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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุ ณ าโปรดพระราชทานสั ญ ญาบั ต รตั้ ง สมณศั ก ดิ์ ในวโรกาสพระราชพิ ธี เ ฉลิ ม
พระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ จํานวน ๙๙๘ รูป ดังนี้
๑. พระเทพสิทธิมุนี เปน พระธรรมวงศมุนี สีลสมาจารนิวิฐ พิพิธธรรมโกศล วิมลสังฆคณาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดไผลอม พระอารามหลวง
จังหวัดจันทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดสุธรรมวัฒน ๑ พระครูวินัยธร
๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพวราภรณ เปน พระธรรมเมธาจารย ปริยัติญาณโสภณ วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดวิมลวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระราชวรญาณ เปน พระเทพรัตนดิลก สาธกธรรมโฆษิต วิจิตรสีลาภรณ ยติคณิสสร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด ศาลาลอย จั ง หวั ด นครราชสี ม า
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระราชญาณเวที เปน พระเทพสารเมธี ศรีปริยัตยาทร สุนทรศาสนกิจ ยติคณิสสร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด ประชานิ ย ม จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระราชธรรมโสภณ เปน พระเทพเมธากร สุนทรศีลาจาร สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดราษฎรประชุมชนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระราชพรหมาภรณ เป น พระเทพญาณมุ นี ศรี สั ง ฆโสภณ วิ ม ลศาสนกิ จ จาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระราชศีลโสภิต เปน พระเทพวิสุทธาจารย ญาณวิสุทธิคุณ อดุลศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร พระอารามหลวง
จั ง หวั ด สกลนคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชสุมนตมุนี เปน พระเทพวราภรณ สุนทรศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดตรีรัตนาราม จังหวัดระยอง มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชสิทธิโกศล เปน พระเทพสิทธิโกศล โสภณธรรมานุยุต วิสุทธิกิจจานุกิจจาทร
มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด พลั บ พลาไชย
กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คือ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นัย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชปฏิภาณโสภณ เปน พระเทพสิริโสภณ วิมลธรรมธารี ตรีปฎกวิภูษิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
ฐานานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุ กรมได ๕ รูป คื อ พระครูปลั ด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรั กษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระราชปริยัติวิธาน เปน พระเทพปริยัตยาจารย ไพศาลธรรมโกศล โสภณศาสนกิจ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดสรอยทอง พระอารามหลวง
กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คือ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นัย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๒. พระศรีปริยัติธาดา เปน พระราชวิสุทธิโสภณ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๓. พระศรีธรรมาภรณ เปน พระราชวิมลโมลี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑
พระครูสงั ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระวิสุทธิวราภรณ เปน พระราชพุฒิเมธี ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด มงคลทั บ คล อ พระอารามหลวง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระทักษิณคณิสสร เปน พระราชธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระอุดรคณาจารย เปน พระราชวุฒาจารย ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด โพธิ ส มภรณ พระอารามหลวง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระสุ ท ธิธ รรมาจารย เป น พระราชสุ ท ธิ ธ รรมาจารย พิ ศาลธุ ร าทร มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้น ราช สถิต ณ วั ดประยูร ธรรมาราม จังหวั ดปทุม ธานี
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระสรภาณกวี เปน พระราชสิทธิโกศล ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๑๙. พระภัทรธรรมสุธี เปน พระราชญาณเวที ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ราชผาติ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๐. พระสุนทรมุนี เปน พระราชธรรมาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด บุ ญ วาทย วิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด ลํ า ปาง
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระพิศาลพิพัฒนพิธาน เปน พระราชพิพัฒนาภรณ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทรายขาว จังหวัดสงขลา มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระโสภณสุ ต าลั ง การ เป น พระราชสุ ต าลงกรณ สุ น ทรศาสนกิ จ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบูรพารามใต จังหวัดยโสธร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระศรีศาสนโมลี เปน พระราชศาสนโมลี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพธิ์เงิน จังหวัดสิงหบุรี มีฐานานุศักดิ์ต้งั ฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระศรีกิตติโสภณ เปน พระราชวิสุทธิดิลก ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด สามพระยา พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๕. พระวิสุทธิโสภณ เปน พระราชวรนายก ดิลกธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๖. พระวินัยสุนทรเมธี เปน พระราชวรญาณ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ประชาบํ า รุ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๗. พระปริ ยั ติ ธ รรมคุ ณ าธาร เป น พระราชคุ ณ าธาร ศาสนภารธุ ร าทร มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๘. พระอมรโมลี เปน พระราชสุมนตมุนี ศรีปริยัตยาภรณ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๙. พระกิตติวิมลเมธี เปน พระราชมุนี ศรีปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๐. พระเมธีสุตาภรณ เปน พระราชวรเวที ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชคฤห วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๑. พระปญญาวชิราภรณ เปน พระราชปญญาโสภณ ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
พระราชาคณะชั้นราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๒. พระครูศรีวชิรากร วัดสวางสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระบวรปริยัติกิจ
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๓๓. พระครู ธ รรมรสสุ น ทร วั ด ปราสาท จั ง หวั ด สุ ริ น ทร เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระสิทธิการโกศล
๓๔. พระครูสิริอาภาธร วัดใหมกรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระวิสุทธิธรรมาจารย
๓๕. พระครู สิ ริ วิ ชั ย ธั ช วั ด ศรี วิ ชั ย วนาราม จั ง หวั ด เลย เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระสุวรรณธีราจารย
๓๖. พระครูสุธรรมโสภณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จังหวัดสตูล เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระปญญาวุฒิวิมล
๓๗. พระครูประกาศสมาธิวัตร วัดนันทวิชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระสุนทรพุทธิธาดา
๓๘. พระครู ม านั ส นที พิ ทั ก ษ วั ด โพธาราม จั ง หวั ด พะเยา เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระโสภณพัฒโนดม
๓๙. พระครูสุนทรธรรมวาที วัดธรรมจริยาภิรมย จังหวัดสมุทรสาคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระมงคลโมลี
๔๐. พระครูสถิตศีลาจาร วัดรามประดิษฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระมงคลพุทธิญาณ
๔๑. พระครูพิพัฒนสาธุกิจ วัดลาดปลาเคา จังหวัดนครปฐม เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระมงคลวรสิทธิ
๔๒. พระครูศรีอุดรคณารักษ วัดศรีคุณเมือง จังหวัดอุดรธานี เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระมุนีสารประสาธน
๔๓. พระครูวินัยกิจโสภณ วัดทาสะอาด จังหวัดหนองคาย เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระประภัสสรมุนี
๔๔. พระครูโกวิทสิกขการ วัดบานสอง จังหวัดสุราษฎรธานี เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระวัตตจารีศีลสุนทร
๔๕. พระครู จิ ร วั ฒ นาทร วั ด อรั ญ ญิ ก าวาส จั ง หวั ด ชลบุ รี เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระวรพรตปญญาจารย
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๔๖. พระครูโสภณคณาภิทักษ วัดสันติวัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระวินัยวงศาจารย
๔๗. พระครูพิพัฒนสังฆกร วัดศรีนวล จังหวัดอุบลราชธานี เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระสุนาถมุนี
๔๘. พระครูโพธิวราลังการ วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวินัยสุนทรเมธี
๔๙. พระครูไพโรจนปญญาภรณ วัดสังขกระจาย วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระพิศาลพิพัฒนพิธาน
๕๐. พระครูปญญารามคุณ วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระอนันตสารโสภณ
๕๑. พระครูสิริบุญสาธิต วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระพิพัฒนกิจวิธาน
๕๒. พระมหาสิทธิพร ๙ ประโยค วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีกิตติโสภณ
๕๓. พระมหามีชัย ๙ ประโยค วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีศาสนวงศ
๕๔. พระมหาลํา ใย ๙ ประโยค วั ด พระพุ ท ธบาท ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดสระบุรี เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีปริยัติเวที
๕๕. พระมหาสํา อางค ๙ ประโยค วัดแกวโกรวาราม พระอารามหลวง จั งหวัดกระบี่
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีรัตนสุธี
๕๖. พระมหาสุ ภ าพ ๙ ประโยค วั ด ปทุ ม วนาราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระอมรโมลี
๕๗. พระมหาเนรมิ ต ๙ ประโยค วั ด ราชาธิ ว าส ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีวิสุทธิญาณ
๕๘. พระมหาจําเนียร ๙ ประโยค วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกําแพงเพชร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระเมธีวชิรภูษิต
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๕๙. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ เสฐียรพงษ ๗ ประโยค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระมงคลวัตรวาที
๖๐. พระครูอาทรสุวรรณโมลี วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระสุวรรณเมธี
๖๑. พระมหาสมชาย ๗ ประโยค วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระบวรรังษี
๖๒. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นวิ สุ ท ธิ คุ ณ ธรรมรั ต น ๗ ประโยค วั ด เทพธิ ด าราม วรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระวิสุทธิวราภรณ
๖๓. พระมหาสมนึ ก ๗ ประโยค วั ด กั ล ยาณมิ ต ร วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระปริยัติธาดา
๖๔. พระมหาเกณฑ ๗ ประโยค วัดพนัญเชิง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระปริยัติวิธานโกศล
๖๕. พระครูศรีธวัชคุณาภรณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระญาณสมโพธิ
๖๖. พระครูวินยาภิวุฒิ คณิศร ๕ ประโยค วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระปริยัติเมธี
๖๗. พระครูสุภัทรศาสนกร วัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระภัทรธรรมสุธี
๖๘. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ พรหม ๔ ประโยค วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระกิตติวิมลเมธี
๖๙. พระครูประสาทสังวรกิจ วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระญาณสุนทร
๗๐. พระครูสุนทรสมุทรกิจ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระสมุทรวชิรโสภณ
๗๑. พระมหาเหมือน ๙ ประโยค วัดคีรีวันต จังหวัดนครราชสีมา เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระเมธีสุตาภรณ
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๗๒. พระครู วิ สุ ท ธิ เ ขมากร วั ด ธาตุ ท อง กรุ ง เทพมหานคร เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระรัตนมงคลโมลี
๗๓. พระครู สิ ริ สุ ต าลั ง การ วั ด บั ว ขวั ญ จั ง หวั ด นนทบุ รี เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระโสภณสุตาลังการ
๗๔. พระครู พั ฒนกิ จ วิม ล วั ด ปากน้ํ า จั งหวั ด อุบ ลราชธานี เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระมงคลธรรมวัฒน
๗๕. พระครูประสาทอโนมคุณ วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระมุนีอโนมคุณ
๗๖. พระครูมงคลชยาภิวัฒน วัดพุทธจักรมงคลชยาราม กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระโสภณรัตนาภรณ
๗๗. พระครูสัทธาภิยุต วัดเขารูปชาง จังหวัดสงขลา เปนพระราชาคณะมีนามวา พระมงคล
ญาณคุณ
๗๘. พระครูปลัดคุณวัฒน พนม วัดบางชางเหนือ จังหวัดนครปฐม เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระพิพัฒนศึกษากร
๗๙. พระปลัด ดําริ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม เปนพระราชาคณะมีนามวา พระพิศาล
ประชานุกูล
๘๐. พระมหาอํานาจ ๖ ประโยค วัดบอไร จังหวัดตราด เปน พระครูศรีปริยัตยานุโยค
๘๑. พระมหาสมเด็จ ๓ ประโยค วัดยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสีสุราชคณารักษ
๘๒. พระมหาผุดผอง ๔ ประโยค วัดสวาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูปริยัติคณาภิรักษ
๘๓. พระครูปลัด หมอมหลวงสัมพันธ วัดไตรรัตนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปราโมทย
ธรรมวงศ
๘๔. พระมหาวิจิตร ๖ ประโยค วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน
๘๕. พระครูวินัยธร สํารวย ๕ ประโยค วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูภาวนาวิจิตร
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๘๖. พระมหาปญญา ๕ ประโยค วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูสิริปญญาวิบูล
๘๗. พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน เชาวรา ๔ ประโยค วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริปญญาเมธี
๘๘. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน สมศักดิ์ ๔ ประโยค วัดเครือวัลย วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพุทธิธรรมานุศาสน
๘๙. พระครู ป ลั ด กิ ต ติ วิ ม ลวั ฒ น สมพงษ ๓ ประโยค วั ด เทวราชกุ ญ ชร วรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูกิตติโชติวัฒน
๙๐. พระครูปลัดศีลวัฒน อาทิตย ๓ ประโยค วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ
๙๑. พระมหาประสาท ๖ ประโยค วัดโพธาราม พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค
เปน พระครูสุธีโพธาภิรักษ
๙๒. พระมหาธานี ๖ ประโยค วัดนครสวรรค พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค เปน
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ
๙๓. พระมหาทวี ๕ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสิริรัตนานุวัตร
๙๔. พระมหาศรี บ รรดร ๖ ประโยค วั ด ศรี โ คมคํ า พระอารามหลวง จั ง หวั ด พะเยา
เปน พระครูโสภณปริยัติสุธี
๙๕. พระมหาสมพงษ ๖ ประโยค วั ด พระแก ว พระอารามหลวง จั ง หวั ด เชี ย งราย
เปน พระครูสุธีสุตสุนทร
๙๖. พระมหามารวย ๖ ประโยค วั ด พญาภู พระอารามหลวง จั ง หวั ด น า น เป น
พระครูปริยัตินันทสุธี
๙๗. พระครูปลัดสิทธิวัฒน ชรัมภ ๔ ประโยค วัดพระสิงห วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน
๙๘. พระมหาสมาน ๖ ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีปริยัตินิเทศก
๙๙. พระครูปลัดเมธาวัฒน ชวน ๔ ประโยค วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณเมธาวัฒน
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๑๐๐. พระครูอมรโฆสิต วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวิสุทธิปญญาคม
๑๐๑. พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร ตอศักดิ์ ๓ ประโยค วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอรุณธรรมานุวัตร
๑๐๒. พระครู ป ลั ด ป ฎ กวั ฒ น พิ ทั ก ษ ๖ ประโยค วั ด พระพุ ท ธบาท ราชวรมหาวิ ห าร
พระอารามหลวง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูศรีวรกิจจารักษ
๑๐๓. พระมหารุง ๖ ประโยค วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
เปน พระครูสุธีเจติยานุกูล
๑๐๔. พระมหาชํานาญ ๕ ประโยค วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
เปน พระครูสิริสารนิวิฐ
๑๐๕. พระมหาบุ ญ ช ว ย ๓ ประโยค วั ด สวนดอก พระอารามหลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
เปน พระครูพิพิธสุตาทร
๑๐๖. พระมหาหาญวิชัย ๓ ประโยค วัดเจดียหลวง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
เปน พระครูมหาเจติยาภิบาล
๑๐๗. พระครูปลัด สมพร วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติ
เจติยาภิบาล
๑๐๘. พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน สมลักษณ ๕ ประโยค วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดนครพนม เปน พระครูสิริเจติยานุรักษ
๑๐๙. พระมหาบุญจันทร ๕ ประโยค วัดบางบําหรุ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริจันทนิวิฐ
๑๑๐. พระมหามนตรี ๕ ประโยค วัดอยูดีบํารุงธรรม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริ
บุญญาภินันท
๑๑๑. พระครูปลัดสาธุวัฒน พิทักษ วัดโกมุทพุทธรังสี กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโกมุท
สิทธิการ
๑๑๒. พระครูปลัดสุตวัฒน เสถียร วัดราษฎรนิยม จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูวินัยสารโสภณ
๑๑๓. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน วิทยา วัดราษฎรประคองธรรม จังหวัดนนทบุรี เปน พระครู
กิตติวิริยาภรณ
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๑๑๔. พระครู ป ลั ด ศรี ธ รรมวั ฒ น สุ ทั ศ น วั ด ทองบ อ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น
พระครูอาทรพิพัฒนโกศล
๑๑๕. พระครูปลัดคุณวัฒน วชิระ ๓ ประโยค วัดหนองโตนด จังหวัดกาญจนบุรี เปน
พระครูปริยัติกาญจนวัฒน
๑๑๖. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน ธิติ วัดบานกลวย จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุธรรมธิติ
๑๑๗. พระครู ป ลั ด สิ ท ธิ ธ รรมวั ฒ น กิ จ จา วั ด บางจะเกร็ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม เป น
พระครูสิทธิกิจจากร
๑๑๘. พระมหาฉลอง ๕ ประโยค วัดตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสิริสุโตทัย
๑๑๙. พระมหาแสน ๖ ประโยค วั ด ปทุ ม สราราม จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น พระครู
ศรีปทุมรักษ
๑๒๐. พระมหาถนอม ๕ ประโยค วัดใหมศรีมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสิรินวการ
๑๒๑. พระครู ป ลั ด วิ สุ ท ธิ วั ฒ น ปาน ๖ ประโยค วั ด ดงกลาง จั ง หวั ด ขอนแก น เป น
พระครูศรีวิสุทธิสารเมธี
๑๒๒. พระครู ป ลั ด โสภณวั ฒ น จั น ทร ห อม วั ด บุ ง ขี้ เ หล็ ก จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป น
พระครูสุนทรพัฒโนดม
๑๒๓. พระครู วิ บู ล สรกิ จ วั ด ยานนาวา พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร เป น
พระครูพิบูลกิจจานุยุต
๑๒๔. พระครูปลัด สัมพันธ วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูพันธศีลาจารย
๑๒๕. พระครูปลัด สํารวย วัดหิรัญรูจี วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูอาทรธรรมวัฒน
๑๒๖. พระครูปลัด อํานวย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอมรวิชัย
๑๒๗. พระครูป ลัด สุพจน วัด บุณ ยประดิษ ฐ พระอารามหลวง กรุง เทพมหานคร เป น
พระครูอรรถกิจจานุกูล
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๑๒๘. พระมหาชาญณรงค ๓ ประโยค วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปน พระครูโอภาสปริยัติกิจ
๑๒๙. พระครูสังฆรักษ ประเสริฐ วัดกลาง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
เปน พระครูสมุทรสุทธิรัตน
๑๓๐. พระครูปลัด ศรสยาม วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี เปน พระครู
โสภณศีลาจาร
๑๓๑. พระครูปลัด ไชยยา วัดมหาธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี เปน
พระครูวิสิฐพัชราจาร
๑๓๒. พระครู ป ลั ด กิ ต ติ ศั ก ดิ์ วั ด มั ช ฌิ ม าวาส พระอารามหลวง จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น
พระครูกิตติสารสังฆคุณ
๑๓๓. พระครู ป ลั ด ประสิ ท ธิ์ วั ด ศรี ธ รรมาราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด ยโสธร เป น
พระครูประสิทธิ์สีลคุณ
๑๓๔. พระมหาจีรัฐ ๓ ประโยค วัดสุทธจินดา วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เปน พระครูวินัยวรคุณ
๑๓๕. พระครูวินัยธร บุญชัย วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปน พระครูสุนทรกิจประยุต
๑๓๖. พระครูสังฆรักษ สนิท วัดสระแกว พระอารามหลวง จังหวัดสระแกว เปน พระครู
วิสิฐรัตนคุณ
๑๓๗. พระมหาคลอย ๓ ประโยค วัดชุมพรรังสรรค พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร เปน
พระครูพิศิษฐพัฒนคุณ
๑๓๘. พระปลั ด สมบู ร ณ วั ด โพธิ์ ป ฐมาวาส พระอารามหลวง จั ง หวั ด สงขลา เป น
พระครูเกษมโพธิกิจจาทร
๑๓๙. พระปลัด ฉลาด วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง จังหวัดยะลา เปน พระครูโสภิต
พุทธาภิรัต
๑๔๐. พระมหาจรูญรัตน ๔ ประโยค วัดบานรอง จังหวัดลําปาง เปน พระครูพิศาลปญญานิวิฐ
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๑๔๑. พระมหาสมพร ๕ ประโยค วัดศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูสิริปญญาวิชัย
๑๔๒. พระมหาบุญเวิน ๕ ประโยค วัดประชาบูรณะ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสิริธรรมเมธี
๑๔๓. พระมหาประเสริฐ ๔ ประโยค วัดสามบอ จังหวัดสงขลา เปน พระครูวรสุตาธิคุณ
๑๔๔. พระครูธรรมธร จูมจี วัดโยธานิมิตร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูศาสนูปกรณ
๑๔๕. พระปลัด สมัย วัดธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุนทรชยาภิวัฒน
๑๔๖. พระมหาสําริน ๖ ประโยค วัดชัยสิทธาวาส จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูศรีปทุมานุรักษ
๑๔๗. พระมหาวินัย ๓ ประโยค วัดไชยดิตถาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูปริยัติธีราภรณ
๑๔๘. พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน สุรพล ๓ ประโยค วัดแหลมงอบ จังหวัดตราด เปน
พระครูมุนินทจริยานุรักษ
๑๔๙. พระมหามานพ ๔ ประโยค วัดเตาปูน จังหวัดลําปาง เปน พระครูพิพิธนพการ
๑๕๐. พระมหานิยม ๓ ประโยค วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูพิธานนพกิจ
๑๕๑. พระครูธรรมธร ธีรพงษ ๔ ประโยค วัดปาแดงมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม เปน
พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ
๑๕๒. พระมหาสุดใจ ๔ ประโยค วัดจอมมณี จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุตรัตนาภรณ
๑๕๓. พระมหากชกนก ๓ ประโยค วัดศรีภูเรือ จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติกิตติญาณ
๑๕๔. พระมหาสุริยัน ๕ ประโยค วัดโพธิ์ทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริปริยัติสุธี
๑๕๕. พระมหาวีระศิลป ๔ ประโยค วัดพิชัยพัฒนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติ
ปญญาทร
๑๕๖. พระมหาทอมสั น ๓ ประโยค วั ด นายมวราราม จัง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู
สุตธรรมานุกูล
๑๕๗. พระมหาแมนชัย ๓ ประโยค วัดประชาบํารุง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโกวิท
ปริยัติกิจ
๑๕๘. พระมหาประยุตร ๔ ประโยค วัดสวา งหัวนาคํา จังหวั ดกาฬสิน ธุ เปน พระครู
สุตประภากร
๑๕๙. พระมหาวิชชา ๔ ประโยค วัดแสนระลึกวนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครู
มงคลวชิรคุณ
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๑๖๐. พระมหาสมพร ๔ ประโยค วัดบานเหลากลวย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติ
ธรรมวิสุทธิ์
๑๖๑. พระมหาอินทร ๓ ประโยค วัดนาเวียง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุตโชติธรรม
๑๖๒. พระครูปลัดกัลยาณวัฒน ไพโรจน ๖ ประโยค วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา
เปน พระครูศรีศาสนกิจ
๑๖๓. พระมหาอิ่ม ๕ ประโยค วัดบิง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสิริสุตาลังการ
๑๖๔. พระมหากําจัด ๕ ประโยค วัดโกศลสิตาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสิริกิตติสาร
๑๖๕. พระมหาอํานวย ๖ ประโยค วัดดินดอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
ศรีเมธาวิมล
๑๖๖. พระปลัด โกวิท วัดสามงาม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูผาสุกิจโกวิท
๑๖๗. พระครูสมุห สมภพ วัดอินทาราม จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูสุทธิกิจโกศล
๑๖๘. พระครูปลัด บุญทร วัดกลางคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูสุนทรธัญรักษ
๑๖๙. เจาอธิการประยูร วัดไกจน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิสุทธิธรรมากร
๑๗๐. พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดหนองแซงใหญ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูเกษมสิกขการ
๑๗๑. พระครูวินัยธร สุรศักดิ์ วัดพุขามหวาน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุวรรณธีรคุณ
๑๗๒. พระปลัด โกมิน วัดกัทลีพนาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูโสภณปญญาวุธ
๑๗๓. พระครูวินัยธร สมพงษ วัดหวยบง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุทธาจารวัฒน
๑๗๔. พระปลัด ชนิด วัดวังจั่น จังหวัดลพบุรี เปน พระครูกันตสีลาภิวัฒน
๑๗๕. เจาอธิการสมบูรณ วัดกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวรจิตตาภิรักษ
๑๗๖. พระปลัด ชินโชติ วัดทาหลวง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูประโชติธรรมทัต
๑๗๗. พระมหาสมคิด ๓ ประโยค วัดสามัคคีรังสรรค จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุเทศ
ปริยัตยาทร
๑๗๘. พระครู สั ง ฆรั ก ษ บุ ญ ยง วั ด หนองไผ แ บน จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี เป น พระครู อุ ทั ย
ธรรมรัตน
๑๗๙. พระสมุห ปราโมทย วัดปางไมไผ จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตวิริยากร
๑๘๐. เจาอธิการมนตรี วัดปาลิไลยวัน จังหวัดชลบุรี เปน พระครูรักขิตวันพิทักษ
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๑๘๑. พระครูสมุห ชัยณรงค วัดเนินเขาดิน จังหวัดระยอง เปน พระครูพิมลจริยาภิรัต
๑๘๒. พระใบฎีกา จรวย วัดหมอมุย จังหวัดระยอง เปน พระครูสุนทรธรรมพิลาส
๑๘๓. เจาอธิการสีธรณ วัดมณีคีรีวงก จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูศาสนกิจโกวิท
๑๘๔. พระสมุห สัมพันธ วัดพนมพริก จังหวัดตราด เปน พระครูสวุ รรณวรประสาธน
๑๘๕. เจาอธิการสมศักดิ์ วัดหัวกลับ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูจันทธรรมรังษี
๑๘๖. พระปลัด โกวิท วัดทุงคอก จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูอุภัยธรรมธาดา
๑๘๗. พระสมุห อํานาจ วัดศาลาทาทราย จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์สุวรรณวัฒน
๑๘๘. พระปลัด พิเชฐ วัดหนองหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูกิตติวีรานุวัฒน
๑๘๙. พระใบฎีกา อนุวัตร วัดอรุณรัตนคีรี จังหวัดราชบุรี เปน พระครูกิตติสังวร
๑๙๐. พระครูสมุห ศิริพงษ วัดขอย จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูประโชติวชิรากร
๑๙๑. เจาอธิการประจักร วัดมาบแก จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิเวศนธรรมประจักษ
๑๙๒. เจาอธิการสุพัฒน วัดสระแกว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยุตรัตนวัฒน
๑๙๓. เจาอธิการเขียว วัดหนองมวง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวิฐปรากรม
๑๙๔. เจาอธิการธงชัย วัดวังประดา จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุมนวชิรสาร
๑๙๕. เจาอธิการเมฆ วัดวังทอง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุวรรณวชิรกิจ
๑๙๖. พระครูปลัด กาน วัดชัยมงคล จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิจิตรสังฆไพโรจน
๑๙๗. เจาอธิการบุญมี วัดดงเสือเหลือง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิโรจนบุณยากร
๑๙๘. เจาอธิการสมดี วัดหนองกลอย จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุนทรพัชรโสภณ
๑๙๙. เจาอธิการสาธิต วัดเขาขาหลวง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูบรรพตพัชรคุปต
๒๐๐. พระใบฎีกา ประวัติ วัดโพธิ์กลาง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปญญาพัชรสิทธิ์
๒๐๑. พระปลัด ปรีดา วัดราษฎรศรัทธาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสัทธาพัชราภิรัต
๒๐๒. เจาอธิการสมพงษ วัดปาแสงทอง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุวรรณรังษี
๒๐๓. พระใบฎีกา สวัสดิ์ วัดซับพุทรา จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุวัตถิ์พัชโรภาส
๒๐๔. พระครูสังฆรักษ ณัฐพล วัดบึงกระดาน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูเกษมวาปพิสัย
๒๐๕. เจาอธิการอาคเนย วัดเจริญผล จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุพัฒนโสภิต
๒๐๖. พระสมุห ภักดี วัดหนองบัวเจริญผล จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูจิตตนันทคุณ
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๒๐๗. พระปลัด เศรษฐวุฒิ วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูปญญาวราภิรัต
๒๐๘. พระสมุห กุมาร วัดนาเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิทักษบุรีเขต
๒๐๙. พระสมุห คูณ วัดหวยน้ําอุน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูจันทปญญาวิมล
๒๑๐. เจาอธิการการะเวก วัดอรัญญิการาม จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูกัลยาณกิตติวัฒน
๒๑๑. เจาอธิการศรีนวล วัดดอนไชย จังหวัดลําปาง เปน พระครูโสภณศิลปานุรักษ
๒๑๒. เจาอธิการจันทร วัดแมตาหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิจิตรพัฒนโชติ
๒๑๓. เจาอธิการณรงค วัดศาลาหมอ จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิสิฐพัฒนวิมล
๒๑๔. เจาอธิการไสว วัดแมวะกลาง จังหวัดลําปาง เปน พระครูประจักษนพกิจ
๒๑๕. เจาอธิการเฉลิมวุฒิ วัดทุงไผ จังหวัดลําปาง เปน พระครูไพโรจนพัฒนสุนทร
๒๑๖. เจาอธิการลวง วัดฝายกวาง จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิบูลนพการ
๒๑๗. เจาอธิการสุพัฒน วัดปาสัก จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุจิณวรกิจ
๒๑๘. พระครูวิจิตร วัดสันกอตาล จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุทินวรสาร
๒๑๙. เจาอธิการสมบูรณ วัดสันมะคา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโกศลวรศิลป
๒๒๐. พระครูสมุห วาร วัดวุฒิมงคล จังหวัดแพร เปน พระครูอุดมพัฒนานุยุต
๒๒๑. เจาอธิการสุวัฒน วัดธรรมเมือง จังหวัดแพร เปน พระครูสุวิมลพัฒนาภรณ
๒๒๒. เจาอธิการสมคิด วัดโปงคํา จังหวัดนาน เปน พระครูสุจิณนันทกิจ
๒๒๓. เจาอธิการวิบูลย วัดสันตนดู จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูขันตยาลังการ
๒๒๔. เจาอธิการดุสิต วัดเหลากอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปญญาดุสิตาภรณ
๒๒๕. พระสมุห จวน วัดปางฮาง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถิตธรรมาวุธ
๒๒๖. เจาอธิการปยะ วัดแมหวางตนผาง จังหวัดลําพูน เปน พระครูไพบูลปยกิจ
๒๒๗. เจาอธิการวิทยาธรรม วัดหวยเดื่อ จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุกิจญาณวิทย
๒๒๘. เจาอธิการกมล วัดตอแพ จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุกูลกัลยาณพจน
๒๒๙. เจาอธิการสุริยัน วัดโปง จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุวัตรธีโรทัย
๒๓๐. พระมหาสมใจ ๔ ประโยค วั ด ศรี เ จริ ญ โพนบก จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น พระครู
สุตปญญาภิวัฒน
๒๓๑. พระครูใบฎีกา ชัยโย วัดปากัลยาณมิตร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสิริศาสนกิจ
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๒๓๒. เจาอธิการธงศิลป วัดผางามวิเวกธรรม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมปญญาโสภณ
๒๓๓. เจาอธิการสุกัญญา วัดสระแกว จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุธรรมรักขิต
๒๓๔. เจาอธิการบุญโฮม วัดดงสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโอภาสวีรวัฒน
๒๓๕. เจาอธิการปญญา วัดศิริธรรมคุณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอินทสิริวฒ
ั น
๒๓๖. เจาอธิการอํานาจ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโพธิรัตนโชติ
๒๓๗. เจาอธิการสุขเกษม วัดราษฎรบํารุง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุขุมเขมคุณ
๒๓๘. เจาอธิการเถาวัลย วัดดงชมพู จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกัลยาณธรรมวัฒน
๒๓๙. เจาอธิการเส็ง วัดโนนปาบาก จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอัครธรรมานันท
๒๔๐. พระมหาอุบล ๓ ประโยค วัดกกมวงชี จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติสัจจญาณ
๒๔๑. เจาอธิการมวง วัดโพนงาม จังหวัดเลย เปน พระครูปุญญวราภรณ
๒๔๒. พระสมุห บุญเที่ยง วัดปาธรรมเสนา จังหวัดเลย เปน พระครูสุธรรมปญโญภาส
๒๔๓. เจาอธิการบุญเลิศ วัดหัวนายูง จังหวัดเลย เปน พระครูนิมิตธรรมาภินันท
๒๔๔. เจาอธิการมนูญ วัดสวางอารมณ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูโอภาสนวการ
๒๔๕. เจาอธิการกัณหา วัดปาสําโรง จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูนิคมพัฒนาทร
๒๔๖. เจาอธิการไชยยา วัดศรีสวาง จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอรุณชยาภิวัฒน
๒๔๗. เจาอธิการบัววรณ วัดสวางอํานวยพร จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอรุณธรรมฐิติ
๒๔๘. เจาอธิการสงวน วัดศิริราษฎรอุปถัมภ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูประยุต
ธรรมโชติ
๒๔๙. พระมหาธงชัย ๔ ประโยค วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุตศาสนคุณ
๒๕๐. เจาอธิการแหวน วัดหนองนกเขียน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวีรสารธรรมากร
๒๕๑. เจาอธิการศรีทัศน วัดสวางโนนรัง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณชัยคุณ
๒๕๒. เจาอธิการมนูญ วัดศรีสุธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุธรรมมงคล
๒๕๓. เจาอธิการกสัน วัดศิริพนปุญญาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติปุญญประโชติ
๒๕๔. พระปลัด ดํารงค วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปุณณธรรมาภรณ
๒๕๕. พระปลัด สุวิทย วัดเฉลียงทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูนวกรรมกิจจาทร
๒๕๖. เจาอธิการสัมฤทธิ์ วัดหนองบอน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสิทธิคุณสาร
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๒๕๗. พระครูใบฎีกา บุญเรือง วัดทรงศิลา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสถิตบุญโชติ
๒๕๘. พระสมุห อภิชาติ วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูพิศาลโพธิธรรม
๒๕๙. เจาอธิการสวย วัดจันทราราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิบูลจันทาภรณ
๒๖๐. พระมหาบุญมี ๔ ประโยค วัดโพธิ์ศรีสวางหนองชาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
ปริยัติภัทรธรรม
๒๖๑. เจ า อธิ ก ารศรี จั น ทร วั ด กลางกุ ด สิ ม คุ ม เก า จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น พระครู ขั น ติ
ธรรมประสุต
๒๖๒. เจาอธิการพิทยา วัดปาคําโพนทอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูเกษมวิทยาคม
๒๖๓. พระครูสังฆรักษ สุดใจ วัดปาชางแกว จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุดมปญญาทร
๒๖๔. เจ า อธิ ก ารใครศรี วั ด ประสิ ท ธิ์ โ พธิ์ ชั ย จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น พระครู ป ระสิ ท ธิ์
ชยาภินันท
๒๖๕. พระครูสังฆรักษ ทวีศักดิ์ วัดปาศรีเลิงชัย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจิรวัฒนาทร
๒๖๖. พระสมุห ฉวี วัดธรรมจารีนิวาส จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูฐิติญาณธรรม
๒๖๗. เจาอธิการสมาน วัดหนองผือนอย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประดิษฐสมณคุณ
๒๖๘. พระครูสังฆรักษ พรมมา วัดโพธาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประทีปโพธิคุณ
๒๖๙. พระสมุห วิฑูรย วัดทุงสวาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูรัตนขันติธรรม
๒๗๐. เจาอธิการเรียน วัดผาน้ําจาก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติวัฒนาภรณ
๒๗๑. เจาอธิการอนันต วัดบานหนองหญาคา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิสีลคุณ
๒๗๒. เจาอธิการเขียว วัดบานดูฝายใหญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปทุมรัตนาภรณ
๒๗๓. เจาอธิการบุญศักดิ์ วัดโนนฤาษี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูภัทรปุญโญภาส
๒๗๔. เจาอธิการพุทธา วัดหนองหิน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติฐิติคุณ
๒๗๕. เจาอธิการกาสี วัดมงคลใน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิสิฐจันทคุณ
๒๗๖. เจาอธิการประจวบ วัดทุงขุนใหญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุนทรวรดิตถ
๒๗๗. พระใบฎีกา สมพร วัดหวยไฮ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกติ ติสารสุมน
๒๗๘. เจาอธิการสุทัศน วัดหนองสองหอง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุนทรกัลยาณคุณ
๒๗๙. เจาอธิการบุญมี วัดคําครั่ง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณโพธิวัฒน
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๒๘๐. เจาอธิการสมนึก วัดโคกกอง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวรจินดาภรณ
๒๘๑. เจาอธิการสมัคร วัดปฐมวัน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวีรากร
๒๘๒. พระมหาอุดลย ๓ ประโยค วัดบานกลวย จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุตอุดมธรรม
๒๘๓. พระปลัด สมบูรณ วัดปาพุทธิคุณ จังหวัดยโสธร เปน พระครูอรัญวัฒนคุณ
๒๘๔. พระครูใบฎีกา จอม วัดคําเม็ก จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุวรรณญาณคุณ
๒๘๕. เจาอธิการสํารอง วัดบานหนองยาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูวาปธรรมโสภณ
๒๘๖. เจาอธิการกลม วัดปาหนองเลิงคํา จังหวัดยโสธร เปน พระครูอุดมธรรมาจารย
๒๘๗. เจาอธิการมงคล วัดฉายแสง จังหวัดยโสธร เปน พระครูอรุณกัลยาณธรรม
๒๘๘. เจาอธิการสมพาล วัดกุดมงคล จังหวัดยโสธร เปน พระครูสันติธรรมาวุธ
๒๘๙. พระครูบุญชู วัดโพธิ์ศรีทอง จังหวัดยโสธร เปน พระครูจันทปุญญาภรณ
๒๙๐. พระครูปลัด ทองดี วัดมหาพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิธานวัชรกิจ
๒๙๑. พระครูใบฎีกา กลัด วัดทุงสวาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูกิตติพลาธร
๒๙๒. พระปลัด บุญไทย วัดบานสิ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปญญาพัฒนาทร
๒๙๓. เจาอธิการเพียร วัดทุงไชย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปญญาวิริยกิจ
๒๙๔. เจาอธิการสมหมาย วัดผักแพว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุมนพัฒนคุณ
๒๙๕. เจาอธิการสมยศ วัดระเบาะ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสถิตกิจจาทร
๒๙๖. เจาอธิการคุณาวุฒิ วัดสมปอยใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุเมธศีลคุณ
๒๙๗. เจาอธิการวิไล วัดบานไผ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูเวฬุกัลยาณวัตร
๒๙๘. เจาอธิการสุเพียร วัดปากอเจริญธรรม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิเนตสมณกิจ
๒๙๙. พระครูธรรมธร บัญชา วัดประชารังสฤษฏิ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูกิตติ
วรโสภณ
๓๐๐.
๓๐๑.
๓๐๒.
๓๐๓.
๓๐๔.

เจาอธิการวิสุทธิ์ วัดโพธิญาณ จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิสุทธิธรรมาภิบาล
เจาอธิการเผดิม วัดจอมแจง จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุดมเขตธรรมาภิรัต
เจาอธิการพูนทรัพย วัดคามวาสี จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุดมกิจพิพัฒน
พระครูสมุห อดิเทพ วัดอดิศัยวนาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูถิรธรรมาภิรัต
พระสมุห สังวาลย วัดนารีศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุศีลสังวร
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๓๐๕. พระใบฎีกา เพ็ง วัดธาตุ จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุดมเจติยานุรักษ
๓๐๖. พระครูใบฎีกา ไพศาล วัดปาพุทธเจริญธรรม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูไพศาล
สารโกศล
๓๐๗. เจาอธิการไสว วัดจันโทวาส จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสถิตจันทวรคุณ
๓๐๘. พระครูสมุห เชื่อม วัดปานาทามวนาวาส จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวีรปญญารักษ
๓๐๙. เจาอธิการสันติ วัดพุทโธธัมมธโร จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสันติธรรมโกศล
๓๑๐. เจาอธิการพิชัย วัดพระมงคลมิ่งเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสิทธิศาสนกิจ
๓๑๑. พระมหาสุรสีห ๔ ประโยค วัดหญาคา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุตวีรากร
๓๑๒. เจาอธิการบุญยก วัดบานหนองมวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอัมพสรานุรักษ
๓๑๓. เจาอธิการบุญธง วัดโนนสาวเอ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธวัชศีลพรต
๓๑๔. เจาอธิการสมสมัย วัดสวางวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิสุทธิปญโญภาส
๓๑๕. พระปลัด กริ่ง วัดวิเวการาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสันติพรหมสาร
๓๑๖. พระครูปลัด ศักดิ์เกษม วัดถ้ําไตรรัตน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิสุทธิคุณากร
๓๑๗. เจาอธิการสมบูรณ วัดแกงขามสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาวีรคุณ
๓๑๘. เจาอธิการธวัชชัย วัดหนองซํา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเมตตาสารคุณ
๓๑๙. เจาอธิการปราการ วัดพันชนะ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเมตตานุรักษ
๓๒๐. เจาอธิการสมชาติ วัดศรีเจริญธรรม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูขันติธรรมนันท
๓๒๑. เจาอธิการเกรียงไกร วัดศาลาวรรณ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิศาลธรรมโชติ
๓๒๒. เจาอธิการบุญเรือง วัดนครบาล จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิจักษธรรมาภินันท
๓๒๓. พระใบฎีกา สุชาติ วัดคลองไผลอม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพุทธิกรชัยกิจ
๓๒๔. เจาอธิการสมใจ วัดไทรงาม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุวิมลบุญญาคม
๓๒๕. เจาอธิการอํานวย วัดซับสมบูรณสวางธรรม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอุดมธรรมวิภาต
๓๒๖. เจาอธิการสมาน วัดสวรรคนคร จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปญญาชัยวัฒน
๓๒๗. เจาอธิการอุดม วัดราษฎรเจริญ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิมลธรรมประจักษ
๓๒๘. เจาอธิการอุย วัดบานกานเหลือง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุธีธรรมรักษ
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๓๒๙. เจาอธิการจันที วัดขามนอย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูขันติจันทคุณ
๓๓๐. เจาอธิการวิเชียร วัดโสภณวนาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพัชรกิตติโสภณ
๓๓๑. เจาอธิการเผิน วัดศิริมงคล จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูจันทศิริพิมล
๓๓๒. เจาอธิการสวาง วัดซับสมบูรณ จังหวัดบุรรี ัมย เปน พระครูวิบูลศีลาภิรักษ
๓๓๓. เจาอธิการวิทูล วัดโคกใหญ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูเกษมธรรมพิสิฐ
๓๓๔. เจาอธิการประเสริฐ วัดศิริมังคลาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวรธรรมสิริ
๓๓๕. เจาอธิการบัญชา วัดศิริสดอชัย จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปญญาสิริธรรมพิมล
๓๓๖. พระครูพัทธกิจ วุฒิศักดิ์ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร เปน พระครู
ไพโรจนวุฒิคุณ
๓๓๗. พระครูวินัยธร พัฒนา วัดปาดงคู จังหวัดสุรินทร เปน พระครูถาวรธรรมวงศ
๓๓๘. เจาอธิการเลื่อน วัดจรัสสามัคคีธรรม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอุทัยธรรมวิสุทธิ์
๓๓๙. พระมหาประเสริฐ ๓ ประโยค วัดทาเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุตวรญาณ
๓๔๐. พระปลัด สมบัติ วัดหนองตะเคียน จังหวัดสระแกว เปน พระครูปญญาธรรมานุยุต
๓๔๑. เจาอธิการสลาด วัดหนองเรือ จังหวัดสระแกว เปน พระครูวาปวรกิจ
๓๔๒. พระครูใบฎีกา นพดล วัดลุมมะคา จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิสุทธสารธรรม
๓๔๓. เจาอธิการธงชัย วัดรีนิมิตร จังหวัดสระแกว เปน พระครูนิมิตอินทโชติ
๓๔๔. พระครู วิ นั ย ธร นิ พ นธ วั ด ศรี พิ บู ล ย จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป น พระครู
วิจิตรคณาทร
๓๔๕. พระปลัด วิชิต วัดทองทํานุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ
๓๔๖. พระสมุห จวน วัดพังยอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูจิรบุญรัต
๓๔๗. พระปลัด ดุสิต วัดมะปรางงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวิลาศธรรมนิเทศก
๓๔๘. พระปลัด สุนัน วัดโคกเหล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสิทธิอุดมคุณ
๓๔๙. พระปลัด วิชิต วัดควนทาแร จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูพิลาศนวกิจ
๓๕๐. พระครูสังฆวิชัย สุนทร วัดพัฒนารมย จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูวิชัยธรรมสาร
๓๕๑. พระปลัด ประเสริฐ วัดหนองเปด จังหวัดตรัง เปน พระครูกิตติสุวัฒนาภรณ
๓๕๒. พระมหาชยันต ๓ ประโยค วัดทาขาม จังหวัดสงขลา เปน พระครูชยุตสุตคุณ
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๓๕๓. พระมหาถาวร ๓ ประโยค วัดทุงหวังใน จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ
๓๕๔. พระสมุห เอียด วัดเลียบ จังหวัดสงขลา เปน พระครูกิตติธราภรณ
๓๕๕. เจาอธิการเฉลิม วัดสนามไชย จังหวัดสงขลา เปน พระครูพิทักษชัยวงศ
๓๕๖. พระมหาเอื้อน ๓ ประโยค วัดหารเทา จังหวัดพัทลุง เปน พระครูเกษมสุตาภิรักษ
๓๕๗. พระครูสังฆรักษ ขีด วัดธาราสถิต จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสถิตธาราภิรักษ
๓๕๘. พระปลัด ชรัตน วัดควนแสวง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูรัตนศีลคุณ
๓๕๙. เจาอธิการสมพร วัดกงหราใหม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสังวรวรกิจ
๓๖๐. เจาอธิการพรชัย วัดเทพนิมิต จังหวัดปตตานี เปน พระครูสถิตเทวธรรมชัย
๓๖๑. พระครูสังฆรักษ มงคล วัดสวนใหม จังหวัดยะลา เปน พระครูศรัทธาธรรมสถิต
๓๖๒. เจาอธิการจันทร วัดเขานาคา จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูพิพัฒนบุญเขต
๓๖๓. เจาอธิการอวน วัดนิคมซอย ๒๕ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูจันทโรภาส
๓๖๔. เจาอธิการวินิจฉัย วัดปาจักราช จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอดิศัยธรรมโสภณ
๓๖๕. พระมหาเสถียรพงศ ๕ ประโยค วัดศาลาครืน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริธรรมรส
๓๖๖. พระมหาเพชรไตรภพ ๓ ประโยค วั ด เสาธงทอง จั ง หวัด สิ ง ห บุ รี เป น พระครู
ปริยัติธรรมานุกูล
๓๖๗. พระมหาเกษม ๓ ประโยค วั ด กลางพรหมนคร จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี เป น พระครู
ปริยัติพรหมคุณ
๓๖๘. พระมหาสุทธิ ๖ ประโยค วัดสารภี จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูศรีสุธรรมนาถ
๓๖๙. พระมหาณรงค ๓ ประโยค วัดเฉลิมราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครู
ถาวรธรรมประสิทธิ์
๓๗๐. พระมหานิพนธ ๕ ประโยค วัดบางมวง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูสิริสธุ รรมนิเทศ
๓๗๑. พระมหาสมบัติ ๔ ประโยค วัดพราว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิศิษฏปริยัติคุณ
๓๗๒. พระมหานิ วั ฒ น ๔ ประโยค วั ด บ อ พะแวน จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น พระครู
ปริยัติธรรมพินิจ
๓๗๓. พระมหาสมชาย ๔ ประโยค วัดตนแงะ จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุภทั รปริยัติกิจ
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๓๗๔. พระอธิการมนูญ ๕ ประโยค วัดสวางแสงจันทร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครู
สิริจันโทปมคุณ
๓๗๕. พระมหาสิงหล ๓ ประโยค วัดโนนสูง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุตธรรมนาถ
๓๗๖. พระมหาทองพูล ๓ ประโยค วัดบรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุตปญญาสาร
๓๗๗. พระมหาบุญชวน ๔ ประโยค วัดธาตุโนนนคร จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
ปริยัติเจติยาภิรักษ
๓๗๘. พระมหาอุทัย ๓ ประโยค วัดเทพศิริหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
สุตธรรมนิวิฐ
๓๗๙. พระมหานิยม ๓ ประโยค วัดประชาสามัคคี จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุตสุทธิธรรม
๓๘๐. พระมหาทองพูล ๓ ประโยค วัดบูรพ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวรปญญาคม
๓๘๑. พระมหาวัฒนา ๓ ประโยค วัดบึงบาล จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปริยัติวัฒนคุณ
๓๘๒. พระมหาประยงค ๔ ประโยค วั ด สุ ว รรณาราม จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย เป น พระครู
สุตวรรณาภรณ
๓๘๓. พระมหาดวงประที ป ๕ ประโยค วั ด โคกสว า ง จั ง หวั ด สระแก ว เป น พระครู
สิริจันโทภาสวิมล
๓๘๔. พระปลัด มนูญ วัดโพธิ์นิมิต จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูรัตนสุธรรมาภรณ
๓๘๕. พระอธิการวิชา วัดศรีเทพนิมิตวราราม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูภาวนาวิทยาคม
๓๘๖. พระครูใบฎีกา พยุง วัดทุงกระถิน จังหวัดชัยนาท เปน พระครูภาวนานุศาสก
๓๘๗. พระปลัด มงคล วัดปาโปงกระทิง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูเขมากรวิสุทธิ์
๓๘๘. พระอธิการสวาท วัดปาไชยวาสี จังหวัดยโสธร เปน พระครูสมถโฆษิต
๓๘๙. พระครู สั ง ฆรั ก ษ เดชา วั ด ธรรมานุ ส รณ ญ าณวิ สุ ท ธิ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป น
พระครูโสภณวิสุทธิญาณ
๓๙๐. พระครูปลัด สุนทร วัดปาชัยมงคล จังหวัดระนอง เปน พระครูภาวนาชัยมงคล
๓๙๑. พระครูสังฆรักษ ธนิต วัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโฆสิตบุญญากร
๓๙๒. พระครูใบฎีกา วิเชียร วัดชางเหล็ก กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิมลวัชรกิตติ
๓๙๓. พระครูวินัยธร สุขสันต วัดพลมานีย กรุงเทพมหานคร เปน พระครูเกษมสุทธิคุณ
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๓๙๔. พระครูสังฆรักษ ประกาย วัดทองศาลางาม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโอภาสวรานุกิจ
๓๙๕. พระครูสรพจนพิลาส กิตติ วัดคุณแมจันทร กรุงเทพมหานคร เปน พระครูกิตตินันทคุณ
๓๙๖. พระปลัด ทวนชัย วัดโตนด จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูสุพลวุฒิกร
๓๙๗. พระครูสมุห สุชาติ วัดขุมแกว จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูธัญรัตนากร
๓๙๘. พระปลัด บูรณะ วัดสุขปุณฑริการาม จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิบูลปทุมากร
๓๙๙. พระสมุห ชํานาญ วัดบางกุฎีทอง จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมวรกิจ
๔๐๐. พระครูวรวงศ เชี่ยว วัดบางปง จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูปริยัติสมุทรกิจ
๔๐๑. พระอธิ ก ารบุ ญ เอิ บ วั ด ราษฎร นิ ย มธรรม จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เป น พระครู
สถิตปุญญานุวัฒน
๔๐๒. พระครู ส มุ ห บรรจง วั ด ไตรมิ ต รวราราม จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เป น พระครู
เกษมปยธรรม
๔๐๓. พระมหามานิตย ๔ ประโยค วัดบานมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
วิจิตรสุตธรรม
๔๐๔. พระอธิ ก ารบุ ญ มาก วั ด ห ว ยจระเข จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
พิศาลบุญญาภินันท
๔๐๕. พระอธิการวิเชียร วัดราษฎรบําเพ็ญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิชิตกิตติคุณ
๔๐๖. พระครูสังฆรักษ สมศักดิ์ วัดบันไดชาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
พิบูลรัตนากร
๔๐๗. พระอธิการธวัชชัย วัดกลางคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
ประภัทรสรคุณ
๔๐๘. พระปลัด ธีระวัฒน วัดโตนดเตี้ย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูเกษมพัฒนาภรณ
๔๐๙. พระใบฎี ก า สมเกี ย รติ วั ด ดอนลาน จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
พิพัฒนวิหารคุณ
๔๑๐. พระใบฎี ก า สมพงษ วั ด ใหม ห นองคต จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
อุดมสารธรรม
๔๑๑. พระปลัด ประเสริฐ วัดวงษฆอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูถาวรวรกิจ
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๔๑๒. พระใบฎีกา บุญมี วัดน้ําอาบ จังหวัดอางทอง เปน พระครูสถิตปุญญาภิวัฒน
๔๑๓. พระปลัด ประเสริฐ วัดเทวราช จังหวัดอางทอง เปน พระครูโสภณพัฒนวิธาน
๔๑๔. พระสมุห เสนาะ วัดกระทุมราย จังหวัดอางทอง เปน พระครูพิศาลคุณาภินันท
๔๑๕. พระอธิการวิเชียร วัดปราสาท จังหวัดอางทอง เปน พระครูพิสุทธิ์วรธรรม
๔๑๖. พระมหาธรรมศั ก ดิ์ ๔ ประโยค วั ด เสนานฤมิ ต ร จั ง หวั ด สระบุ รี เป น พระครู
สุตคุณานุวัตร
๔๑๗. พระอธิการบุญชู วัดมวงนอย จังหวัดสระบุรี เปน พระครูบุญกิจโกศล
๔๑๘. พระสมุห สวงษ วัดปากขาวสารเหนือ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุทธาจารคุณ
๔๑๙. พระอธิการทวี วัดบานโดน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูถาวรธรรมกิจ
๔๒๐. พระอธิการสมบัติ วัดสุวรรณคีรี จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุวรรณสาธุกิจ
๔๒๑. พระใบฎีกา สิงหคํา วัดทาชางเหนือ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสถิตธรรมถาวร
๔๒๒. พระครูใบฎีกา เปา วัดสวนสําราญ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูเกษมศีลคุณ
๔๒๓. พระอธิการพิเชฐ วัดโคกหมอ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูศีลสังวรวิสุทธิ์
๔๒๔. พระครูปลัด ประเสริฐ วัดคีรีธรรมาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิบูลศีลโสภิต
๔๒๕. พระอธิการอําพร วัดตะโก จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสถิตอัครธรรม
๔๒๖. พระธรรมธร โกเมศร วัดศรีจุฬามณี จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูนาคนันทารักษ
๔๒๗. พระอธิการกนก วัดโฉมศรี จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูโสภิตจิตสังวร
๔๒๘. พระอธิการสิทธิชัย วัดวังกะจับ จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูประสิทธินวกรรม
๔๒๙. พระสมุห สุเนตร วัดดงพระเจดีย จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสุธรรมพินิต
๔๓๐. พระอธิการโสภา วัดเนินถาน จังหวัดชัยนาท เปน พระครูโสภิตชัยกิจ
๔๓๑. พระสมุห วิรัตน วัดโพธิมงคล จังหวัดชัยนาท เปน พระครูวุฒิชัยคุณ
๔๓๒. พระสมุห เจริญ วัดหูชาง จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยสิริคุณ
๔๓๓. พระอธิการสม วัดวังเตย จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยสังฆกิจ
๔๓๔. พระปลัด ปริญญา วัดเกานิ้ว จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตนวการ
๔๓๕. พระอธิการวินัย วัดหนองรี จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิบูลศีลขันธ
๔๓๖. พระอธิการอรุณ วัดหนองลําดวนพรหมศรี จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวรธรรมคุณาธาร
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๔๓๗. พระใบฎีกา แกะ วัดนาลิกวนาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูเมตตาธิการี
๔๓๘. พระอธิการเตี้ยม วัดทุงโปรง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสาธกธรรมสุนทร
๔๓๙. พระใบฎีกา เลิศฤทธิ์ วัดคลองพลู จังหวัดชลบุรี เปน พระครูไพบูลธรรมคุณ
๔๔๐. พระอธิการณรงค วัดราษฎรเรืองสุข จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิสุทธิพรหมจรรย
๔๔๑. พระอธิการสมพร วัดเขาบอกวางทอง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูไพศาลสารคุณ
๔๔๒. พระอธิการณพล วัดวังตะโก จังหวัดชลบุรี เปน พระครูชลธารธรรมาภรณ
๔๔๓. พระอธิการวิจิตร วัดพานทอง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูปยวรรณสถิต
๔๔๔. พระปลัด อํานวย วัดหนองไผแกว จังหวัดชลบุรี เปน พระครูโกวิทนิมมานการ
๔๔๕. พระอธิการประโยชน วัดในไร จังหวัดระยอง เปน พระครูวิริยานุรักษ
๔๔๖. พระอธิการสุรพงษ วัดหนองสะพาน จังหวัดระยอง เปน พระครูธรรมกิจจาภิบาล
๔๔๗. พระครูสังฆรักษ เชน วัดบางจะอาย จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูกัลยาณคุณาธาร
๔๔๘. พระครูสมุห ขวัญเมือง วัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูโสภณจันทสาร
๔๔๙. พระปลัด เสถียร วัดชางขาม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพิศาลวินยานุยุต
๔๕๐. พระสมุห สุพรรณ วัดโยธานิมิต จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพินิจธรรมประภาส
๔๕๑. พระอธิการบุญมี วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูมงคลยติวัตร
๔๕๒. พระครูปลัด อรุณ วัดอาวพราว จังหวัดตราด เปน พระครูอรุณบุญญเขตต
๔๕๓. พระมหาชันยา ๓ ประโยค วัดหนองดินแดง จังหวัดนครปฐม เปน พระครูหริภูมิรักษ
๔๕๔. พระปลัด เปลี่ยน วัดทาเสา จังหวัดนครปฐม เปน พระครูสารดิตถารักษ
๔๕๕. พระอธิการพิเชษฐ วัดหัวถนน จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิถีธรรมประวรรต
๔๕๖. พระอธิการฉออน วัดบัวหวั่น จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิจิตรปทุมานันท
๔๕๗. พระอธิการลําเอียง วัดเขาพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณเขมคุณ
๔๕๘. พระอธิการจั่ว วัดคณฑี จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูมงคลสุวัฒน
๔๕๙. พระครูวินัยธร สมพงษ วัดองคพระ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ
๔๖๐. พระอธิการแบน วัดโคกหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวรปญญาภรณ
๔๖๑. พระครูสมุห ชยุตม วัดไกเตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุกิจจานุรักษ
๔๖๒. พระอธิการกอบสิน วัดนันทวัน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณนันทวัฒน
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๔๖๓. พระครูสมุห ทองดี วัดหนองกะดวง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณธีรวงศ
๔๖๔. พระอธิการวิชัย วัดกาบบัว จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณกิตติชัย
๔๖๕. พระอธิการแผน วัดเจาขาว จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูถาวรธรรมพิศิษฏ
๔๖๖. พระอธิการสมเจตน วัดหนองหมู จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนธรรมวัตร
๔๖๗. พระอธิการสมศักดิ์ วัดพรหมกิตติยาราม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนกิตติคุณ
๔๖๘. พระอธิการสันติ วัดหนองสาหราย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนสันติธรรม
๔๖๙. พระสมุห ประถม วัดวังจาน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูปญญากาญจนวงศ
๔๗๐. พระครูสังฆรักษ ณรงค วัดพงษไพบูลย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนสิริวิบูล
๔๗๑. พระอธิการจํารูญ วัดไทรโยคมณีกาญจน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจน
มงคลธรรม
๔๗๒. พระอธิการวิไล วัดศรีเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครสิริวัฒน
๔๗๓. พระใบฎีกา นิยม วัดวังชัยทรัพยวิมล จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครธรรมวิมล
๔๗๔. พระอธิการสุภา วัดบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครธรรมโกศล
๔๗๕. พระปลัด ลํายอง วัดทามะขาม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุธรรมวิชัย
๔๗๖. พระสมุห ประจวบ วัดสัมมาราม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูปญญาภิยุต
๔๗๗. พระอธิการนุชิต วัดขนอน จังหวัดราชบุรี เปน พระครูพิทักษศิลปาคม
๔๗๘. พระครูใบฎีกา นิวัฒน วัดทาเรือ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูนิวิฐธรรมาภรณ
๔๗๙. พระครูสังฆกิจจารักษ ประโยชน วัดหนองปากชัฏ จังหวัดราชบุรี เปน พระครู
ศาสนกิจจานุรักษ
๔๘๐. พระครูวินัยธร ขวัญเมือง วัดเลิศดุสิตาราม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิมลกิตติวัฒน
๔๘๑. พระปลัด วิจิตร วัดประชารังสรรค จังหวัดราชบุรี เปน พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต
๔๘๒. พระอธิการประยุทธ วัดเตาอิฐ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุธรรมประศาสน
๔๘๓. พระครูปลัด บุญยิ่ง วัดอุทัยโพธาราม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูอุทัยบุญวัชร
๔๘๔. พระสมุห ณรงคชัย วัดอรัญญาราม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูไพบูลวัชรกิจ
๔๘๕. พระปลัด สมชาย วัดคลองสายหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวชิรชลธาร
๔๘๖. พระอธิการประหยัด วัดทาศาลาราม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูพัชรกิจสุนทร
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๔๘๗. พระอธิการกมล วัดปากงาม จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูสถิตกมลธรรม
๔๘๘. พระอธิการเทียน วัดศาลาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูสถิตกัลยาณคุณ
๔๘๙. พระอธิการเสถียร วัดเขานกกระจิบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูวิมลถิรคุณ
๔๙๐. พระอธิ ก ารบุ ญ เตื อ น วั ด โกรกพระเหนื อ จั ง หวั ด นครสวรรค เป น พระครู
นิวาตปุญญานุยุต
๔๙๑. พระอธิการทอน วัดหางตลาด จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยมภัทรธรรม
๔๙๒. พระอธิการวิรัติ วัดพรหมาประชาราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิคมประชาศัย
๔๙๓. พระอธิการสงวน วัดน้ําสาดเหนือ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวุตถประชากิจ
๔๙๔. พระอธิการพัด วัดคลองธรรม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิภาสธรรมวิจิตร
๔๙๕. พระอธิการอนันต วัดศรีวังคาง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิสัยโชติคุณ
๔๙๖. พระอธิการบุญสง วัดโพธิ์หนองยาว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิมิตบุญโพธิ
๔๙๗. พระอธิการประหยัด วัดหนองหมู จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพัทธถาวรกิจ
๔๙๘. พระอธิการผัน วัดดงแมศรีเมือง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรุติธรรมสาร
๔๙๙. พระอธิการสวัสดิ์ วัดงิ้วสองนาง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูขันติวชิรารักษ
๕๐๐. พระปลัด วิแมน วัดมุจลินท จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวาปวชิโรภาส
๕๐๑. พระอธิการทองดี วัดโชคชัยพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสัทธาวชิรวิสุทธิ์
๕๐๒. พระอธิการทองโพธิ์ วัดเกาะตาล จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูโอภาสวชิรศาสน
๕๐๓. พระอธิการเสถียร วัดเนินสําราญ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูผาสุกวชิรธรรม
๕๐๔. พระอธิการสําราญ วัดสันติสุข จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสันติวชิรคุณ
๕๐๕. พระอธิการจิรยุทธ วัดไผหลวง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิสุทธิ์ศีลวิมล
๕๐๖. พระใบฎีกา เอกชัย วัดพนมยอ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิทิตชัยสิทธิ์
๕๐๗. พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดคลองเจริญ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิบูลสิทธิการ
๕๐๘. พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีเบญจคาลัย จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิภัชกิตติสาร
๕๐๙. พระอธิการประจักษ วัดวังแสง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิรุฬหกันตธรรม
๕๑๐. พระอธิการณรงค วัดทาขอย จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิจักษสังวรคุณ
๕๑๑. พระสมุห ประสิทธิ์ วัดคลองคะเชนทร จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวินิตธรรมเกษม
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๕๑๒. พระอธิการประเสริฐ วัดขวาง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิหารบวรกิจ
๕๑๓. พระอธิการจอด วัดโนนทอง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิเศษเขมากร
๕๑๔. พระอธิการทองหลอ วัดหนองสองหอง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวินัยสีลาภรณ
๕๑๕. พระอธิการทวี วัดหนองไผใต จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูจันทพัชรากร
๕๑๖. พระสมุห บุญเรือง วัดศิลามงคล จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูมงคลสีลาจารย
๕๑๗. พระปลัด เลี้ยม วัดโพธิ์สวาง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโอภาสพัชรกิจ
๕๑๘. พระอธิการวิทยา วัดปูจาวพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูศีลพัชรกิตติ์
๕๑๙. พระอธิการทวีศักดิ์ วัดทุงธงไชย จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุธรรมพัชรศาสน
๕๒๐. พระอธิการบัญชา วัดทุงใหญ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโกวิทพัชรเขต
๕๒๑. พระอธิการวีระ วัดถ้ําสมบัติ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูอมรพัชรธรรม
๕๒๒. พระอธิการสมควร วัดโคกตายอ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวรพัชรวิสุทธิ์
๕๒๓. พระอธิการพรชัย วัดราชพฤกษ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูชัยพัชรสถิต
๕๒๔. พระอธิการคําตัน วัดทรายงาม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโสภณพัชราศัย
๕๒๕. พระอธิการกง วัดหนองไฮ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวิมลพัชรสาร
๕๒๖. พระอธิการเหรียญ วัดจอมมณี จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูรัตนพัชรคุณ
๕๒๗. พระครูฉออน วัดจันทรฝงตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประทีปธรรมโสภณ
๕๒๘. พระอธิการวสุ วัดสวนอธิษฐาน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูปยธรรมาลังการ
๕๒๙. พระอธิการแจว วัดคลองแคตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูจันทธรรมากร
๕๓๐. พระอธิการอะนันท วัดไชยนาม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูอดุลธรรมนิมิต
๕๓๑. พระอธิ ก ารแทน วั ด สนามคลี ต ะวั น ออก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เป น พระครู
อินทโชติวัฒน
๕๓๒. พระครูใบฎีกา เล็ก วัดเรียงกระดก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูศรัทธาภิรักษ
๕๓๓. พระอธิการจิรพัฒน วัดถาวรโพธิการาม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูถาวรธรรม
ประภาส
๕๓๔. พระอธิการณรงค วัดคลองยาง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวิลาสบุญสิทธิ์
๕๓๕. พระอธิการสมศักดิ์ วัดเนินยาง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูอดิสัยศีลวัตร
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๕๓๖. พระอธิการเอนก วัดตอสัก จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูประกาศปญญาคม
๕๓๗. พระอธิการชัชวาลย วัดขุนตาลด จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวิทิตธรรโมทัย
๕๓๘. พระอธิการจําลอง วัดหนองชุมแสง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวาปปญโญภาส
๕๓๙. พระอธิการสมพงษ วัดปจจันตคารามวาสี จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูปจจันตวิหารกิจ
๕๔๐. พระอธิการบุญมี วัดทุงเนินพยอม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุธรรมบุญเขต
๕๔๑. พระอธิ ก ารประสิ ท ธิ์ วั ด กลางสวนดอกไม จั ง หวั ด ตาก เป น พระครู วิ โ รจน
ธรรมประสิทธิ์
๕๔๒. พระอธิการถวิล วัดเขาถ้ํา จังหวัดตาก เปน พระครูบรรพตคูหาภิยุต
๕๔๓. พระใบฎีกา สมโภชน วัดวังสะโม จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสโมทานธรรมประทีป
๕๔๔. พระสมุห บุญเรือง วัดปากะพี้ จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูอรัญบุญสถิต
๕๔๕. พระอธิการยงยุทธ วัดหนองกลาย จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูประภากรพิศิษฏ
๕๔๖. พระมหาชัยพงษ ๔ ประโยค วัดตนมื่น จังหวัดลําปาง เปน พระครูสาทรพัฒนกิจ
๕๔๗. พระอธิการออนแกว วัดประตูปอง จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิทิตวรเวช
๕๔๘. พระอธิการมูล วัดขวงมวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิจิตรศีลวัตร
๕๔๙. พระสมุห ชํานิ วัดสบแสด จังหวัดลําปาง เปน พระครูพิพัฒนกิจสุนทร
๕๕๐. พระอธิการวีนัส วัดบานจวาก จังหวัดลําปาง เปน พระครูอุปถัมภนพกิจ
๕๕๑. พระครูอินชาญ วัดหัวเสือ จังหวัดลําปาง เปน พระครูสาทรวรกรรม
๕๕๒. พระอธิการมานพ วัดหาดเชี่ยว จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิเศษวรการ
๕๕๓. พระครูจําปา วัดแมทะลาย จังหวัดพะเยา เปน พระครูพิพัฒนวิสุทธิกิจ
๕๕๔. พระอธิการสมบูรณ วัดเมืองอิงหลวง จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิสุทธิวรการ
๕๕๕. พระอธิการสมบูรณ วัดปว จังหวัดพะเยา เปน พระครูพิศาลศิลปกิจ
๕๕๖. พระใบฎีกา ชาติสยาม วัดอนุมัติวงศ จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิสิฐกิจจานุยุต
๕๕๗. พระครูวินัยธร เกษม ๓ ประโยค วัดปาเปา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูนิวิฐวรการ
๕๕๘. พระมหาขจิต ๓ ประโยค วัดวรกิจตาราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิสาลวรกิจ
๕๕๙. พระอธิการสมบัติ วัดศรีชุม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุวิธานนพกิจ
๕๖๐. พระอธิการวรรณทอง วัดสันปูเลย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิจารณกิจวิมล
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๕๖๑. พระอธิการปรีชา วัดสันทรายนอย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิจิตรวรศิลป
๕๖๒. พระอธิการเกษม วัดศรีศักดิ์พัฒนา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูพิศาลนวกรรม
๕๖๓. พระปลัด คนอง วัดน้ําโคง จังหวัดแพร เปน พระครูพิสุทธิ์วรการ
๕๖๔. พระอธิการเสถียร วัดทุงศรี จังหวัดแพร เปน พระครูวิสาลวรานุรักษ
๕๖๕. พระปลัด ณรงค วัดนาแก จังหวัดแพร เปน พระครูประสิทธิวรการ
๕๖๖. พระอธิการอุดม วัดรัมณีย จังหวัดแพร เปน พระครูพิศาลวรวิทย
๕๖๗. พระครูใบฎีกา สมบูรณ วัดบุญเจริญ จังหวัดแพร เปน พระครูสุนทรพัฒนาคม
๕๖๘. พระอธิการสมศักดิ์ วัดแดนชุมพล จังหวัดแพร เปน พระครูประจักษสุนทรกิจ
๕๖๙. พระอธิการอินแสง วัดหลับมืนไตย จังหวัดนาน เปน พระครูอุปถัมภนันทคุณ
๕๗๐. พระอธิการมีเดช วัดบอสวก จังหวัดนาน เปน พระครูโกวิทนันทสาร
๕๗๑. พระอธิการอมรเทพ วัดสถาน จังหวัดนาน เปน พระครูอดุลนันทพิศาล
๕๗๒. พระอธิการบํารุง วัดทุงผึ้ง จังหวัดนาน เปน พระครูสุวิธานนันทกิจ
๕๗๓. พระอธิการจุฑาวัชร วัดผาสิงห จังหวัดนาน เปน พระครูพิพิธนันทศิลป
๕๗๔. พระครูจันทรแกว วัดวังธาร จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจันทรัตโนภาส
๕๗๕. พระครูบุญปน วัดพฤกษาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปญญาภิมณฑ
๕๗๖. พระอธิการนิพนธ วัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูธีรธรรมประกาศ
๕๗๗. พระอธิการวีรพันธ วัดแมแก็ดหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวิริยกิจพิศาล
๕๗๘. พระครูวิทูรย วัดตนผึ้ง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุคนธคุณธาดา
๕๗๙. พระอธิการเอนก วัดคลองศิลา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศีลปญญากร
๕๘๐. พระครูธนวรรธน วัดหัวริน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวิวิธประชานุกูล
๕๘๑. พระครูมานิตย วัดศรีอรุณ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอรุณพัฒนโกศล
๕๘๒. พระครูสมบูรณ วัดแมงอน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูมนูญธรรมทัต
๕๘๓. พระอธิการสมศักดิ์ วัดบานกลาง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโกวิทวิหารการ
๕๘๔. พระอธิการเอนก วัดเจียง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวีรกิจสุนทร
๕๘๕. พระปลัด สรศักดิ์ วัดโพธินิมิตร จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูรัตนโพธิวัฒน
๕๘๖. พระอธิการมิ่ง วัดขัวมุง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบัณฑิตานุวัตร
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๕๘๗. พระอธิการติ๊บ วัดน้ําริน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอมรธรรมรักษ
๕๘๘. พระครูบุญรัตน วัดเขตคิชฌาวาส จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศีลคุณากร
๕๘๙. พระอธิการบุญฤทธิ์ วัดขามสุม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวิบูลธรรมประสิทธิ์
๕๙๐. พระครูบุญเลิศ วัดพรหมประดิษฐ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประดิษฐพรหมคุณ
๕๙๑. พระอธิการนิวัฒน วัดปากทางสามัคคี จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุเมธธรรมเสวี
๕๙๒. พระอธิการสันติ วัดปาสะลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสันตยาธิคุณ
๕๙๓. พระครูแสวง วัดสุวรรณฉิมพลี จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุนทรวีรวัฒน
๕๙๔. พระครูสมุห จํารัส วัดดอยนอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรปญญาโสภิต
๕๙๕. พระครูทองแดง วัดตนผึ้ง จังหวัดลําพูน เปน พระครูประโชติวุฒิกร
๕๙๖. พระอธิการสวัสดิ์ วัดบานรั้ว จังหวัดลําพูน เปน พระครูพิพัฒนกิจไพศาล
๕๙๗. พระอธิการสมเดช วัดหนองชางคืน จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุปุญญาภิรักษ
๕๙๘. พระอธิการปรีชา วัดศรีดอนชัย จังหวัดลําพูน เปน พระครูวรกิจปรีชา
๕๙๙. พระอธิการไสว วัดทาสองทา จังหวัดลําพูน เปน พระครูถาวรพัฒนโชติ
๖๐๐. พระครูอําพล วัดปาพลู จังหวัดลําพูน เปน พระครูจารุธรรมวิจิตร
๖๐๑. พระอธิการวิเชียร วัดดอนหลวง จังหวัดลําพูน เปน พระครูพินิตวิริยคุณ
๖๐๒. พระใบฎีกา วัชรีย วัดหนองปาตึง จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุจิตวัชราภรณ
๖๐๓. พระอธิการคเชนทร วัดอุดมวุฒิทาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมวุฒิคุณ
๖๐๔. พระอธิการสิงห วัดอุดมสมพงษไชยาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมคุณาธาร
๖๐๕. พระอธิการประยงค วัดคลองเวช จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวีรเวชวิวัฒน
๖๐๖. พระอธิการขันทอง วัดศรีธาตุประมัญชา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูฐิติสุวรรณวัฒน
๖๐๗. พระอธิการคลอง วัดโพธิ์ศรีวิลัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิคุณาวสัย
๖๐๘. พระอธิการอลงกรณ วัดสุรพิมพาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสารเมธากร
๖๐๙. พระครูสมุห จันทบูล วัดปาคุณารักษวราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูคุณสารรักษา
๖๑๐. พระอธิการสุวรรณ วัดโพธิ์ชัยยาวนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิชยานุวัตร
๖๑๑. พระอธิ ก ารประสิ ท ธิ์ วั ด ป า วิ ป ส สนาชั ย ยาราม จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น พระครู
สุทธิธรรมานุวัตร
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๖๑๒. พระอธิการสขรรค วัดกูแกวรัตนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูรัตนวีรวัฒน
๖๑๓. พระอธิการสีลา วัดทุงสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิสุทธิสีลวัฒน
๖๑๔. พระอธิการอรรถพล วัดสรางแข จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอรรถกิจสุนทร
๖๑๕. พระอธิการวรวิทย วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอัครธรรมสถิต
๖๑๖. พระอธิการเริ่ม วัดศรีโนนแดง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูศุภกิจโสภณ
๖๑๗. พระอธิการฟก วัดศรีจันทราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวุฒิญาณวัฒน
๖๑๘. พระใบฎีกา คํา วัดศรีลาวรรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูคัมภีรสีลคุณ
๖๑๙. พระอธิ ก ารเด น วั ด พระพุ ท ธบาทบั ว ขาว จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น พระครู วิ จิ ต ร
ธรรมวัฒน
๖๒๐. พระอธิการสนิท วัดทุงสวางปะโค ปะโค จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอัครธรรม
ประยุต
๖๒๑. พระครูสังฆรักษ สาคร วัดสามัคคีชัย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปภากรชัยวัฒน
๖๒๒. พระอธิการอุทัย วัดโนนสงา จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุจิตธรรมวิทย
๖๒๓. พระอธิการคําจันทร วัดโพนสวาง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโอภาสปุญญา
ภิวัฒน
๖๒๔. พระครูสมุห ชัยณรงค วัดยอดแกว จังหวัดหนองคาย เปน พระครูชัยวัฒนธรรโมภาส
๖๒๕. พระอธิการประสิทธิ์ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสิทธิรัตนาภรณ
๖๒๖. พระอธิการดวง วัดโคกสวาง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโอภาสขันตยาภิวัฒน
๖๒๗. พระอธิการคําพันธ วัดศิลาเลข จังหวัดหนองคาย เปน พระครูพิทักษสีลวัฒน
๖๒๘. พระอธิการเพียร วัดลําภูบังบด จังหวัดหนองคาย เปน พระครูบรรพตวิริยกิจ
๖๒๙. พระอธิการสมหมาย วัดอางมโนราห จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวุฒิสิริวรรณ
๖๓๐. พระอธิการสมควร วัดศรีชมชื่น จังหวัดหนองคาย เปน พระครูภัทรสีลวัตร
๖๓๑. พระอธิการอินทร วัดสุทธาวาส จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิสุทธินิภากร
๖๓๒. พระอธิการวิไลย วัดโคกอุดม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุดมจารุวัฒน
๖๓๓. พระอธิการสมเกียรติ วัดเขาพนมไพร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูบรรพตกิตติคุณ
๖๓๔. พระอธิการทองคํา วัดปาเทพธิดาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประทีปธรรมานุรักษ
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พระอธิการทวี วัดศิลาคํา จังหวัดหนองคาย เปน พระครูจารุวรรณวิวัฒน
พระอธิการจันทร วัดปยวาส จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปยจันทรังษี
พระมหาอภิเดช ๓ ประโยค วัดโนนอุดม จังหวัดเลย เปน พระครูอุดมปริยัติคุณ
พระอธิการบุญสง วัดโพธิ์ชุม จังหวัดเลย เปน พระครูโพธิธรรมสโมธาน
พระอธิการบุญเลิศ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดเลย เปน พระครูโสภณกิตติวงศ
พระอธิการโควิน วัดแผงศรีวิทยาราม จังหวัดเลย เปน พระครูอุดมจันทโชติ
พระอธิการสุขสันต วัดโพนสูง จังหวัดเลย เปน พระครูสันติสิริชัย
พระปลัด บุญชวย วัดถ้ําประกายเพชร จังหวัดเลย เปน พระครูวชิรบุญญากร
พระอธิการสมาน วัดรัตนรังษี จังหวัดเลย เปน พระครูสมาจารธรรมรังษี
พระครูสมุห ทรงสิทธิ์ วัดศรีวังลานพัฒนาราม จังหวัดเลย เปน พระครูพัฒนาวิริยาภรณ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดศรีชมภู จังหวัดเลย เปน พระครูสุวรรณปญญาวิสุทธิ์
พระใบฎีกา กิตติพงษ วัดภูชางนอย จังหวัดเลย เปน พระครูกิตติสารธาดา
พระอธิการสัมภาส วัดศรีสุดาวรรณ จังหวัดเลย เปน พระครูกันตธรรมาภิราม
พระปลัด ลี วัดสุทธานิวาส จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุมนวุฒิธาดา
พระอธิการประสาท วัดโนนแจง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุธรรมสีลคุณ
พระอธิการพน วัดไชยศิริมงคล จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสิริชัยปญญาวุธ
พระอธิการกันยา วัดโคกเลาะนอยวนาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูถิรปญญาทร
พระอธิการกาสี วัดหลุบเหลานอย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูกัลยาณสีลคุณ
พระอธิการทอง วัดศรีวิลัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูอัครธรรมานุยุต
พระอธิการสุข วัดเจริญศรัทธาราษฎร จังหวัดสกลนคร เปน พระครูมงคลสีลาภิวัฒน
พระอธิการคํา วัดอรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอรัญธรรมานุรักษ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีสุมังคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูจิตตสังวร
พระอธิการบุญเหลือ วัดโนนสวรรค จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุวรรณปญญาธร
พระอธิการพร วัดนิมิตเทพอํานวย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูนิมิตธรรมาภรณ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดโพนนิสสัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปภากรธรรมานุสิฐ
พระอธิการชวง วัดศรีธราราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูโอภาสสีลคุณ
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๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
๖๖๔.
๖๖๕.
๖๖๖.
๖๖๗.
๖๖๘.
๖๖๙.

พระปลัด ไพบูลย วัดโนนเมืองพิณ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวิวิธปญญาภรณ
พระครูสมุห ไสว วัดโนนศิลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปยธรรมาภิราม
พระอธิการขุน วัดเกาะแกวสามัคคีธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูถิรธรรมาทร
พระปลัด สมร วัดอิสาณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุจิตพิพัฒนาภรณ
พระอธิการสุทธา วัดวิสุทธิการาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลสุทธาภิวัฒน
พระอธิการคงฤทธิ์ วัดสามัคคีวิทยาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูเกษมธรรมาจาร
พระอธิการสุพจน วัดมหรรณพาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูจันทสารบุญโชติ
พระอธิการประไพ วัดวังเย็น จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิศาลสารนิวิฐ
พระครู ใ บฎี ก า สุ วั ฒ น วั ด หนองป ง จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู ป ระภั ศ ศร

๖๗๐.
๖๗๑.
๖๗๒.
ธรรมประสิทธิ์
๖๗๓.
๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.
๖๗๘.
๖๗๙.
๖๘๐.
๖๘๑.
๖๘๒.
๖๘๓.
๖๘๔.

พระครูวินัยธร บรรหาร วัดปาดอนบาลไท จังหวัดขอนแกน เปน พระครูศีลคุณาลังการ
พระปลัด นิต วัดนาราธิวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปราโมทยวีรธรรม
พระอธิ ก ารทองเกรง วั ด ศรี พ นาวาส จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู ป ระที ป

ธรรมคุณ

พระอธิการวุฒิ วัดสระเกษ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสภณธรรมานุวัฒน
พระอธิการคาย วัดทุงสวาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอรุณบุญเขต
พระอธิการคําจันทร วัดสวรรคคงคา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิมลบุญสถิต
พระธรรมธร พิระชาติ วัดสวรรคงคา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกิตติพีรานุวัฒน
พระอธิการทองมวน วัดศรีสุพร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประโชติวรรณสาร
พระใบฎีกา พันมหา วัดกลางสระขาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมนูญฐิติญาณ
พระปลัด สุธรรม วัดจุมพล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริภัทรสาร
พระอธิการเคลือบ วัดศรีมณี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูจันทสารโชติคุณ
พระอธิการวิลาศ วัดศรีสิทธิ์ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิรัชพัฒนาทร
พระอธิการบุญโฮม วัดไทยบํารุง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอุปถัมภบุญเขต
พระอธิการทองพูน วัดปาบึงถุงเทียว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิพัฒนสาธุกิจ
พระอธิการอุดม วัดหนองรูแข จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโอภาสอุดมคุณ
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๖๘๕. พระอธิการจรูญ วัดธรรมจริยา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูญาณธรรมโสภณ
๖๘๖. พระอธิการสรอย วัดหนองใหญ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูกาญจนธรรมคุณ
๖๘๗. พระอธิการอุดร วัดโนนเห็ดไค จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูฉันทกิจโสภณ
๖๘๘. พระอธิการชาติชาย วัดบานศาลา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโกศลธรรมโชติ
๖๘๙. พระอธิการป วัดอัมพวัน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปยสมาจาร
๖๙๐. พระครูใบฎีกา เดชปราการ วัดบานขี้ตุน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูประภัศร
ธรรมนิวิฐ
๖๙๑. พระอธิการอุลํา วัดหนองแคน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอรุณธรรมวรคุณ
๖๙๒. พระอธิการสุรชัย วัดกุดเวียน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิชิตปุญโญภาส
๖๙๓. พระอธิการชัยวัฒน วัดหนองมะเมา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสีลวัฒนธรรมสุนทร
๖๙๔. พระอธิการบุญถม วัดนาฝาย จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูบุญวัฒนสาร
๖๙๕. พระอธิ ก ารบุ ญ กลม วั ด ยุ ว ราษฎร บ า นโคก จั ง หวั ด มหาสารคาม เป น พระครู
วิจิตรธรรมโกศล
๖๙๖. พระอธิการบุญเหลือ วัดหนองใต จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูเกษมบุญเขต
๖๙๗. พระอธิการสมัย วัดกลางโสภณ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูขันติธรรมรส
๖๙๘. พระอธิการวีระชัย วัดศิลาอาสนจิตราษฎรรังสรรค จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
ประภาสชยาภรณ
๖๙๙. พระอธิการถนอม วัดโพธิ์ศรีสะอาด จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุชานโพธิคุณ
๗๐๐. พระอธิการบุญมา วัดแจนแลนเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอาคมปุญญาภิรมย
๗๐๑. พระอธิการสุดใจ วัดศรีสําราญ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสิริสันติคุณ
๗๐๒. พระอธิการลอง วัดโนนแดงใต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุธรรมเดชาภิวัฒน
๗๐๓. พระอธิการจําลอง วัดดงสวางใต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจารุวรรณาทร
๗๐๔. พระอธิการเยี่ยม วัดศิลาลักษณดอนยูง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอดุลยธรรมรักษ
๗๐๕. พระปลัด อาวุธ วัดน้ําจั้น จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสันติอาจารคุณ
๗๐๖. พระอธิการทุย วัดบูรพาหวยยาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสิทธิบุญญาภรณ
๗๐๗. พระอธิการเลี้ยง วัดปาถาวรธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจันทรสารโสภณ
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๗๐๘. พระอธิการทํานอง วัดแสงอรุณวราราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวรจิตธรรมาภรณ
๗๐๙. พระอธิการนาตัน วัดคําเชียงวัน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกาญจนกัลยาณคุณ
๗๑๐. พระอธิการอํานาจ วัดหนองหญาปลอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวรธรรมนันท
๗๑๑. พระอธิการสมภพ วัดปาญาครูคํา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสังวรโสภิต
๗๑๒. พระอธิการอุทัย วัดปาโฉมเฉลาเนรมิต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประโชติวรธรรม
๗๑๓. พระอธิการสํารวย วัดปาดานชาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปยธรรมโชติ
๗๑๔. พระอธิการสมิงชัย วัดปาหนองหญาวัว จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอัครธรรมรัตน
๗๑๕. พระอธิการคําพันธ วัดทาคันโท จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจิรธรรมานุวัฒน
๗๑๖. พระใบฎีกา วีระจิตร วัดมงคลหนองแสง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวีรธรรมญาณ
๗๑๗. พระอธิการสี วัดสวางกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุเมธโชติคุณ
๗๑๘. พระอธิการประยงค วัดประทุมชาติ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประทุมวรธรรม
๗๑๙. พระอธิการสนอง วัดเขมาวาส จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัศรเขมาภิรมย
๗๒๐. พระอธิการแสวง วัดราษฎรนิยม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุชาตวรธรรมาภรณ
๗๒๑. พระปลัด จีรพงษ วัดสําโรงโพนดวน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวรวงศจันทคุณ
๗๒๒. พระอธิการบุญชวย วัดประตูชัย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวรปุญญาภิชัย
๗๒๓. พระอธิการสมพจน วัดบานนานอย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัศรสีลคุณ
๗๒๔. พระอธิการมงคล วัดฟาหยาดศิริราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภาสธรรมาภรณ
๗๒๕. พระสมุห เสนห วัดยางใต จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูเกษมวรธรรมาภรณ
๗๒๖. พระอธิการอุทัย วัดอําไพรวัลย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโอภาสวรธรรม
๗๒๗. พระครูสมุห คําเตือน วัดโพธิ์ศรีสะอาด จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูขันติโพธิคุณ
๗๒๘. พระอธิการสามารถ วัดบูรพา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวีรธรรมาภินันท
๗๒๙. พระอธิการสมนึก วัดทาแสงจันทร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวรดิตถประภากร
๗๓๐. พระอธิการประสิทธิ์ วัดบานเหลา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติบุญญากร
๗๓๑. พระอธิการบุญตา วัดโพธิ์กลาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิมัชฌิมาภรณ
๗๓๒. พระอธิการพอง วัดทาแรสามัคคี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวรปญญาวิมล
๗๓๓. พระอธิการบุญธรรม วัดบูรพาภิรมย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิบูลธรรมาภินันท
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๗๓๔. พระอธิการไพรัตน วัดบัวขาว จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประทุมวรรณาภรณ
๗๓๕. พระอธิการคําวงศ วัดคานหัก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาวรวิสุทธิ์
๗๓๖. พระใบฎี ก า คํ า จั น ทร วั ด โนนสวรรค อ ารมณ จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด เป น พระครู
จันทวรรณาภรณ
๗๓๗. พระอธิการผาย วัดบานโพนดวน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสันติวรโสภณ
๗๓๘. พระอธิการชัยวัฒน วัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณชัยธรรม
๗๓๙. พระอธิการไพจิตร วัดสวางโพธิ์ศรี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอรุณโพธิธรรม
๗๔๐. พระอธิการพัฒน วัดบานทาโพธิ์ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิธรรมาภิรักษ
๗๔๑. พระอธิการอุทัย วัดทาสะอาดประชาราษฎรรังสฤษฎร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครู
ประโชติธรรมวิสุทธิ์
๗๔๒. พระอธิการจันทร วัดนาเลิง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูบวรจันทโสภณ
๗๔๓. พระอธิการเอนก วัดปาไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูนิโครธธรรมาภรณ
๗๔๔. พระอธิการสมพร วัดทุงสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโอภาสธรรมวิจิตร
๗๔๕. พระอธิการสุดตา วัดยางสักกระโพหลุม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิศาลเตชธรรม
๗๔๖. พระอธิการหนูกาญจน วัดบานจานไหล จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุบลธรรมสาร
๗๔๗. พระอธิการสุรัตน วัดสวางอารมย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโอภาสสิริธรรม
๗๔๘. พระอธิ ก ารหมื่ น วั ด ไตรมิ ต รสงเคราะห จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป น พระครู
สุคนธเขตตาภรณ
๗๔๙. พระอธิการนิกร วัดสวางอารมณ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุเมธปภากร
๗๕๐. พระอธิการคํา วัดดอนโด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุธรรมโสภณ
๗๕๑. พระอธิการปรีชา วัดสวางอารมณ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอรุณวรธรรม
๗๕๒. พระอธิการเฉลิม วัดปาดงเย็น จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูจันทวุฒิธรรม
๗๕๓. พระอธิการจรูญ วัดคํานางรวย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกิตติรัตนากร
๗๕๔. พระอธิการเวที วัดทุงศรีเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวีรวงศบรรหาร
๗๕๕. พระอธิการเชย วัดอําพาพน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุมณฑธรรมสุนทร
๗๕๖. พระอธิการณรงค วัดตําแย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูคัมภีรธรรมวัตร
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๗๕๗. พระอธิการนิยม วัดปาโนนเกา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสิริวรรณคุณ
๗๕๘. พระอธิการแคลว วัดเกษตรสมบูรณ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูเกษมกิจจานุยุต
๗๕๙. พระอธิการกิตติ วัดปาสนามชัย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูบรรหารอุบลคุณ
๗๖๐. พระอธิการเนียน วัดโนนเค็ง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสถิตภัทโรภาส
๗๖๑. พระอธิการกมล วัดโนนสะอาด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุทธิญาณมงคล
๗๖๒. พระอธิการนคร วัดเทพอํานวย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูประภากรสถิต
๗๖๓. พระอธิการผดุง วัดศรีไสยาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุทธิจันทโชติ
๗๖๔. พระอธิการออนศรี วัดเวฬุวัน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูเวฬุวันพัฒนกิจ
๗๖๕. พระอธิการออน วัดดงแคนใหญ จังหวัดยโสธร เปน พระครูวีรวุฒิคุณ
๗๖๖. พระอธิการนุม วัดอัมพวัน จังหวัดยโสธร เปน พระครูอัมพวันธรรมคุณ
๗๖๗. พระใบฎีกา นคร วัดโพธาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูโพธิวรรณคุณ
๗๖๘. พระอธิการแสวง วัดคูเมือง จังหวัดยโสธร เปน พระครูบวรวรธรรม
๗๖๙. พระสมุห วสิน วัดศรีฐานนอก จังหวัดยโสธร เปน พระครูเกษมธรรมสิริ
๗๗๐. พระอธิการทา วัดบานดง จังหวัดยโสธร เปน พระครูพัฒนอุดมกิจ
๗๗๑. พระอธิการอรุณ วัดศรีแกว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอมรรัตนกิจ
๗๗๒. พระอธิการสําเนียง วัดหนองคํา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุวรรณกิตติโชติ
๗๗๓. พระอธิการสมบูรณ วัดหนองเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิบูลปญญาภิวัฒน
๗๗๔. พระอธิการสุชิน วัดสระบานสนวน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุกันตสีลคุณ
๗๗๕. พระอธิการบุญสง วัดหนองเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอินทสารกิจวิมล
๗๗๖. พระอธิการอุทัย วัดทักษิณธรรมนิเวศน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปภาสสันติคุณ
๗๗๗. พระอธิการบุญมี วัดดงยาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิสุทธิ์ปุญโญภาส
๗๗๘. พระอธิการบุญเสริม วัดกัทลิวัน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิมลธรรมรัตน
๗๗๙. พระอธิการประสิทธิ์ วัดเมืองนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอนุเขตสุนทร
๗๘๐. พระอธิการชินราช วัดหนองบัวใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปทุมธรรมโสภิต
๗๘๑. พระอธิการเรียน วัดน้ําเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโสภิตจันโทภาส
๗๘๒. พระอธิการแมน วัดขะยูง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวีรธรรมาวุธ
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๗๘๓. พระอธิการชาตรี วัดบานบก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอุดมสารวิมล
๗๘๔. พระอธิการสวัสดิ์ วัดคอนกาม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโสภิตธรรมานุวัตร
๗๘๕. พระอธิการโพธิ์ วัดโสนโพธาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูบัณฑิตกิจโกศล
๗๘๖. พระใบฎีกา สี วัดบานตลาด จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิมลวิริยคุณ
๗๘๗. พระอธิการเย็น วัดฟาขื่นสุวรรณตูมภา จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุวรรณกัลยาณธรรม
๗๘๘. พระอธิการสวรรค วัดมงคลรัตนาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุนทรรัตนากร
๗๘๙. พระอธิการสิมมา วัดกลาง จังหวัดนครพนม เปน พระครูรัตนวิมลญาณ
๗๙๐. พระอธิการทุมมี วัดธาตุ จังหวัดนครพนม เปน พระครูปยเจติยาภิวัฒน
๗๙๑. พระปลัด ประชุม วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม เปน พระครูโพธิธรรมาภรณ
๗๙๒. พระอธิการเหล็ง วัดศรีคูณเมือง จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุทธิสาธุกิจ
๗๙๓. พระอธิการไทย วัดโพธิ์ชัยนาคํา จังหวัดนครพนม เปน พระครูโพธิศรัทธาธิคุณ
๗๙๔. พระอธิการสมดี วัดเวฬุวัน จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูเวฬุวันคุณากร
๗๙๕. พระอธิการธีรภาพ วัดราษฎรสามัคคี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูอภัยสุนทรธรรม
๗๙๖. พระอธิการบุญมี วัดศรีนาราม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูกิตติบุญญาทร
๗๙๗. พระอธิการอุดม วัดมัชฌิมาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูมัชฌิมธรรมวงศ
๗๙๘. พระอธิการสาดี วัดบานลืออุทธาทิพย จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสาโรจนธรรมคุณ
๗๙๙. พระอธิการเทียบ วัดดอนเมย จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูขันติวรากร
๘๐๐. พระอธิการบุญโอบ วัดกลาง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวรธรรมานุวัฒน
๘๐๑. พระอธิการวิชัย วัดเนกขัมมาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูเนกขัมสิริคุณ
๘๐๒. พระอธิการประเสริฐ วัดบานมวง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูถาวรสันติธรรม
๘๐๓. พระอธิการสังเวียน วัดหองเตย จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวิรยิ สังวรคุณ
๘๐๔. พระอธิการพรม วัดคูขาด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกิตติธรรมรักษ
๘๐๕. พระใบฎี ก า บุ ญ ธรรม วั ด โนนเสว จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป น พระครู ป ย
ธรรมาภินันท
๘๐๖. พระอธิการสุม วัดหนองหวา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสิทธิธรรมธร
๘๐๗. พระอธิการวิจิตร วัดหนองกระทุม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิชิตธรรมากร
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๘๐๘. พระอธิการเชษฐา วัดสระพัง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวรญาณธรรมสถิต
๘๐๙. พระอธิการไชยพร วัดหนองหญาปลอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิพัฒนธนกิจ
๘๑๐. พระอธิการริม วัดกุมพะยา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญารัตโนภาส
๘๑๑. พระอธิการณรงค วัดโนนทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวรรณธรรมพิสิฐ
๘๑๒. พระอธิการสุวัฒน วัดหนองมา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประสิทธิโชติ
๘๑๓. พระอธิการบุญยัง วัดบานหนุก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเกษมธรรมปภาต
๘๑๔. พระอธิการตุน วัดสวางศรีสุขาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประทีปอิสรธรรม
๘๑๕. พระอธิการนอง วัดบานแฉง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธิวิริยคุณ
๘๑๖. พระอธิการอุดม วัดมะขามเฒา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาธรรมคุณ
๘๑๗. พระอธิการเหลือ วัดหลุมเงิน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิเศษสารธรรม
๘๑๘. พระอธิการบุญรอด วัดโนนหญานาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุธรรมกิจจานุกูล
๘๑๙. พระอธิการเสริม วัดบึงทับชาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูไพโรจนสีลคุณ
๘๒๐. พระอธิการชัยณรงค วัดซับใต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสถิตชัยสาร
๘๒๑. พระอธิการนวม วัดดอนหวาย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุธรรมคุต
๘๒๒. พระอธิการลํายอง วัดสิงหวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสีหธรรมาภรณ
๘๒๓. พระอธิการพวง วัดหนองโข จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเกษมปทุมาภรณ
๘๒๔. พระอธิการวิฑูรย วัดหนองกระเทียมใต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูขันติวีราภรณ
๘๒๕. พระสมุห ถนัด วัดดอนทะยิง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอรรถธรรมประคุณ
๘๒๖. พระอธิการสงบ วัดกระทุมราย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสันติสารานุยุต
๘๒๗. พระอธิการบุญจันทร วัดอรัญญาวาส จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอรัญเขมคุณ
๘๒๘. พระอธิการกูด วัดโนนทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโกวิทสุวรรณวัฒน
๘๒๙. พระอธิการเรืองฤทธิ์ วัดสระน้ําใส จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิศาลสรกิจ
๘๓๐. พระอธิการสาคร วัดโนนทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวรรณปสาทคุณ
๘๓๑. พระอธิการโกวิทย วัดจันทรังษีมุนีวงศ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโอภาส
จันทรังษี
๘๓๒. พระอธิการมนัส วัดโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิสุทธิวิหารการ
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๘๓๓. พระอธิการหนูเหลี่ยม วัดดาวเรือง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิมลธรรมรังษี
๘๓๔. พระอธิการเทียมศักดิ์ วัดสูงสุทธาวาส จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโสภณสุทธิญาณ
๘๓๕. พระใบฎีกา ศุภชัย วัดปาสุวรรณไพโรจน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิสุทธิศุภกิจ
๘๓๖. พระอธิการเฮียน วัดบูรณาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูมงคลวุฒิสุนทร
๘๓๗. พระอธิการสมพร วัดพุทโธวาท จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสีลาภิวัฒน
๘๓๘. พระอธิการบุญทัน วัดถาวรนิมิต จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูถาวรธรรมโชติ
๘๓๙. พระสมุห กิตติศักดิ์ วัดศรีสงาสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวีรปญญาคม
๘๔๐. พระปลัด ลู วัดหนองจาน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปยวรกิจ
๘๔๑. พระอธิการธีระ วัดทักษิณ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูเกษมขันติธรรม
๘๔๒. พระอธิการสําเภา วัดอัมพวัน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอัมพวันวิหารการ
๘๔๓. พระอธิการทองใบ วัดโพธิ์ศรีธาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุทธิญาณปสุต
๘๔๔. พระอธิการสมยงค วัดเจริญนิมิต จังหวัดบุรรี ัมย เปน พระครูถาวรธรรมนิมิต
๘๔๕. พระอธิการสุบรรณ วัดโคกสิงห จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูประภัศรวีราภรณ
๘๔๖. พระอธิการพรม วัดเทพนิมิตร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูนิมิตวรธรรม
๘๔๗. พระอธิการเสนอ วัดหนองพะอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูนิวิฐกิจจาทร
๘๔๘. พระอธิการประเสริฐ วัดปาเขานอย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูบวรศีลโสภณ
๘๔๙. พระอธิการไสว วัดโพธาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโพธิธรรมรังษี
๘๕๐. พระอธิการวัน วัดปาโคกกระชาย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูศาสนการวิจิตร
๘๕๑. พระใบฎีกา เสงี่ยม วัดสุขสําราญ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูผาสุกธรรมประสิทธิ์
๘๕๒. พระอธิการวิชัย วัดหนองตาเรียม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอดุลชยาภรณ
๘๕๓. พระอธิการใส วัดสวางโพธิ์ศรี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิศาลปญญารัต
๘๕๔. พระอธิการพจน วัดปาเจริญผล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุวัฒนธรรมวงศ
๘๕๕. พระอธิการสุทัศน วัดจําปาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิสุทธิวีรคุณ
๘๕๖. พระอธิการพูนศักดิ์ วัดบึงละหาร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอดุลโชติวัฒน
๘๕๗. พระอธิการลําพวย วัดธรรมโสกแดง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสภิตโชติธรรม
๘๕๘. พระอธิการพรม วัดอัมพวัน จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวีรพรหมคุณ
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๘๕๙. พระอธิการบัณฑิต วัดโนนลี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโกศลปญญาวุฒิ
๘๖๐. พระอธิการเทพ วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุนทรโพธิธรรม
๘๖๑. พระอธิการบุญลือ วัดศิริจันทร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุเมธจันทสิริ
๘๖๒. พระอธิการวีรพงษ วัดราษฎรเจริญผล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิศาลธีรวัฒน
๘๖๓. พระอธิการขันธ วัดกลางชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลศีลาจาร
๘๖๔. พระอธิการบุญ วัดปยธรรมาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปยบุญญากร
๘๖๕. พระอธิการเจริญ วัดชูประศาสนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวีรศาสนกิจ
๘๖๖. พระครูวิชิต วัดตะครอวนาราม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิมลวนานุรักษ
๘๖๗. พระอธิการจวน วัดวังกวาง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูประโชติพรหมวรคุณ
๘๖๘. พระครูใบฎีกา บุญเรือง วัดโยธาราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูธรรมคุณาลังการ
๘๖๙. พระอธิการหงษทอง วัดหนองศรีวิชัย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิชัยสิริคุณ
๘๗๐. พระอธิการเรง วัดจิกสูง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุเมธวิริยคุณ
๘๗๑. พระอธิการสมพิศ วัดบางปลารา จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิเศษวรธรรม
๘๗๒. พระอธิการกลีบ วัดบานพระ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูมงคลขันติคุณ
๘๗๓. พระอธิการโต วัดโปงไผ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูมงคลปญญาโชติ
๘๗๔. พระอธิการสรวง วัดโนนสูง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูนันทกิจวิมล
๘๗๕. พระครูปลัด สุพล วัดเขาแดง จังหวัดนครนายก เปน พระครูรัตตคีรีรักษ
๘๗๖. พระครูใบฎีกา ไพโรจน วัดหนองรี จังหวัดนครนายก เปน พระครูจันทสรธรรม
๘๗๗. พระอธิการจํารูญ วัดสันติวัฒนาราม จังหวัดนครนายก เปน พระครูสันติวัฒนวิมล
๘๗๘. พระอธิการวิฑูรย วัดราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดนครนายก เปน พระครูศรัทธา
ธรรมาภิวัฒน
๘๗๙. พระอธิการพิชัย วัดดงแขวน จังหวัดนครนายก เปน พระครูเกษมวนานุรักษ
๘๘๐. พระอธิการไฉน วัดตีตะเรด จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูอินทปญญารัต
๘๘๑. พระอธิการพยอม วัดทาซุง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวรดิตถธรรมรักษ
๘๘๒. พระครูสมุห ยุทธ วัดหนองเหียง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสถิตบุญญาภินันท
๘๘๓. พระครูสมุห โสภณ วัดอุสภาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุทธสีลาจารคุณ
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๘๘๔. พระครูไกรสรวิลาส ภัทรกร วัดพนมพนาวาส จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครู
พนมวนานุรักษ
๘๘๕. พระครูวิรัช วัดบางปลานัก จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูประทีปธรรมาภิวัฒน
๘๘๖. พระอธิการสุเบญจ วัดหนองประโยชน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุเมธธรรมานุยุต
๘๘๗. พระใบฎีกา ละมัย วัดหนองเทา จังหวัดสระแกว เปน พระครูวาปธรรมประโชติ
๘๘๘. พระสมุห ประมวล วัดทุงกบินทร จังหวัดสระแกว เปน พระครูกันตสีลาภิวัฒน
๘๘๙. พระอธิการบัว วัดเนินผาสุก จังหวัดสระแกว เปน พระครูมงคลถิรคุณ
๘๙๐. พระใบฎีกา ฟอง วัดปาตอ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวินิจธรรมสาร
๘๙๑. พระอธิการชม วัดศาลาแกว จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมงคลรัตนารักษ
๘๙๒. พระอธิการถาวร วัดปาระกําใต จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูโสภณชัยสิทธิ์
๘๙๓. พระอธิการชวน วัดโพเตมีย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูนิวิฐธรรมาภิรักษ
๘๙๔. พระอธิการวิรัตน วัดมัชฌิมวราราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูโกศลรัตนธรรม
๘๙๕. พระครู สั ง ฆรั ก ษ กิ ต ติ ศั ก ดิ์ วั ด ราษฎร ป ระดิ ษ ฐ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป น
พระครูวรกิตติพิพัฒน
๘๙๖. พระมหาณัฐพงศ ๔ ประโยค วัดเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสิริธรรม
วัฒนากร
๘๙๗. พระมหาประโชค ๓ ประโยค วั ด สามั ค คี วั ฒ นาราม จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เป น
พระครูพัฒนสุตวรคุณ
๘๙๘. พระครูสมุห สุวรรณ วัดสถลธรรมาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูชลาธรธํารง
๘๙๙. พระอธิการขยิม วัดฑีฆาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสุวัฒนาทร
๙๐๐. พระใบฎีกา นิพนธ วัดมูลเหล็ก จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสุกิตติธรรมคุณ
๙๐๑. พระสมุห กิ่ง วัดคอกชาง จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูประโชติธรรมบาล
๙๐๒. พระอธิการจําเนียร วัดคีรีมาส จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูปุญญทีปกร
๙๐๓. พระครูวินัยธร ชาติชาย วัดถนนสุวรรณประดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครู
ธรรมิศราภรณ
๙๐๔. พระครูสังฆรักษ ไวยากรณ วัดเววน จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูประภัสสรชัยคุณ
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พระใบฎีกา เกลี้ยง วัดอัมพวัน จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูมงคลสารโกศล
พระสมุห สมวงศ วัดปยะวัฒนาราม จังหวัดชุมพร เปน พระครูปญญาวัฒนชัย
พระสมุห เนื่อง วัดถ้ําเขาลาน จังหวัดชุมพร เปน พระครูมงคลสุจินต
พระอธิการวิชา วัดถ้ําสําเภาทอง จังหวัดชุมพร เปน พระครูวิชัยธรรมคุณ
พระอธิการมานพ วัดสมุหเขตตาราม จังหวัดชุมพร เปน พระครูวิหารธรรมสถิต
พระอธิการธีรศักดิ์ วัดชลธีพฤกษาราม จังหวัดชุมพร เปน พระครูชลธีธรรมาภรณ
พระสมุห พิริยะ วัดทาหิน จังหวัดชุมพร เปน พระครูสุวีราจารคุณ
พระอธิการนุย วัดมุขทวี จังหวัดชุมพร เปน พระครูมงคลธรรมวุฒิ
พระครูสังฆรักษ ชวง วัดสะปาธรรมาราม จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูถิรธรรมมงคล
พระสมุห มิตร วัดปตติการาม จังหวัดพังงา เปน พระครูมุทิตานุรักษ
พระครูปลัด วีรวุฒิ วัดปาสวนงาม จังหวัดพังงา เปน พระครูไพโรจนวุฒิธรรม
พระครูปลัด สวัสดิ์ วัดราษฎรอุปถัมภ จังหวัดพังงา เปน พระครูถิรธรรมรัต
พระสมุห สถิตย วัดราษฎรสโมสร จังหวัดพังงา เปน พระครูสุทธิธรรมานุยุต
พระปลัด บุญหนัก วัดมะมวงเอน จังหวัดกระบี่ เปน พระครูขันติคุณ
พระอธิการนึก วัดชูนวลรัตนาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูรัตนบุญวัฒน
พระสมุห มนูญ วัดชลธาราวาส จังหวัดสงขลา เปน พระครูพิมลชลธาร
พระสมุห วิจิตร วัดเขามีเกียรติ จังหวัดสงขลา เปน พระครูโสภณกิตยารักษ
พระปลัด วิชัย วัดบูรณาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูพิพัฒนสังฆกิจ
พระอธิการเรือง วัดพรุตู จังหวัดสงขลา เปน พระครูวรบุญโชติ
พระครู สั ง ฆรั ก ษ ประพิ ศ วั ด โคกเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา เป น พระครู โ สภณ
พระครูบุญชวย วัดถ้ําเขาพระ จังหวัดสงขลา เปน พระครูมงคลศีลาจารย
พระใบฎีกา ปรีดี วัดไทรงามใหม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูประจักษปติคุณ
พระธรรมธร ไชยยา วัดปณณาราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสุภัทรศาสนกร
พระปลัด บุญเริญ วัดโพธิ์เจริญธรรม จังหวัดสตูล เปน พระครูนิเทศธรรมวิจิตร
พระสมุห กุศล วัดปาสวย จังหวัดปตตานี เปน พระครูโสภณธรรมวนากร
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พระครูสมุห ภิรมณ วัดสันติการาม จังหวัดปตตานี เปน พระครูไพจิตรสาราณียการ
พระครูใบฎีกา ไพสิฐ วัดสุนทรประชาราม จังหวัดยะลา เปน พระครูพิศิษฐธรรมสุนทร
พระใบฎีกา สมพงษ วัดตาพะเยา จังหวัดยะลา เปน พระครูทักษิณธารานุรักษ
พระอธิการทอง วัดหลักหา จังหวัดยะลา เปน พระครูมงคลวรสิทธิ
พระอธิการหลา วัดโตะโมะ จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูสถิตศีลาจาร
พระอธิการชัยณรงค วัดใหมโพธิ์ทอง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสถิตโพธิธรรม
พระอธิการสํารวย วัดดอนมะกอก จังหวัดระยอง เปน พระครูพิมลธรรมโชติ
พระครูสมุห อํานาจ วัดเขาโปรงใต จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูพินิตคุณาทร
พระสมุห จําลอง วัดหนองกุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูสุธรรมยุต
พระอธิการเติมศักดิ์ วัดรองปาเปา จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิศาลวีรกิจ
พระอธิการประยุทธ วัดบานมวง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูธีรปญญานุยุต
พระอธิการจําลอง วัดปาอรัญญวิเวก จังหวัดขอนแกน เปน พระครูภัทรญาณโสภณ
พระอธิการสมบูรณ วัดทอนหงส จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุทธิพรหมวัตร
พระสมุห สาธิต วัดหนองฆอ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูธรรมจริยานุกูล
พระดิเรก วัดศรีภิรมย จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุธรรมวชิราทร
พระมหาเกรียงศักดิ์ ๓ ประโยค วัดนาปราบ จังหวัดลําปาง เปน พระครูอาทรกิจจานุวัตร
พระสวง วัดแมตั๋ง จังหวัดลําปาง เปน พระครูประพัฒนกิจจานุกูล
พระครูปลัด แหลมทอง วัดศรีอุโมงคคํา จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิจิตรกิจจานุกูล
พระธีรชาติ วัดปามวง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิสิฐนวการ
พระปลัด อภินันท วัดศรีทรายมูล จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสาทรวรการ
พระวิเชียร วัดโพธิ์ศรีสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิกิจจานุกิจ
พระพิทักษ วัดศรีคุณเมือง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูพิพัฒนธรรมานุกิจ
พระกฤษณพงษ วัดสระแกว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูเกษมปญญาภิรักษ
พระครูปลัด ไพศาล วัดปจฉิมทัศน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปจฉิมวรานุกูล
พระมหาทองใส ๓ ประโยค วัดสวางโพธิ์ชัย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูมงคล
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พระเนาว วัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอาทรขันติสาร
พระครูใบฎีกา จูม วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโกศลวิหารคุณ
พระเทพิน วัดโนนสวาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูภูริปญญาภรณ
พระมหาธีรศักดิ์ ๔ ประโยค วัดบอชะเนง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูปริยตั ิวีราภรณ
พระปลัด สนิท วัดโคกสวาง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปยสารวิมล
พระมหาลวน ๓ ประโยค วัดเหนือ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุทธปริยัตยาภรณ
พระครูวินัยธร สุรชาติ วัดควนดอกไม จังหวัดชุมพร เปน พระครูสถิตศีลานุกูล
พระปลัด อิศรา วัดหวยยอด จังหวัดตรัง เปน พระครูสุทธิวาปภิยุต
พระครูสงวน วัดควนปนตาราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสถิตปนตานุรักษ
พระสมุห มณี วัดนิกรชนาราม จังหวัดปตตานี เปน พระครูประจักษศาสนกิจ
พระมหาสมพงษ ๕ ประโยค วัดวรามาตยภัณฑสาราราม เปน พระครูสิริวัฒนาทร
พระมหาทองสุ ข ๕ ประโยค วั ด ราชสิ ง ขร กรุ ง เทพมหานคร เป น พระครู
พระมหาทัศน ๓ ประโยค วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวรสุตาทร
พระครูสมุห ไพฑูรย วัดทุงเศรษฐี กรุงเทพมหานคร เปน พระครูไพโรจนกิจจาทร
พระอําพล วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสังฆกิจจาทร
พระอํานวย วัดดอกไม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูปภากรวิหารกิจ
พระครูวินัยธร สมนึก วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิมลกิจจานุการ
พระครูวินัยธร ทองใบ วัดลาดพราว กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอาทรพัฒนโกศล
พระครูธรรมธร เอกสิทธิ์ วัดละหาร จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูสิทธิธรรมานุกูล
พระครูสมุห หลาย วัดคันลัด จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสุภัทรกิจจาทร
พระครูสมุห จุน วัดเกาะแกวอรุณคาม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูอาทรกิจจารักษ
พระครูสมุห บรรจง วัดมวกเหล็กนอก จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิสิฐกิจจานุกูล
พระครูสมุห พชระพงษ วัดถ้ําพรหมโลก จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
พระใบฎีกา ชาตรี วัดตะปอนใหญ จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูอรรถจริยานุการ
พระครูปลัด อนันต วัดอาวใหญ จังหวัดตราด เปน พระครูธรรมกิจจานุสารี
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พระปลัด ชําเลือง วัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโกศลสุวรรณาทร
พระพินิจ วัดเหนือวน จังหวัดราชบุรี เปน พระครูพินิจกิจจาทร
พระมหาบุญเพ็ง ๓ ประโยค วัดเกาเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิทานสุตกิจ
พระวันชัย วัดทาพระเจริญพรต จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิกรกิจจานุกูล
พระครูสังฆรักษ ชัน วัดคูหาสุวรรณ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูโสภิตกิจจานุกูล
พระครูสังฆรักษ มานิตย วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา เปน พระครูโสภณจิตตานุรักษ
พระพีระพันธ วัดโพธาราม จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิสุทธิกิจจานุวัตร
พระครูธรรมธร สมจิตร วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูมนูญกิจจานุกิจ
พระบวร วัดใหมสงเปอย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวุฒิธรรมาภรณ
พระชาศรี วัดศรีสุมังคลาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุดมธรรมานุกิจ
พระมหาสมพงษ ๔ ประโยค วัดศรีนวล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุตกิจโกวิท
พระครูสมุห คําภีร วัดสระจันทราวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูคัมภีรปญญากร
พระมหาภัทรกรณ ๔ ประโยค วัดบูรพารามใต จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุตภัทรกิจ
พระจอม วัดปลาซิว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประภัศรอินทคุณ
พระครูใบฎีกา สุภรณ วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูศาสนกิจวิจารณ
พระปลัด จเร วัดมังคลาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูอาทรธรรมประยุต
พระมหาประสิทธิ์ ๔ ประโยค วัดอนุภาษกฤษฎาราม จังหวัดภูเก็ต เปน พระครู
พระปลัด วิจารณ วัดเอก จังหวัดสงขลา เปน พระครูวินิจธรรมานุกูล
พระปลัด บุญฤทธิ์ วัดถ้ํา จังหวัดพัทลุง เปน พระครูบรรพตบุญญากร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

