังหวัดยโสธร เปน พระครูปญญาวิสุทธิคุณ
พระอธิการเปลี่ยน วัดกุดโงง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูศีลคุณาภรณ
พระสมุห กลวย วัดสหมิตรนฤมาน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิทักษธรรมวิสุทธิ์
พระสมุห สมหยัด วัดจอมสุรินทร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสิริธรรมคุณ
พระอธิการสมพร วัดสหธรรมมิการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูอุดมธรรมรักษ
พระอธิการอั้น วัดปลักปรือ จังหวัดปตตานี เปน พระครูขันติบวรธรรม
พระปลัด เพ็ง วัดทรายขาว จังหวัดปตตานี เปน พระครูปราโมทยสีตคุณ
พระครูสมุห เกียรติศักดิ์ วัดดิษฐาวาส จังหวัดปตตานี เปน พระครูเกษมกิตติสาร
พระอธิการเจต วัดญาโณทัย จังหวัดปตตานี เปน พระครูอุทัยฉันทรักษ
พระปลัด ทวี วัดหนาเกตุ จังหวัดปตตานี เปน พระครูประทีปธรรมพิสุทธิ์
พระอธิการเผียน วัดโชติรส จังหวัดปตตานี เปน พระครูประโชติสีลากร
พระอธิการรื่น วัดควนใน จังหวัดปตตานี เปน พระครูมงคลโกวิท
พระใบฎีกา เคี้ยง วัดนิกรชนาราม จังหวัดปตตานี เปน พระครูถาวรธรรมารักษ
พระใบฎีกา ประสงค วัดหัวควนธรรมนิคม จังหวัดปตตานี เปน พระครูนิคมวรธรรม
พระครูสังฆรักษ แสง วัดประเวศนภูผา จังหวัดปตตานี เปน พระครูมงคลประภาต
พระอธิการเฟอง วัดสุนันทาราม จังหวัดปตตานี เปน พระครูสุมงคลวุฒิ
พระอธิการทองแกว วัดโคกหญาคา จังหวัดปตตานี เปน พระครูมงคลสารคุณ
พระใบฎีกา เล็ก วัดภมรคติวัน จังหวัดปตตานี เปน พระครูจันทธรรมวงศ
พระอธิการพรหม วัดพลานุภาพ จังหวัดปตตานี เปน พระครูธรรมพลาธร
พระสมุห จรัส วัดเจริญธรรม จังหวัดยะลา เปน พระครูปญญาธรรโมภาส
พระอธิการปฏิคม วัดมาลาประชาสรรค จังหวัดยะลา เปน พระครูสันติธรรมธร
พระครูใบฎีกา เนี่ยม วัดพรุทุงคอก จังหวัดยะลา เปน พระครูมงคลชินวงศ
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หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

พระใบฎีกา อนันต วัดถ้ําทะลุ จังหวัดยะลา เปน พระครูปุญญคูหาธรรม
พระอธิการแดง วัดเชิงเขา จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูมงคลเสตธรรม
พระใบฎีกา คูณ วัดปาไผ จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูจิตสังวร
พระอธิการชื่น วัดเกาะสวาด จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูปทีปคัมภีรธรรม
พระครูใบฎีกา เพชร วัดประดิษฐบุปผา จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูสิทธิวชิรคุณ
พระอธิการเชิด วัดทามะปราง จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูวรดิตถฉันทานุรักษ
พระอธิการประเสริฐ วัดคันธาริการาม จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูวรจันทสร
พระใบฎีกา หัด วัดโฆษิต จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูโฆสิตกิตติธรรม
พระอธิการชาลี วัดเวฬุวัน จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูเวฬุวันพิทักษ
พระอธิการสุนัง วัดราษฎรวิริยาราม จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูกิตติวิริยาภิรัต
พระอธิการสุทธิพงษ วัดบือแรง จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูจิรปุญญาภรณ
พระอธิการบุญชวย วัดลอยประดิษฐ จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูประโชติปุญญาคม
พระมหากรุน ๓ ประโยค วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุภกิจจานุรักษ
พระครูปลัด มนตรี วัดอัยยิการาม จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูอาทรธัญญานุรักษ
พระปลัด ปอก วัดไผหลิ่ว จังหวัดสระบุรี เปน พระครูอาทรจริยานุวัตร
พระใบฎีกา ประเสริฐ วัดโคกกะเทียม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูอาทรกิจจานุสิฐ
พระครูวินัยธร จวน วัดรางวาลย จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุนทรจรณคุณ
พระปลัด นิมิตร วัดตากฟา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวิฐธุราทร
พระสมุห วันชัย วัดสวางวงษ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิทัศนกิจจาทร
พระประจบ วัดโพธิ์เตี้ย จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปญญาพัชราทร
พระสมบัติ วัดพุเตยประสิทธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูมนูญพัชรานุรักษ
พระใบฎีกา ทุง วัดราษฎรศรัทธาราม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวิสุทธิสัทธานุกูล
พระสิริพงษ วัดทาสายโทรเลข จังหวัดตาก เปน พระครูอาทรกิจจานุกูล
พระสมุห ทองคํา วัดสามเงาออก จังหวัดตาก เปน พระครูสถาพรกิจจานุยุต
พระครูสังฆรักษ กุย วัดสันชางหิน จังหวัดพะเยา เปน พระครูอนุสิฐสุนทรธรรม
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หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๔๙

พระมหาทองยอย ๔ ประโยค วัดกลางภูแลนชาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปริยัติ
พระพันศักดิ์ วัดรองคํา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกิตติพัฒนานุกูล
พระบุญศรี วัดบานโสกเชือก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประดิษฐบุญญากร
พระมหาสมศักดิ์ ๓ ประโยค วัดจันทรังษี จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุตปญญารังษี
พระปลัด บุญธรรม วัดคณิศรธรรมิการาม จังหวัดนครพนม เปน พระครูคณิศรกิจจานุยุต
พระจําป วัดสวางอารมณ จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูประภากรธรรมานุยุต
พระแสวง วัดไชยาติการาม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูอนุกูลชยานุวัตร
พระมหาวิเชียร ๕ ประโยค วัดควนเนียง จังหวัดสงขลา เปน พระครูสิริวัชรานุกูล
พระครูเจน วัดปรางหมูใน จังหวัดพัทลุง เปน พระครูจิรธรรมคุณ
พระครูประดับ วัดปาตอ จังหวัดพัทลุง เปน พระครูวิจารวรคุณ
พระมหาสนิท ๔ ประโยค วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสาทรปริยัติคุณ
พระมหาอนันต ๔ ประโยค วัดกําแพง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิศาลปริยัตยานุกูล
พระมหาสุนทร ๓ ประโยค วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุนทรวินัยวัฒน
พระครูวินัยธร สวน วัดดิสหงษาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูไพศาลศาสนกิจ
พระปลัด ประหยัด วัดลํากะดาน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิมลศาสนการ
พระครูสมุห วินัย วัดรวกบางบําหรุ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอาคมปญญารักษ
พระครูใบฎีกา เชื้อ วัดพระไกรสีห กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอาทรพัฒนพิธาน
พระครูสังฆรักษ สังเวียน วัดสุนทรธรรมทาน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสังวร
พระประสาท วัดไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูไพบูลยอาทรกิจ
พระปลัด ชาตรี วัดคูสราง จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูอาทรสีลคุณ
พระคชสาร วัดปาธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูอาทรธรรโมภาส
พระฉลอง วัดพิชัยนาวาส จังหวัดชัยนาท เปน พระครูประสิทธิ์ธรรมาทร
พระเบ วัดวันยาวบน จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพินิตกิจจานุกูล
พระปลัด จงกล วัดทาหัวแหวน จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสังฆกิจบริบาล
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พระมหาวรเชฏฐ ๓ ประโยค วัดธัญญวารี จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณ
พระฐานิส วัดวังขยาย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูอาทรกาญจนธรรม
พระมหาสุบรรย ๔ ประโยค วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี เปน พระครู
พระใบฎีกา ทองคํา วัดสังฆาราม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูประภากรกิจวิธาน
พระสมุห พนมไพร วัดศรีคีรีสุวรรณาราม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูไพศาลกิจจาทร
พระจันดี วัดสุทธาวาส จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุกิจธรรมสุนทร
พระแจม วัดสุวรรณาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูรัตนานุกิจ
พระนพวงศ วัดศรีอุทุมพร จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปยศีลโกศล
พระครูปลัด กิตติพศ วัดชัยภูมิพิทักษ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิทักษชยานุกิจ
พระปลัด เกรียงไกร วัดใหมโพธิ์เย็น จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปญญาพิพัฒน
พระปลัด ชอบ วัดหัวสําโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวิสิฐธรรมานุกูล
พระสมโภชน วัดวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว เปน พระครูอนุกูลสารวรกิจ
พระครูปลัด ชัยวัฒน วัดทายางใต จังหวัดชุมพร เปน พระครูโอภาสธรรมานุกูล
พระมหาสังข ๔ ประโยค วัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูสุตพัฒนาทร
พระสมุห บุญเหนาะ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดพังงา เปน พระครูพินิตกิจจาทร
พระเฉลิมชนม วัดราษฎรนิรมิต จังหวัดพังงา เปน พระครูอาทรกิจจาภรณ
พระสมุห ปรีชา วัดราษฎรบํารุง จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิวิธวรกิจจาทร
พระครูสมุห เอื้อม วัดควนพนางตุง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูอาทรธรรมพินิจ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
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