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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๙๙๒ รูป ดังนี้
๑. พระเทพโกศล เปน พระธรรมรัตนากร สุนทรกิจโกศล โสภณธรรมาลังการ ศาสนภารธุราทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดรัตนวัฒน ๑ พระครูวนิ ยั ธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพวรคุณ เปน พระธรรมดิลก ศากยปุตติยนายก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปฎกบัณฑิต
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดปาแสงอรุณ จังหวัดขอนแกน
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพญาณกวี เปน พระธรรมเจติยาจารย ศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธธุราทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัด
เจติยวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระเทพนันทาจารย เปน พระธรรมนัน ทโสภณ วิมลศีลาจาร ไพศาลศาสนกิจธาดา
วรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระธาตุชางค้ํา
วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนาน มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดนันทวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระราชพุทธิรังสี เปน พระเทพคุณาธาร ศีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดดุลยาราม จังหวัดสตูล มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๖. พระราชวิมลเมธี เปน พระเทพโกศล วิมลศีลาจารนิวิฐ โสภิตธรรมธาดา มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
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๗. พระราชมงคลบัณฑิต เปน พระเทพวรคุณ วิบูลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครู
สังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชสุตกวี เปน พระเทพปริยัติเวที ศรีศาสนกิจ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวนิ ัยธร ๑ พระครู
สังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชธรรมสุธี เปน พระเทพวินยาภรณ สุนทรศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชสารคามมุนี เปน พระเทพสารคามมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๑๑. พระราชปริยัติสุนทร เปน พระเทพวิริยาภรณ สุนทรศีลาจาร สุวิธานปริยัติกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดหัวลําโพง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครู
สมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระราชวิสุทธิเมธี เปน พระเทพชลธารมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบอทองราษฎรบํารุง จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศกั ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
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๑๓. พระเมธีวรญาณ เปน พระราชปฏิภาณโสภณ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๑๔. พระญาณทีปาจารย เปน พระราชญาณวิสุทธิโสภณ วิมลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระรัตนกวี เปน พระราชวีราภรณ ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเลย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระศรีสุทธิโกศล เปน พระราชวชิรดิลก ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเพชรสมุทร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๑๗. พระปริยัติสารเมธี เปน พระราชวราจารย ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดนพวงศาราม จังหวัดปตตานี มีฐานานุศกั ดิต์ งั้ ฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระสุเมธีธรรมภาณ เปน พระราชปฏิภาณโกศล โสภณวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๑๙. พระปราจีนมุนี เปน พระราชปราจีนมุนี ศรีปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดปาทรงคุณ จังหวัดปราจีนบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๐. พระศรีธรรมเมธี เปน พระราชสุตกวี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหรรณพาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศกั ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระศรีรัตนวิมล เปน พระราชปริยัติโกศล ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดใหมพิเรนทร กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศกั ดิต์ งั้ ฐานานุกรม
ได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ เปน พระราชจริยาภรณ สุน ทรกิจธาดา มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครู
สังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระโสภณวิสุทธิคุณ เปน พระราชธรรมสุธี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเกตการาม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระพิพัฒนกิจจาภรณ เปน พระราชพุทธิรังษี โมลีธรรมประสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธาตุนอย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๕. พระศรีวิสุทธิโสภณ เปน พระราชวิสุทธิเมธี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๒๖. พระศรีปริยัตโยดม เปน พระราชวิมลเมธี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดสุโขทัย มีฐานานุศกั ดิต์ งั้ ฐานานุกรม
ได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๗. พระสิริวุฒิเมธี เปน พระราชธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดรอยเอ็ด มีฐานานุศกั ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๘. พระวิสุทธิธีรพงศ เปน พระราชปญญารังษี ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครู
ใบฎีกา ๑
๒๙. พระมหาสมบูรณ ๗ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลก เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสุธรรมมุนี
๓๐. พระครูญาณวิมล วัดใหญสุวรรณาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระมงคลวรญาณ
๓๑. พระครู พิศิ ษ ฏ ธ รรมโกศล วั ด หั ว ดง จั ง หวั ด พิ จิ ตร เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระสุทัสสีมุนีวงศ
๓๒. พระครูพัฒนาการวิจิตร วัดวีระวงศาวาส จังหวัดกาฬสินธุ เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระญาณรักขิต
๓๓. พระครูวิบู ลสารนิวิฐ วั ดโพธิ์ธาตุ จั งหวั ดขอนแกน เปน พระราชาคณะ มีน ามว า
พระมงคลธรรมภาณี
๓๔. พระครูสั ง วราภิ รั กษ วัด คั น ธารมย จั ง หวั ด บุ รีรั ม ย เป น พระราชาคณะ มีน ามว า
พระมงคลรังษี
๓๕. พระมหาบุญสง ๙ ประโยค วัดกิ่งแกว จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระศรีรัตนเมธี
๓๖. พระมหาวินัย ๙ ประโยค วัดสนามพราหมณ จังหวัดเพชรบุรี เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระศรีวิสุทธินายก
๓๗. พระมหาบุญเลิศ ๘ ประโยค วัดเหนือ จังหวัดสกลนคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระรัตนกวี
๓๘. พระครู ศ รี ป ริ ยั ติ วิ ภู ษิ ต วั ด พลั บ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระสุธีปริยัตยาภรณ
๓๙. พระมหาสมพร ๗ ประโยค วัดเหลาออย จังหวัดสระแกว เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสิริวุฒิเมธี
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๔๐. พระมหาประโยชน ๗ ประโยค วัดสวนดอก จังหวัดสระบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระวิสุทธิโสภณ
๔๑. พระมหาสุพัฒน ๗ ประโยค วัดสีตลาราม จังหวัดตาก เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสุเมธีธรรมภาณ
๔๒. พระครูศ รีกิตติวงศ วัดบางนานอก กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะ มีนามวา
พระโสภณธรรมวาที
๔๓. พระครูโสภิตปริยัติการ วัดศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระวิโรจนรัตโนบล
๔๔. พระครูโสภณธรรมประดิษฐ วัดปาจักราช จังหวัดนครราชสีม า เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวินัยรักขิต
๔๕. พระครูสังวราภิรม วัดทาโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระญาณทีปาจารย
๔๖. พระครูวรนายกพิพัฒน วัดวรนายกรังสรรคเจติยบรรพตาราม พระอารามหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระพิพัฒนกิจจาภรณ
๔๗. พระครูวิมลกิตติสาร วัดคลองเตยใน กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสุนทรกิจจาภิวัฒน
๔๘. พระครู โ สภณธี ร วั ฒ น วั ด ม ว ง กรุ ง เทพมหานคร เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระพิพัฒนศาสนธํารง
๔๙. พระครูศรีปญญาวุธ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จังหวัดปตตานี เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระปญญาคมมุนี
๕๐. พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ วัดสะแก พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระโสภณปริยัติวิธาน
๕๑. พระครูพิทักษศ าสนคุณ วัดชินวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระชินวงศวราภรณ
๕๒. พระมหาชาดก ๙ ประโยค วัดหิรัญรูจี วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีธรรมเมธี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

๕๓. พระมหาบุญจันทร ๙ ประโยค วัดราชคฤห วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีวิสุทธิโกศล
๕๔. พระมหาชิต ๙ ประโยค วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระศรีรัตนวิมล
๕๕. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย สายชล ๙ ประโยค วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระโสภณปริยัติเวที
๕๖. พระมหานพพงศ ๙ ประโยค วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีวีราภรณ
๕๗. พระมหาสายเพชร ๙ ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระเมธีวรญาณ
๕๘. พระมหาทศพล ๙ ประโยค วัดพระนอนจักรสีห วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
สิงหบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีปริยัตโยดม
๕๙. พระครูศรีวิศาลคุณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปริยัติสารเวที
๖๐. พระครูสุธีปริยัตยานุกูล วัดทาตอน พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวิมลญาณมุนี
๖๑. พระมหาวิเชียร ๗ ประโยค วัดนางชี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวิสุทธิธีรพงศ
๖๒. พระมหาประเสริฐ ๗ ประโยค วัดนครสวรรค พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระโสภณวราภรณ
๖๓. พระครูอรรถเมธี วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปญญาวชิราภรณ
๖๔. พระครูอนุศาสนสุธรรมนันท วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระราชาคณะ มีนามวา พระสิริธีรคุณ
๖๕. พระครูโชติปญญาภรณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสาธุศีลสังวร
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๖๖. พระครูวิสุทธิธรรมภาณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระโสภณคณาภรณ
๖๗. พระครูโสภณปญญารัตน วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปญญารัตนาภรณ
๖๘. พระครูป ลัด สุวั ฒนโพธิคุ ณ ธี ร ะศั กดิ์ ๔ ประโยค วั ด พระบาทมิ่ง เมื อง วรวิห าร
พระอารามหลวง จังหวัดแพร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวิมลกิจจาภรณ
๖๙. พระครูสุนทรธรรมโกศล วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวินัยเวที
๗๐. พระครูวิมลภาวนาประสิทธิ์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวั ด
ฉะเชิงเทรา เปนพระราชาคณะ ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระพิมลภาวนาพิธาน
๗๑. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วศก วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระโสภณธรรมวงศ
๗๒. พระมหาเกื้อ ๗ ประโยค วัดสุคิรินประชาราม จังหวัดนราธิวาส เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระสุธีปญญาภรณ
๗๓. พระครูปลัดสัมพิพัฒนญาณวราจารย สมโภช ๓ ประโยค วัดอุทกเขปสีมาราม จังหวัด
ชลบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระชลญาณมุนี
๗๔. พระครู สุ ภั ท รสี ล คุ ณ วั ด ท า จํ า ป จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระมงคลวิสุต
๗๕. พระอธิการเครื่อง วัดสระกําแพงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระมงคลวุฒ
๗๖. พระครูอุทัยปุญญาภิรักษ วัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระมงคลสุนทร
๗๗. พระครูเกษมธรรมรักษ วัดทาขาม จังหวัดนครปฐม เปนพระราชาคณะ ฝายวิปสสนาธุระ
มีนามวา พระมงคลสิทธาจารย
๗๘. พระครูวิเวกวัฒนาทร วัดวิเวกธรรม จังหวัดขอนแกน เปนพระราชาคณะ ฝายวิปส สนาธุระ
มีนามวา พระโสภณวิสุทธิคุณ
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๗๙. พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ ประนอม ๓ ประโยค วัดชลประทานรังสฤษฎ จังหวัด
นนทบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวิสุทธิปญญาภรณ
๘๐. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ สุริวงศ วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวินัยสุธี
๘๑. พระมหาชรัช ๖ ประโยค วัดราษฎรบูรณะ จังหวัดปตตานี เปน พระครูศรีจริยาภรณ
๘๒. พระมหาสมบุญ ๕ ประโยค วัดหนองอําเภอจีน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครู
สิริกาญจโนภาส
๘๓. พระมหาสายันต ๕ ประโยค วัดโพธิสมภรณ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี เปน
พระครูธีรธรรมคุณาภรณ
๘๔. พระมหาทองใบ ๔ ประโยค วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เปน พระครูสิริวินัยวัฒน
๘๕. พระมหาถาวร ๔ ประโยค วัดสําราญนิเวศ พระอารามหลวง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน
พระครูถาวรศาสนคุณ
๘๖. พระครูปลัด มังกรณ ๔ ประโยค วัดปาเรไร จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปริยัติเขต
คณารักษ
๘๗. พระมหาบุ ญ ทิ พ ย ๔ ประโยค วั ด คลองเขาจั น ทร จั ง หวั ด ตรั ง เป น พระครู
รัษฎาเขตคณารักษ
๘๘. พระครูปลัด ปณณธร วัดโคกมน จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูพัชรคณาภิรักษ
๘๙. พระครู ป ลั ด ชั ย สิ ท ธิ์ วั ด สระเรี ย ง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป น พระครู
พรหมเขตคณารักษ
๙๐. พระครูปลัด มาโนชญ วัดนิคมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูนิคมคณารักษ
๙๑. พระมหาเจริญ ๔ ประโยค วัดทาเมรุ จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุวัฒนเขตตาภรณ
๙๒. พระมหาอดุลย ๖ ประโยค วัดสังขกระจาย วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูศรีปญญาธร
๙๓. พระมหาสุทิน ๕ ประโยค วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูบัณฑิตธรรมวิเทศ
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๙๔. พระมหาบุญสม ๖ ประโยค วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
ศรีบุญญาคม
๙๕. พระอธิ ก ารศรี ธ วั ช ๖ ประโยค วั ด พุ ท ธป ญ ญา จั ง หวั ด นนทบุ รี เป น พระครู
มงคลภาวนานุศาสก
๙๖. พระครูป ลัด โสภณวั ฒน มวลมิต ร วั ดมรุ กขนคร จั งหวั ดนครพนม เป น พระครู
โสภณภาวนานุสิฐ
๙๗. พระมหาสมนึก ๖ ประโยค วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูศรีวิสุทธานุวัตร
๙๘. พระมหานาค ๔ ประโยค วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูอรรคปญญาภรณ
๙๙. พระครูวิจารณสรธรรม วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูสุตธรรมโกวิท
๑๐๐. พระครูปลัด สุนทร ๔ ประโยค วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณธรรมวิเทศ
๑๐๑. พระครู ปลั ด พรหมจริ ย วั ฒน ยิ่ งศั ก ดิ์ วั ด เทพธิด าราม วรวิห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิศิษฏจริยานุยุต
๑๐๒. พระครูปลัดกวีวัฒน มานะศักดิ์ วัดบุปผาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวิสุทธิกวีวัฒน
๑๐๓. พระมหาวรพงศ ๖ ประโยค วัดสมุหประดิษฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดสระบุรี
เปน พระครูสุธีปริยัตยาทร
๑๐๔. พระมหาณรงค ๔ ประโยค วัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
เปน พระครูสุทธิธรรมาภรณ
๑๐๕. พระมหาแกน ๔ ประโยค วัดมงคลทับคลอ พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เปน พระครู
พิสัยปริยัติกิจ
๑๐๖. พระมหากองทอง ๖ ประโยค วัดพระสิงห พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เปน พระครู
ศรีวรวัฒน
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๑๐๗. พระครูปลัดสิทธิธรรมวัฒน เลิศรบ วัดชัยฉิม พลี กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
สิทธิชัยวัฒน
๑๐๘. พระครู ป ลั ด ป ญ ญาวั ฒ น วราห วั ด โพธิ ท อง กรุ ง เทพมหานคร เป น พระครู
วิศิษฏพิทยาคม
๑๐๙. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน ทองพูล ๖ ประโยค วัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี เปน พระครู
สุธีกิตติวัฒน
๑๑๐. พระครูปลัดวีรวัฒน ชโอน วัดศรีบัวบาน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสังวรวีรวัฒน
๑๑๑. พระครูปลัดศรีธรรมวัฒน ศักดิ์ดา ๓ ประโยค วัดราษฎรศรัทธากะยาราม จังหวัด
สมุทรสาคร เปน พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน
๑๑๒. พระมหาบุญมี ๖ ประโยค วัดปาปลักประดู จังหวัดราชบุรี เปน พระครูศรีพิศาลคุณ
๑๑๓. พระครูป ลั ด สาธุ วั ฒ น ประเสริ ฐ วั ด เขื่ อ นเพชร จั ง หวัด เพชรบุ รี เป น พระครู
วัชรินทขีลารักษ
๑๑๔. พระมหาทองแกว ๕ ประโยค วัดอินทรเตชะสวางวราราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน
พระครูสิริพัชโรทัย
๑๑๕. พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร นิสิต วัดซับนอยพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครู
ไพบูลพัชรสุนทร
๑๑๖. พระมหาศรีวรรณ ๖ ประโยค วัดหวยบง จังหวัดพะเยา เปน พระครูศรีวรคุณ
๑๑๗. พระมหาบุญหมั้น ๖ ประโยค วัดหวยหมาย จังหวัดแพร เปน พระครูศรีธรรมวิภัช
๑๑๘. พระมหาสุเมธ ๕ ประโยค วัดเมืองราม จังหวัดนาน เปน พระครูสิรินันทสุธี
๑๑๙. พระมหาคณิศร ๖ ประโยค วัดโสภณาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศรีรัตนคุณ
๑๒๐. พระครู ป ลั ด เมธาวั ฒ น ยอย วั ด ป า โนนนิเ วศน จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น พระครู
วิสุทธิเมธาวัฒน
๑๒๑. พระมหาไพจิ ตร ๖ ประโยค วัดสวางโพนงาม จั งหวั ดขอนแก น เปน พระครู
ศรีชยานุวัตร
๑๒๒. พระครูปลัดสุตวัฒน บุญมี วัดตําหนัก จังหวัดนครนายก เปน พระครูสารเนติโกศล
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๑๒๓. พระมหาวีรวัฒน ๔ ประโยค วัดบุณยประดิษฐ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวัฒนสุตานุกูล
๑๒๔. พระครูใบฎีกา ประสิทธิ์ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
สุนทรประสิทธิธรรม
๑๒๕. พระครูปลัด ชาญ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูโสภณกิตตยาทร
๑๒๖. พระครูวิจารณโกศล ปราโมทย วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุนทรโชตยานุวัตร
๑๒๗. พระครูสังฆรักษ บัว วัดเศวตฉัตร วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูปทุมนันทสาร
๑๒๘. พระครูธรรมธร โกสิต วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโกศลกิตตยาทร
๑๒๙. พระปลัด นพดล วัดปาโมก วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอางทอง เปน พระครู
โสภิตกิจจานุกิจ
๑๓๐. พระปลัด ศักดิ์สิทธิ์ วัดธรรมิการาม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปน พระครูมนูญธรรมากร
๑๓๑. พระหลาว วัดบุญยืน พระอารามหลวง จังหวัดนาน เปน พระครูอาทรสุทธินันท
๑๓๒. พระครูปลัด เทพรัตน วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
เปน พระครูโฆสิตวิหารการ
๑๓๓. พระครูปลัด สุภาพ วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
โสภณบุญวัฒน
๑๓๔. พระครูวิสิฐ สรคุณ พัทพงษ วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เปน พระครูสิทธิวรารักษ
๑๓๕. พระมหาพล ๔ ประโยค วัดคลองเรียน จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิบูลยปริยัติสุนทร
๑๓๖. เจาอธิการแสวง วัดประดูสิน จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุมนวีรคุณ
๑๓๗. พระครูวินัยธร สมชาย วัดโพธิ์ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูภาวนาโพธิคุณ
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๑๓๘. พระมหาธวัช ๕ ประโยค วัดพระนอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
สิริวัฒนธรรม
๑๓๙. พระครูปลัดปฎกวัฒน อรุณ วัดนิคมวาสี จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิสณฑสิทธิการ
๑๔๐. เจาอธิการผิว ๕ ประโยค วัดการอง จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูสิริสารธรรมวัตร
๑๔๑. พระมหาสํารวง ๕ ประโยค วัดศรีมงคล จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสิริชัยมงคลวัฒน
๑๔๒. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน บุญเลิศ วัดปราโมทย จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครู
ปราโมทยปญญาวัฒน
๑๔๓. พระมหาอร าม ๖ ประโยค วัด บอ สามแสน จั งหวัด กํา แพงเพชร เป น พระครู
ศรีวชิรสุนทร
๑๔๔. พระมหาสวรรณ ๕ ประโยค วัดพรหมประสิทธิ์ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูสิริพรหมาภรณ
๑๔๕. พระมหาจิรเดช ๕ ประโยค วัดโรงวัว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสิริวุฒิกร
๑๔๖. พระมหาอรัญธรรม ๓ ประโยค วัดสวางโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
ปริยัติธรรมพินิต
๑๔๗. พระมหาสมบูร ณ ๓ ประโยค วัด ดงพยุง กลาง จัง หวัด กาฬสิน ธุ เป น พระครู
สุตธรรมสถิต
๑๔๘. พระมหาจั กรกฤษ ๔ ประโยค วั ด สุ ป ญญาราม จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด เปน พระครู
ปริยัติสุตาภรณ
๑๔๙. พระมหาประเดิม ๓ ประโยค วัดใตศรีมงคล จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุตเมธาภรณ
๑๕๐. พระมหากิ ต ติพ ล ๕ ประโยค วั ดโนนแดง จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป น พระครู
สิริกัลยาณคุณ
๑๕๑. พระมหามนัสชัย ๓ ประโยค วัดเดิม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุตธรรมวิสิฐ
๑๕๒. พระครูปลัด วินัย ๖ ประโยค วัดปาโคกกุง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูศรีปริยัติคุณาธาร
๑๕๓. พระครูสังฆกิจวิมล ละเอียด ๓ ประโยค วัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
พระครูสุกิจสังฆากร
๑๕๔. พระครูปลัด อํานาจ วัดปลดสัตว จังหวัดอางทอง เปน พระครูถาวรวินัยวงศ
๑๕๕. เจาอธิการอินแปลง วัดบานยาง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูปยธรรมภูษิต
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เจาอธิการเงิน วัดทับกวาง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูหิรัญธรรมโชติ
พระปลัด กมล วัดศาลาแดง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสันตจิตตากร
เจาอธิการมะลิต วัดน้ําสุด จังหวัดลพบุรี เปน พระครูนิคมธรรมานุรักษ
พระใบฎีกา สนธยา วัดหวยวัวตายสามัคคี จังหวัดลพบุรี เปน พระครูขันติสารโสภณ
พระครูสังฆรักษ ตอย วัดโคกดอกไม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูพิมลธรรมพิทักษ
พระปลัด ประกอบ วัดโกรกลึก จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตพัฒนกิจ
พระมหาวิรัติ ๓ ประโยค วัดใหมเกตุงาม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูปริยัตยาภิรักษ
พระครูปลัด สุภณ วัดแหลมแค จังหวัดชลบุรี เปน พระครูโสภิตธรรมสถิตย
พระครูวินัยธร บุญยุทธ วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง เปน พระครูสังฆวิสุทธิคุณ
เจาอธิการวิเชียร วัดซึ้งลาง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูจันทวชิราภรณ
เจาอธิการพีระ วัดมะขาม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสุนทรธรรมุเทศ
พระปลัด อนันต วัดทับชาง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพิศาลธรรมานุศาสน
พระมหาวิชา ๓ ประโยค วัดลําภูราย จังหวัดตราด เปน พระครูประศาสนสุตาคม
พระปลัด ปรีชา วัดทาน้ําลาง จังหวัดตราด เปน พระครูสุคนธสีลสาร
เจาอธิการบุญชวย วัดกลางบางแกว จังหวัดนครปฐม เปน พระครูสถิตบุญเขต
พระครูปลัด สวรรค วัดดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโกศลคชเขต
พระครูสมุห มานิตย วัดปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูอารักษปจจันตเขต
เจาอธิการสมบุญ วัดเนินบรรพต จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูบรรพตกาญจนเขต
เจาอธิการบุญสืบ วัดหนองตากยาอภัยสัตว จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสุจิตกาญจนคุณ
เจ าอธิ การชนะชั ย วั ดสั นติ ราษฎร บํ ารุ งวราราม จั งหวั ดกาญจนบุ รี เป น พระครู
พระใบฎี กา วิเ ชี ยร วัด หนองโสนเที ยมจัน ทร จั งหวัด กาญจนบุ รี เป น พระครู
พระปลัด ฉลอง วัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวรกาญจนโชติ
พระมหาสั มฤทธิ์ ๓ ประโยค วัด โกรกกราก จัง หวัดสมุทรสาคร เปน พระครู
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๑๗๙. พระมหาปรีชา ๔ ประโยค วัดอุทุมพรทาราม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูประสิทธิ์
สุตกิจ
๑๘๐. พระครูสมุห สมบุญ วัดบานกลวย จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสถิตอรัญเขต
๑๘๑. พระปลัด เสรี วัดหนองควง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูโสภิตวัชรากร
๑๘๒. พระครูปลัด ทวี วัดดาวโดงดุสิตดาราม จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูไพศาล
สมุทรกิจ
๑๘๓. พระใบฎีกา วิเชียร วัดพนมรอก จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวุตถชาครธรรม
๑๘๔. เจาอธิการโพธิ์ศรี วัดธารทหาร จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยมจันทโพธิ
๑๘๕. พระสมุห สุวรรณ วัดนาหุบ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิทานเขมคุณ
๑๘๖. พระสมุห สมยศ วัดทุงตัน จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยุตสิริเขต
๑๘๗. พระครูสังฆรักษ ปญญา วัดไพรสณฑรัตนาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครู
ปญญาศีลคุณ
๑๘๘. เจาอธิการวิชัย วัดบอแกว จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูประทีปวชิรธรรม
๑๘๙. เจาอธิการสําเภา วัดดงอีบุก จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูอภัยวชิรคุณ
๑๙๐. พระปลัด ประจักร วัดดอนไชย จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูพินิตภาวนากร
๑๙๑. เจาอธิการสําราญ วัดบานกลาง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูประภากรพัชรศาสน
๑๙๒. เจาอธิการฉลอง วัดเกษตรสุขวนาราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุวิธานศีลวัตร
๑๙๓. เจาอธิการณรงค วัดบางทราย จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูโกวิทพัฒนาทร
๑๙๔. พระปลัด สมบูรณ วัดซํารัง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูวิรุฬหปญญารัต
๑๙๕. พระปลัด สมพงษ วัดศิริบูรณาราม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวิลาสพุทธิคุณ
๑๙๖. พระใบฎี ก า อนั น ต วั ด พระยื น พุ ท ธบาทยุ ค ล จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ เป น พระครู
อดุลธรรมาภินันท
๑๙๗. เจาอธิการทา วัดแมหลง จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิเชียรปญญาวิมล
๑๙๘. เจาอธิการสิงหคํา วัดปงคก จังหวัดลําปาง เปน พระครูสีหสุวรรณวิจิตร
๑๙๙. เจาอธิการเกษม วัดหนองรอง จังหวัดลําปาง เปน พระครูวาปธรรมเกษม
๒๐๐. เจาอธิการบุญเหลี่ยม วัดสบปาน จังหวัดลําปาง เปน พระครูวรธรรมจารี
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๒๐๑. เจาอธิการประสิทธิ์ วัดปงออม จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิสุทธิศีลประสิทธิ์
๒๐๒. พระครูสังฆรักษ ไชยา วัดถ้ําพระสบาย จังหวัดลําปาง เปน พระครูสิริธรรมสาร
๒๐๓. เจาอธิการไพศาล วัดโพธาราม จังหวัดพะเยา เปน พระครูภัทรกิจไพศาล
๒๐๔. เจาอธิการสุรัตน วัดสันบัวบก จังหวัดพะเยา เปน พระครูกมลปญญารัตน
๒๐๕. เจาอธิการสุรศักดิ์ วัดรองใหม จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุเมธนพกิจ
๒๐๖. เจาอธิการไชยยุทธ วัดดอนไชย จังหวัดพะเยา เปน พระครูธีรชัยสิทธิ์
๒๐๗. เจาอธิการสมัย วัดใหมใต จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิสิฐปญญาคุณ
๒๐๘. เจาอธิการณรงคฤทธิ์ วัดพระนาคแกว จังหวัดเชียงราย เปน พระครูรัตนธรรมประทีป
๒๐๙. เจาอธิการสุคํา วัดศรีดอนชุม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุภัทรอาจารคุณ
๒๑๐. เจาอธิการยุทธการ วัดนาแหลมเหนือ จังหวัดแพร เปน พระครูประยุตวรการ
๒๑๑. เจาอธิการสวาง วัดหนองเงือก จังหวัดนาน เปน พระครูบวรนันโทภาส
๒๑๒. พระมหาผอง ๓ ประโยค วัดนาหวาย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูพิมลสุตกิจ
๒๑๓. พระครูแสวง วัดหางดง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุกิจสารนิวิฐ
๒๑๔. เจาอธิการจําเรียง วัดขุนเส จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวิสิฐธรรมจารี
๒๑๕. พระครูพุฒิพงศ วัดฮองหานอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวินิตสิริวัตร
๒๑๖. เจาอธิการอุทัย วัดพันเตา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบุณยากรวิโรจน
๒๑๗. พระครูใบฎีกา ประทีป วัดปาหวยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครู
โสภณธรรมประทีป
๒๑๘. เจาอธิการเฉลิม วัดริมรอง จังหวัดลําพูน เปน พระครูวีรสิกขการ
๒๑๙. พระปลัด ณรงคศักดิ์ วัดแมหาร จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุกูลบุญกิจ
๒๒๐. เจาอธิการคําสิงห วัดศรีชมชื่น จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุธรรมาภิบาล
๒๒๑. เจาอธิการทองวัน วัดโนนอุดม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมสุวรรณาภรณ
๒๒๒. เจาอธิการมงคล วัดถ้ําพระ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสังวรธรรมานุวัตร
๒๒๓. เจาอธิการสวัสดิ์ วัดปาหนองนาคํา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูธีรปญญาภรณ
๒๒๔. เจาอธิการสุพรม วัดสวางอรุณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอรุณธรรมกิจ
๒๒๕. เจาอธิการนวพร วัดบูรพา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูชินวรวิวัฒน
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๒๒๖. เจาอธิการพูลศรี วัดสุวรรณเขต จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโสภณจารุกิจ
๒๒๗. เจาอธิการถวิล วัดมงคลศิลาคุณ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสีลาธิคุณ
๒๒๘. เจาอธิการรักศักดิ์ วัดโนนโพธิ์ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโพธิปยานุรักษ
๒๒๙. เจาอธิการกองเกียรติ วัดโนนทอง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกิตติปุณโณภาส
๒๓๐. เจาอธิการไพฑูรย วัดโพธิ์ชัยนิมิต จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโพธิสีลวิสุทธิ์
๒๓๑. เจาอธิการบัวกัน วัดศิริมังคลาราม จังหวัดเลย เปน พระครูวิริยธรรมธัช
๒๓๒. พระสมุห บัว วัดศรีคุณเมือง จังหวัดเลย เปน พระครูอุบลกัลยาณกิจ
๒๓๓. พระใบฎีกา ประสิทธิ์ วัดดอยสวรรค จังหวัดเลย เปน พระครูพิสิฐกิตติคุณ
๒๓๔. พระครูใบฎีกา ชํานาญ วัดยางอาจ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูรัตนธรรมาภิวัฒน
๒๓๕. เจาอธิการสนอง วัดศรีสะอาด จังหวัดสกลนคร เปน พระครูจันทสารธรรมคุณ
๒๓๖. เจาอธิการปญญา วัดทรงธรรมบรรพต จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูประทีปธรรมธร
๒๓๗. เจาอธิการหัสดี วัดชัยชมภูพัฒนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูพิชัยพัฒนคุณ
๒๓๘. พระครูสังฆพิชัย รุงเสนห วัดมหาชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปทุมธรรมาภิบาล
๒๓๙. เจ า อธิ ก ารวิ นิ ต ย วั ด ป า ปริ ปุ ณ ณธรรมาราม จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู
ปุณณธรรมานุวัตร
๒๔๐. เจาอธิการจําลอง วัดบูรพาภิรมย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประภัศรสารนิวิฐ
๒๔๑. เจาอธิการสมบูรณ วัดหวยซอ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิพัฒนมงคลธรรม
๒๔๒. เจาอธิการทนงศักดิ์ วัดสวางหนองบัว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประจักษธรรมสาร
๒๔๓. เจาอธิการพิชัย วัดปานาหนองทุม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอิสสรธรรมคุณ
๒๔๔. เจาอธิการมณเฑียร วัดปาศิริสมบัติ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิบูลศีลโสภณ
๒๔๕. เจาอธิการไพบูรณ วัดสวางศรีชมภู จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประภาตนวการ
๒๔๖. เจาอธิการหนูแดง วัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสตถิบุญวัฒน
๒๔๗. เจ า อธิ ก ารบุ ญ จั น ทร วั ด บ า นทองหลาง จั ง หวั ด มหาสารคาม เป น พระครู
โอภาสธรรมานุศาสน
๒๔๘. พระสมุห คําพันธ วัดโพธิ์ศรีจินาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูกิตติเหมคุณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข
๒๔๙.
รัตนจันโทภาส
๒๕๐.
๒๕๑.
๒๕๒.
๒๕๓.
๒๕๔.
๒๕๕.
๒๕๖.
๒๕๗.
๒๕๘.
๒๕๙.
๒๖๐.
๒๖๑.
๒๖๒.
๒๖๓.
๒๖๔.
๒๖๕.
๒๖๖.
๒๖๗.
๒๖๘.
๒๖๙.
๒๗๐.
๒๗๑.
๒๗๒.

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระมหาจั นทร ๓ ประโยค วัดคํ าจั่ นแก ววนาราม จั งหวั ดกาฬสิ นธุ เป น พระครู
เจาอธิการสมชาติ วัดสะอาดไชยศรี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุทธิสมณวัตร
พระปลัด สถาพร วัดบูรพาสีหราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูถาวรสมณวัตร
เจาอธิการวิชัย วัดดงสวางใน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูถิรปญโญภาส
เจาอธิการทองสุข วัดปาวิเวกสามัคคีธรรม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูบุญญศาสนโกศล
พระมหาวินัย ๓ ประโยค วัดโพธาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุตญาณวิมล
เจาอธิการขยัน วัดสามัคคีธรรมวนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิริยจันโทภาส
พระครูปลัด พีระ วัดเหนือ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิกรมธรรมธัช
เจาอธิการอุเทน วัดปาถ้ําภูมวย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุนทรธรรมาภินันท
เจาอธิการวิศาล วัดโนนแกง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูไพศาลธรรมประสุต
เจาอธิการฉัตรชัย วัดหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุกิจชัยโสภณ
พระใบฎีกา วิจิตร วัดบานหวาน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปภาตจันทคุณ
เจาอธิการอนันต วัดธาตุกลาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลธรรมานันท
เจาอธิการวันชัย ๓ ประโยค วัดคําไผ จังหวัดยโสธร เปน พระครูปริยัติปญญาวิสิฐ
เจาอธิการอนงค วัดฟาหวนเหนือ จังหวัดยโสธร เปน พระครูกมลธรรมพินิจ
เจาอธิการพลชัย วัดภูหมากพริก จังหวัดยโสธร เปน พระครูบวรธรรมสมาจาร
เจาอธิการบุญธรรม วัดวินิจธรรมาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูพินิตธรรมาภิราม
เจาอธิการสมศักดิ์ วัดบานเดิด จังหวัดยโสธร เปน พระครูปญญาธรรมโสภณ
เจาอธิการสุภาพ วัดทาวังหลวง จังหวัดยโสธร เปน พระครูวรดิตถธรรมาภิรักษ
เจาอธิการสุรพล วัดโพธิกาญจนาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูพุทธิธรรมาภินันท
เจาอธิการสมัย วัดโพนดินแดง จังหวัดยโสธร เปน พระครูพิพิธจันทรังษี
เจาอธิการมานิตย วัดจันทรเกษม จังหวัดยโสธร เปน พระครูเกษมธรรมธารี
พระใบฎีกา สวัสดิ์ วัดตาเบาะเกษมงคล จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโสตถิขันธคุณ
เจาอธิการบัวลา วัดหัวดง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปทุมสิริคุณ
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เจาอธิการวันนา วัดไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวาปบุญญารักษ
เจาอธิการทองพูน วัดโนนเรือ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุวรรณธรรมวิบูล
เจาอธิการเลียน วัดบานพลับ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปญญาธรรมาภิรัต
เจาอธิการวิเชียร วัดบานเสียว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิสิฐวชิรธรรม
พระครูสังฆรักษ ปราโมทย วัดใหมบูรพา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิบูลธรรมคุต
เจาอธิการประคลอง วัดปาพุทธอุทยาน จังหวัดนครพนม เปน พระครูอนุกูลธรรมรักษ
พระปลัด กงใจ วัดมวงไข จังหวัดนครพนม เปน พระครูมงคลโชติวุฒิ
พระใบฎีกา ชาติชาย วัดโพนสวรรค จังหวัดนครพนม เปน พระครูพิสฐิ สีลาภรณ
เจาอธิการธงชัย วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิมลบุญวัฒน
เจาอธิการเทวา วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุมิตปุญญรังษี
เจาอธิการคําเกิด วัดโพธิ์ไทร จังหวัดนครพนม เปน พระครูนิโครธพุทธิคุณ
พระครูปลัด พิศิษฏสวัสดิ์ วัดคามวาสี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวิจิตรโสตถิธรรม
เจาอธิการบุญรวม วัดแจง จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูพิสิฐกิจจานุกูล
เจาอธิการคําภู วัดศรีโพธิ์ชัย จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูโพธิชัยสารวิมล
เจาอธิการประศาสน วัดนาดี จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสุเขตอาภากร
พระปลัด สุวิช วัดปาสุขะวนาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูไพบูลสมณกิจ
พระมหาเสรี ๓ ประโยค วัดหนองขุน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุตปยคุณ
พระครูเลี่ยม วัดพนมวันท จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพนมวนาภิวัฒน
เจาอธิการสมพิศ วัดชีวึก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุดมสุทธิคุณ
เจาอธิการพิษณุ วัดหนองหิน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิจิตรสันติธรรม
เจาอธิการใส วัดโนนคาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรจารคุณ
พระครูวิลาสสรธรรม สงบ วัดปาคลองขุนเทียน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
พระปลัด จีรศักดิ์ วัดวงศเกษตร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิทักษมัชฌิมเขต
เจ าอธิก ารสุ พัฒ น วัด ปา ประชาสัน ต จัง หวั ด นครราชสี ม า เปน พระครู พิศิ ษ ฏ
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เจาอธิการบุญลอม วัดสวางนามน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโอภาสธีรานุวัตร
เจาอธิการไพบูรณ วัดอรุณรังษี จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอรุณสารธรรม
เจาอธิการชาญชัย วัดซับเจริญ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูประสิทธิ์ชัยวิมล
เจาอธิการสมบูรณ วัดซับถาวรพัฒนา จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูถาวรพัฒนานุกิจ
พระสมุห ประเสริฐ วัดเนินไสว จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิสิฐสังวรคุณ
เจาอธิการบุญลือ วัดแจงสวางอารมณ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิสิษฐรัตโนภาส
เจาอธิการบุญเลิศ วัดหนองนกเกรียน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูรัตนญาณโสภิต
เจาอธิการสุบิน วัดจตุราษฎรบํารุง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูนิมิตสาราภิรมย
เจาอธิการบุญญฤทธิ์ วัดชัยศิริมงคล จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวีรธรรมาภิราม
เจาอธิการกมล วัดโคกรัก จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสถิตธรรมาภิรมย
เจาอธิการทวีวัฒน วัดสามัคคีศรัทธาธรรม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูนิวิฐศรัทธาธรรม
เจาอธิการบุญเรือง วัดสุภัทบูรพาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูภัทรจันทโชติ
เจาอธิการวรรณะ วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิพัฒนกิจจานุรักษ
เจาอธิการประทีป วัดหนองมวง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพินิจธรรมานุยุต
เจาอธิการสุธีระ วัดบานหวา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอภัยวิหารธรรม
เจาอธิการสมบัติ วัดหนองคู จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสภณจริยาภรณ
เจาอธิการเสรี วัดศรีอาเสก จังหวัดสุรินทร เปน พระครูธีรปุญญาธร
เจาอธิการบุญเกิด วัดชัยมงคล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูชัยมงคลธรรมนาถ
เจาอธิการมงคล วัดแจรนสัมพันธ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุรจิตโสภณ
เจาอธิการเทพพิทักษ วัดศิลาอาสนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสันติธรรมาภินันท
เจาอธิการเพ็ชรรัตน วัดเนินผาสุกผลาราม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวชิรรัตนากร
พระมหาประทวน ๔ ประโยค วัดโพธิ์งาม จังหวัดนครนายก เปน พระครูปริยัติ
เจาอธิการถาวร วัดหนองเสือ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวาปวรกิจสุนทร
พระครูสมุห สมอุน วัดเนินสะอาด จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุทธกัลยาณธรรม
พระสมุห ศักดิ์สิทธิ์ วัดหนองสังข จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิมลปภากร
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พระสมุห สมแสง วัดหนองหมู จังหวัดสระแกว เปน พระครูวาปชัยกิจ
พระมหาบุ ญราย ๔ ประโยค วัดหั วอิฐ จัง หวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
พระปลัด เสนห วัดควนคลัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูประพัฒนธรรมกิจ
พระปลัด จัด วัดโมคลาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูพิพัฒนวรกิจ
พระครูปลัด สมชาย วัดพระขวาง จังหวัดชุมพร เปน พระครูโสภณธรรมจักร
พระครูสังฆรักษ วัตร วัดธรรมาวุธาราม จังหวัดระนอง เปน พระครูนิยมธรรมาวุธ
พระครูปลัด มีชัย วัดแหลมทราย จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิรัตธรรมโชติ
พระปลัด ประสิทธิ์ วัดยางทอง จังหวัดสงขลา เปน พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ
พระสมุห กิตตินันท วัดศุภศาสตราราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูโสภิตกิตตยารักษ
พระครูใบฎีกา นิคม วัดเดนชุมพล จังหวัดแพร เปน พระครูประดิษฐพัฒนคุณ
เจาอธิการเฉียว วัดโพธิ์ศรีสมภิบาล จังหวัดนครพนม เปน พระครูโพธิรัตนวิมล
เจาอธิการมาศ วัดน้ํารอบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูบัณฑิตธรรมชัย
พระใบฎีกา แจง วัดมาลีนิเวศน จังหวัดปตตานี เปน พระครูประโชติสัทธาภิยุต
พระมหาสังคม ๔ ประโยค วัดจอมสุดาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูปญญา
พระมหาพิษณุ ๕ ประโยค วัดสามโก จังหวัดอางทอง เปน พระครูสิริวุฒิกิจ
พระมหาอุดม ๔ ประโยค วัดกลาง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูโกวิทสุตธรรม
พระมหาอุดม ๓ ประโยค วัดดอนแกว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูไพศาลสุตาคม
พระมหาจิตรกร ๔ ประโยค วัดปาซางงาม จังหวัดลําพูน เปน พระครูไพศาลปริยัติกิจ
พระมหาสัม ๕ ประโยค วัดอุทัยทิศ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสิริสารโกวิท
พระมหาสุธีร ๔ ประโยค วัดหนองยาง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสิริปญญาภรณ
พระมหาอนันต ๔ ประโยค วัดนทีศิลาวาส จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูพิพัฒน
พระมหาเวณิช ๓ ประโยค วัดบานหนองเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปริยัติ
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พระมหาสิทธิชัย ๓ ประโยค วัดปาบุญญาวาส จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปริยัติ
พระมหาอํานวย ๓ ประโยค วัดสวางอารมณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุตพรหมสาร
พระมหาแสวง ๖ ประโยค วัดโพธิ์นอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูศรีโพธาลังการ
พระครูปลัด สรายุทธ ๓ ประโยค วัดโพธาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครู
พระมหาธีรชัย ๕ ประโยค วัดบานจาน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสิริวีรญาณ
พระมหาไชยา ๔ ประโยค วัดบางอําพันธ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปริยัติชโยดม
พระมหาทองขาว ๔ ประโยค วัดนายาว จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปริยัติกิตติธํารง
พระมหาอนุ ช า ๕ ประโยค วั ด พรหมประสิ ท ธิ์ จั งหวั ด ป ต ตานี เป น พระครู
พระใบฎีกา บุญญรัตน วัดพระยืน จังหวัดลําพูน เปน พระครูภาวนาโสภิต
พระอธิการลัย วัดปาขันติธรรม จังหวัดลําพูน เปน พระครูภาวนานุกิจ
พระอธิการสมรรถ วัดถ้ําเขาวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูภาวนาวรานุสิฐ
พระปลัด สมศักดิ์ วัดปากันตพงษ จังหวัดสงขลา เปน พระครูภาวนากันตธรรม
พระมหาสมบูรณ ๔ ประโยค วัดจัน ทวงศาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
พระครูปลัด สํารวย วัดไชยทิศ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิศิษฏชัยโชติ
พระครูวินัยธร ธนวัฒน วัดโคกจาหลา กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสถิตโชติวัฒน
พระอธิการบุญยง วัดชัยมงคล กรุงเทพมหานคร เปน พระครูประยุตปุญญากร
พระครูธรรมธร พุทธิพงษ วัดขุมทอง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณสุวรรณนิธิ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดโพธิ์บานออย จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูโพธินันทวัฒน
พระครูปลัด บุญสืบ วัดเสาธงหิน จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูนันทธรรมธัช
พระสมุห สมพงษ วัดเจดียหอย จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมบุญโญภาส
พระสมุห ภเชน วัดนาบุญ จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมบุญเขตต
พระปลัด แสวง วัดสมุหราษฎรบํารุง จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูประทีปธรรมนาท
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๓๖๖. พระอธิการเฉลิม วัดตลาดใต จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมาภิวัฒน
๓๖๗. พระอธิการทรงฤทธิ์ วัดรวก จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสมุทรวัชรสาร
๓๖๘. พระอธิการปลิว วัดราษฎรบูรณะ จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูโสภณญาณคุณ
๓๖๙. พระใบฎีกา ประดิษฐ วัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูไพศาลธรรมพินิต
๓๗๐. พระปลัด เดน วัดโพธิยาราม จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูโพธิสมุทรคุณ
๓๗๑. พระอธิการสุวรรณ วัดพระธาตุศรีรัตนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
เกษมสุวรรณโชติ
๓๗๒. พระอธิการโสภณ วัดบึงลัฏฐิวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโอภาสวุฒิกร
๓๗๓. พระครูธรรมธร ประดิษฐ วัดบานสราง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุวรรณ
จันทโรภาส
๓๗๔. พระครูใบฎีกา แสวง วัดโพธิ์ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูภัทรโพธิธรรม
๓๗๕. พระอธิการชาญชัย วัดฉัตรทองดําริธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสธุ รรม
โชติวัตร
๓๗๖. พระครูปลัด สุขแสน วัดทางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูศรัทธาบุญกิจ
๓๗๗. พระอธิการอรรถชัย วัดดุสิดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูเกษมปุญญากร
๓๗๘. พระสมุห เฉลิมชัย วัดเทพสุวรรณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุชาติวุฒิกิจ
๓๗๙. พระอธิการสําราญ วัดปอมรามัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูเกษมจันทวิมล
๓๘๐. พระสมุห สุชาติ วัดโคกชาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโสภิตสิทธิการ
๓๘๑. พระครูสังฆรักษ ชุมพล วัดมารวิชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิชัยพลากร
๓๘๒. พระสมุห พะยอม วัดราษฎรปุณณาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุธรรม
ถิราจาร
๓๘๓. พระอธิการวิเชียร วัดยางทอง จังหวัดอางทอง เปน พระครูกิตติวัชรสาร
๓๘๔. พระปลัด บุญเกิด วัดโบสถ จังหวัดอางทอง เปน พระครูสถิตสีลโสภิต
๓๘๕. พระครูปลัด กิตติศักดิ์ วัดโบสถ จังหวัดอางทอง เปน พระครูกิตตยาภินันท
๓๘๖. พระอธิการเสมียน วัดเกาะกลาง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูกิตติปุญโญภาส
๓๘๗. พระอธิการธนกัลป วัดปาศรีอุทุมพร จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิสุทธิญาณวัฒน
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พระอธิการบุญเที่ยง วัดมวงหวาน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิบูลสรการ
พระอธิการบัณฑิต วัดอัมพวัน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุวิมลธรรมรัต
พระอธิการทอง วัดบางขวัญ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุนทรสุวรรณคุณ
พระสมุห สุวรรณ วัดหนองแก จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิเวกมงคลวัตร
พระอธิการธีรกุล วัดบานโปง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูถาวรธรรมรัตน
พระอธิการแขน วัดศรีนวลตอยาง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสังวรมงคลวัตร
พระปลัด คําทรณ วัดบันไดสามแสน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุธรรมรัตนรักษ
พระครูวินัยธร สุคนธ วัดรัมภาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิศาลวรกิจ
พระใบฎีกา ไพฑูลย วัดหวยแกว จังหวัดลพบุรี เปน พระครูรัตนาธิคุณ
พระอธิการถวิล วัดหนองแฝกเหลื่อม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูประภัสรสมณคุณ
พระอธิการสมเกียรติ วัดศิริธรรมวนาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูกิตติธรรมานุศิษฏ
พระอธิการสําเริง วัดเกาชั่ง จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูนิวิฐปญญาสาร
พระอธิการวันดี วัดใหญ จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูวิบูลธรรมนิวิฐ
พระปลัด ออน วัดแคเทพนิมิต จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูนิมิตสัจจญาณ
พระสมุห วิศิษฐ วัดหนองหวาย จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสิทธิชัยวรคุณ
พระอธิการสมคิด วัดหัวเดน จังหวัดชัยนาท เปน พระครูกิตติชัยโกศล
พระมหาบริบูรณ ๔ ประโยค วัดสุวรรณบรรพต จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุเทศ

สุตาภรณ
๔๐๕. พระมหาศิลปะ ๓ ประโยค วัดเขาฆองชัย จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยธรรม
โอภาส
๔๐๖.
๔๐๗.
๔๐๘.
๔๐๙.
๔๑๐.
๔๑๑.

พระอธิการฉลอง วัดหัวเมือง จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุเทศธรรมโกศล
พระอธิการสั้น วัดบานจัน จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิศนวกรรม
พระอธิการสุบิน วัดโคกพระศิลาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูชลธีสมานคุณ
พระอธิการมนิด วัดระเวิงรังสรรค จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุนทรธรรมวินิจ
พระอธิการสมชาย วัดรังสีสุนทร จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุนทรธรรมรังสี
พระครูปลัด ชาญณรงค วัดเกษตรสุวรรณ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุวรรณรัตนวัฒน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข
๔๑๒.
๔๑๓.
๔๑๔.
๔๑๕.
๔๑๖.
๔๑๗.
๔๑๘.
๔๑๙.
๔๒๐.
๔๒๑.
๔๒๒.
๔๒๓.
๔๒๔.
๔๒๕.
๔๒๖.
๔๒๗.
๔๒๘.
๔๒๙.
๔๓๐.
๔๓๑.
๔๓๒.
๔๓๓.

หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระอธิการวิวัฒน วัดเนินตอง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูมธุรสธรรมภาณ
พระอธิการนอง วัดทาบุญมี จังหวัดชลบุรี เปน พระครูปรีชาธรรมรักษ
พระอธิการใช วัดบุณยกัญจนาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูโสภิตมงคลธรรม
พระอธิการศิริพล วัดมาบเตย จังหวัดระยอง เปน พระครูนิเทศธรรมยาน
พระปลัด ธานี วัดคลองทราย จังหวัดระยอง เปน พระครูไพบูลยวุฒิกร
พระปลัด วิรัต วัดวังหวา จังหวัดระยอง เปน พระครูเกษมอรรถากร
พระอธิการพร วัดชากกอไผ จังหวัดระยอง เปน พระครูวิสิฐสมณการ
พระอธิการสอาด วัดตะพุนทอง จังหวัดระยอง เปน พระครูสุทธาสมาธิวัตร
พระอธิการธานี วัดหินกอง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูเขมาจารคุณ
พระสมุห ถนอม วัดนางซา จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูปฏิภาณธรรมภาณี
พระปลัด ถาวร วัดทองทั่ว จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูจารุเขมากร
พระอธิการอุดม วัดเกาะแมว จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูมงคลสีลสาร
พระครูวินัยธร ประมวล วัดคลองสน จังหวัดตราด เปน พระครูสุเมธจริยาลังการ
พระอธิการทศพร วัดทาประดู จังหวัดตราด เปน พระครูพรหมจริยวัฒน
พระครูสังฆรักษ ตน วัดหนองเสือ จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปญญาจิตตารักษ
พระครูปลัด เกษม วัดสรรเพชญ จังหวัดนครปฐม เปน พระครูเขมสีลาจาร
พระอธิการอนุศักดิ์ วัดทุงกระพังโหม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิธานธรรมนาถ
พระอธิการศรีวรรณ วัดเวฬุวนาราม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูไพศาลกิตติวรรณ
พระอธิการสวง วัดรางกราง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูอุภัยปภัสสร
พระครูวินัยธร มานพ วัดโคกโคเฒา จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณสีลโสภิต
พระปลัด สมหวัง วัดไรรถ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูเกษมวิสุทธิคุณ
พระครูสมุห ชุมพล วัดปญจมิตรชลิตาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณ

ปญจมิตร
๔๓๔. พระอธิการสมหวัง วัดสระกรางเจริญธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณ
ธรรมาภินันท
๔๓๕. พระสมุห พรเทพ วัดปากดง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุนทรจันทโรภาส

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

๔๓๖. พระสมุห วัลลภ วัดลําพระยา จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูดิลกปญญาภรณ
๔๓๗. พระมหาสมพงษ ๔ ประโยค วัดถ้ําเขาปูน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูปริยัติ
ชัยกาญจน
๔๓๘. พระใบฎีกา พเยาว วัดหนองพลับ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูปญญากาญจนกิจ
๔๓๙. พระอธิการนที วัดทุงมะเซอยอ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนวราภรณ
๔๔๐. พระอธิการกําธร วัดผาสุกิจสุวรรณเขต จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสุกิจกาญจนโสภิต
๔๔๑. พระครู สั ง ฆรั ก ษ อลงกรณ วั ด หนองโพธิ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เป น พระครู
โพธิกาญจนวรรณ
๔๔๒. พระอธิการไพโรจน วัดพยอมงาม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวิโรจนกาญจนากร
๔๔๓. พระอธิการทรงสวัสดิ์ วัดเขานอยชินราช จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจน
สวัสดิโชติ
๔๔๔. พระครูสมุห สมสันต วัดลิเจีย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนธรรโมภาส
๔๔๕. พระครูใ บฎีกา วันชัย วัดหลักสองราษฎรบํารุง จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครู
ประโชติสาครธรรม
๔๔๖. พระอธิการกมล วัดเกษตรพันธาราม จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสุนทรสาครกิจ
๔๔๗. พระอธิการบัญชา วัดชาวเหนือ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุภัทราจารย
๔๔๘. พระอธิการสําเภา วัดบานหมอ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุภัทรากร
๔๔๙. พระอธิการสนธยา วัดหนองมวง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูประภาสธรรมทัต
๔๕๐. พระครูสังฆกิจจานุรักษ ณัฐพงศ วัดคลองโพธิ์เจริญ จังหวัดราชบุรี เปน พระครู
เกษมธรรมวัฒน
๔๕๑. พระปลัด สุพจน วัดลาดเมธังกร จังหวัดราชบุรี เปน พระครูอดุลธรรมสังวร
๔๕๒. พระครูวินัยธร สุมนต วัดรางเฆ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุพจนบุญญากร
๔๕๓. พระอธิการมานิตย วัดนางแกว จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุวัฒนรัตนคุณ
๔๕๔. พระปลัด ทองดี วัดเขากูบอินทาราม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุนทรสารวาที
๔๕๕. พระครูใบฎีกา สันติ วัดศาลเจา จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุคันธสีลาภรณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

๔๕๖.
๔๕๗.
๔๕๘.
๔๕๙.
๔๖๐.
๔๖๑.
๔๖๒.
๔๖๓.

พระสมุห สมพงษ วัดอุตมิงคาวาส จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูอุดมวัชรกิจ
พระอธิการมณี วัดมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวิทิตวัชโรทัย
พระอธิการสวัสดิ์ วัดกาจับศรัทธาธรรม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูศรัทธาวชิรธรรม
พระอธิการชูเกียรติ วัดหวยปลาดุก จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูประสิทธิภัทรญาณ
พระอธิการชั้น วัดเขมาภิรัติการาม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูมงคลวัชรกิจ
พระอธิการโสธร วัดสุมนาวาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูสุมนธรรมสถิต
พระอธิการวรรณ วัดหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูสถิตญาณโสภณ
พระอธิการทองเจือ วัดบานหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ เปน พระครูจารุมิ

๔๖๔.
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.

พระอธิการสุวิทย วัดบึงราษฎร จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิปุณจันโทภาส
พระครูจํารัส วัดซับไพรเงิน จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพัทธจริยาวัตร
พระอธิการเกษม วัดทาจันทรวิปสสนา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาตเขมากร
พระอธิการสิงห วัดหางน้ํา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาสปุญญากร
พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองไผ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิคมพัฒนสิทธิ์
พระอธิการนิกูล วัดทับกฤชใต จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิสิตคุณสาร
พระอธิการยม วัดยางขาว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรันตรสาธุกิจ
พระอธิการสมพร วัดเกรียงไกรกลาง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรุติจิตตาภรณ
พระสมุห ทวี วัดกัลยารัตน จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิเวศนธรรมรัต
พระอธิการวิชัย วัดชองรวก จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิสัยชัยวัฒน
พระอธิการสมพงษ วัดสามัคคีสุนทร จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิกรสุนทรกิจ
พระอธิการมาณพ วัดราษฎรสามัคคีธรรม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพันธวรกิจ
พระอธิการศิริชัย วัดเขาแกว จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูบรรพตวชิรวิสุทธิ์
พระใบฎีกา ถวิล วัดมอเศรษฐี จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุจินตวชิราธาร
พระใบฎีกา สมชาติ วัดสันติยาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสันติวชิรศาสน
พระปลัด สมเกียรติ วัดอัมพาพนาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูกิตติวชิรโสภิต
พระครูสังฆรักษ ทํานอง วัดศรีโยธิน จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวุฒิวชิรสาร

สกวรรณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.
๔๙๗.
๔๙๘.
๔๙๙.
๕๐๐.
๕๐๑.
๕๐๒.
๕๐๓.
๕๐๔.
๕๐๕.
๕๐๖.

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระอธิการประสิทธิ์ วัดหาดแตงโม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสณฑธรรมประสิทธิ์
พระอธิการสมเกียรติ วัดใดลึก จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสุทธิ์กิตตยารักษ
พระอธิการสมบัติ วัดวังแดง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิลาศธรรมวิมล
พระอธิการชุมพร วัดบึงเฒา จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิพิธจารุธรรม
พระอธิการคํารณ วัดทาพุดซา จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพินิตธรรมธาดา
พระอธิการบุญชวย วัดวังทอง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิรุฬหปุญญาภรณ
พระอธิการวิเศษศักดิ์ วัดทุงโมง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิพัฒนกิจโกศล
พระอธิการสวัสดิ์ วัดบานนา จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิทักษคามเขต
พระครูสมุห สําราญ วัดใหมคําวัน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิมณฑวรกิจ
พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดสุวรรณรังสี จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิศาลสิทธิคุณ
พระอธิการสิงห วัดหนองตนพลวง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิศิษฏปญญากร
พระอธิการฤทธิรงค วัดอภัยมณีรัตน จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุจิณพัชรโสภณ
พระอธิการปานทอง วัดรวมทรัพย จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุวรรณพัชโรภาส
พระใบฎีกา เสนห วัดวังปลาชอน จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปยพัชรกิจ
พระสมุห เวียง วัดภูเขาทอง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูบรรพตพัชรกิตติ์
พระอธิการประวิทย วัดโคกยาว จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปญญาพัชรโสภิต
พระสมุห คเชนทร วัดสวางเนตร จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโอภาสพัชรสาร
พระอธิการสันติ วัดสระไมแดง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประภัศรปญญาสาร
พระสมุห สงา วัดเกาะจันทร จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูไพโรจนกิตติคุณ
พระอธิการชื้น วัดบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูธวัชธรรมโชติ
พระอธิการสมบัติ วัดหนองขาหยาง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูขันติธนวัฒน
พระอธิการสําราญ วัดวงฆอง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูผาสุการโกวิท
พระอธิการสุเมธ วัดปาสัก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูเมธาประยุตต
พระอธิการแสวง วัดบานมวงหอม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประคุณพลานุยุต
พระอธิการลวน วัดเณรนอย จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูวิจิตรธรรมรักขิต
พระอธิการถนอม วัดทุงพลอ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวิบูลปญญาประสิทธิ์
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พระปลัด บําเพ็ญ วัดโบราณหลวง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวิจิตรประภากร
พระสมุห สงา วัดฤทธิ์ศิริราษฎเจริญธรรม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสิทธิธรรมนาถ
พระอธิการสุทิพย วัดหนองบัว จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูโกมุทสราภิรักษ
พระปลัด สน วัดไผลอม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูเวฬุวันพิทักษสุนทร
พระอธิการทวี วัดวังน้ําผึ้ง จังหวัดตาก เปน พระครูพิทักษธรรมสถิตย
พระอธิการจู วัดอรัญญาวาส จังหวัดตาก เปน พระครูถาวรอรัญวัตร
พระอธิการนาค วัดโคกเจดีย จังหวัดตาก เปน พระครูสุวรรณเจติยาภิบาล
พระอธิการธง วัดคุงตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูประดิษฐธรรมธัช
พระอธิการวิรัตน วัดดอยทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุภัทรสันติคุณ
พระสมุห สุเทพ วัดวังหิน จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสันตจิตตานุยุต
พระปลัด ละมูล วัดกองโค จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุวรรณนันทโกวิท
พระอธิการคําไฝ วัดนาคตหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูเหมบุญญากร
พระอธิการธุรา วัดนางแตน จังหวัดลําปาง เปน พระครูโสภิตธุราทร
พระอธิการประดิษฐ วัดสบคือ จังหวัดลําปาง เปน พระครูปยเขมคุณ
พระอธิการคําอาย วัดดอนแกว จังหวัดลําปาง เปน พระครูรัตนกิตติโสภณ
พระครูจักรี วัดทุงกูดาย จังหวัดลําปาง เปน พระครูโสภณธรรมจักร
พระอธิการตา วัดแมเติน จังหวัดลําปาง เปน พระครูถาวรธรรมพิเนต
พระอธิการสมคิด วัดกอรวก จังหวัดลําปาง เปน พระครูสถิตปญญาวัฒน
พระอธิการนิพนธ วัดบานทุง จังหวัดลําปาง เปน พระครูคามเขตพิทักษ
พระอธิการวิสุทธิ์ วัดทุงคา จังหวัดลําปาง เปน พระครูศีลสารวิสิฐ
พระอธิการอินสม วัดบานลอง จังหวัดลําปาง เปน พระครูเกษมอินทเขต
พระอธิการทองเพชร วัดสาแลไชย จังหวัดลําปาง เปน พระครูชัยสารพิศิษฏ
พระอธิการสุวรรณ วัดบานหลุก จังหวัดลําปาง เปน พระครูไพโรจนยติกิจ
พระอธิการบุญ วัดสันติสุขาราม จังหวัดลําปาง เปน พระครูไพศาลธรรมคุณ
พระอธิการสุวรรณ วัดแก จังหวัดพะเยา เปน พระครูประดิษฐธรรมสุนทร
พระอธิการจิรวัฒน วัดต๊ํามอน จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุวัฒนสังฆโสภณ
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พระครูสังฆรักษ วันชัย วัดอารามปานอย จังหวัดพะเยา เปน พระครูพุทธิธรรมากร
พระครูปลัด สมพจน วัดปาคา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูถาวรวนคุณ
พระอธิการถวิล วัดถ้ําพระบําเพ็ญบุญ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูจันทนิภากร
พระอธิการอลงกรณ วัดเกี๋ยงเหนือ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิชิตวีราภรณ
พระอธิการเล็ก วัดสันทราย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโสภณพัฒนาภรณ
พระครูธรรมธร ประทับ วัดคีรีชัย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูบรรพตรัตนชัย
พระอธิการอนุชิต วัดบานโปงเทวี จังหวัดเชียงราย เปน พระครูชัยการโกวิท
พระครูสังฆรักษ เกียรติศักดิ์ วัดหัวริน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสันตจิตตาภิบาล
พระครูใบฎีกา ดัน วัดตนป จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโสภิตคุณานันท
พระอธิการฉลอง วัดตนมวง จังหวัดแพร เปน พระครูสิทธิบริหาร
พระอธิการสมศักดิ์ วัดตาเวียง จังหวัดแพร เปน พระครูปยกิตตยากร
พระครูใบฎีกา ทวนธน วัดโชคเกษม จังหวัดแพร เปน พระครูประโชติเขมากร
พระอธิการจรูญ วัดยานยาว จังหวัดแพร เปน พระครูจารุศีลาภรณ
พระอธิการสาโรจน วัดแมยางกวาว จังหวัดแพร เปน พระครูไพโรจนปรีชากร
พระครูสังฆรักษ ศรีไว วัดนวราษฎร จังหวัดนาน เปน พระครูประภาสนันทวิจิตร
พระอธิการอานนท วัดใหมเจริญราษฎร จังหวัดนาน เปน พระครูวิเชียรนันทวัฒน
พระสมุห ธีรศักดิ์ วัดแสงดาว จังหวัดนาน เปน พระครูสังวรนันทกิตติ์
พระอธิการโชติ วัดนาเซีย จังหวัดนาน เปน พระครูนันทโชติธรรม
พระปลัด เทพพิทักษ วัดหนองบัว จังหวัดนาน เปน พระครูวาปปทุมพิทักษ
พระอธิการขวัญชัย วัดเขานอยเทสรังสี จังหวัดนาน เปน พระครูวรธรรมสิริ
พระมหามงคลศิริ ๓ ประโยค วัดพระธาตุดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครู
พระครูอวน วัดบานปง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูเมธาภิรักษ
พระอธิการประโยชน วัดหางดง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสีลขันธสังวร
พระครูสุริยนต วัดหางดง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประภัศรปญญากร
พระอธิการวรเทพ วัดวาลุการาม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุนทรกิตติธาดา
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พระครูประพัฒน วัดลานทอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุวรรณภัทรรังษี
พระอธิการสุทัศน วัดหนองปาครั่ง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุพัฒนกิจโสภณ
พระอธิการจํานงค วัดสุขเกษม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูเกษมธรรมถาวร
พระอธิการบุญมา วัดขันติวนาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูขันตยาธิคุณ
พระครูมานพ วัดดอยจอมแจง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบรรพตศาสนกิจ
พระครูใบฎีกา ประพันธ วัดอุปคุต จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูพัทธนาธิมุต
พระอธิการนิรันดร วัดแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจิรธรรมประภัศร
พระปลัด ประยูร วัดคอกหมูปา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวีรธรรมาภิวัฒน
พระใบฎีกา พิศิษฏ วัดเทพอํานวย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถาพรธรรมพิศิษฏ
พระครูอดุลย วัดปาแดง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุปุญญาภิรัต
พระปลัด ดวงจันทร วัดพราวหนุม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุนทรธรรมวิบูลย
พระสมุห อาคม วัดแมกอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวิวัฒนสุภาคม
พระอธิการสนั่น วัดแมเตาดิน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูกันตศีลวัตร
พระครูวิรัตน วัดใหมสวรรค จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอินทคุโณภาส
พระครูประเสริฐ วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรปญญาภิมณฑ
พระอธิการสถาพร วัดทรายมูล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถิตธรรมขันธ
พระมหาทองสุข ๔ ประโยค วัดเหลาดู จังหวัดลําพูน เปน พระครูวิมลปริยัติคุณ
พระครูวัฒนา วัดดอยกุศล จังหวัดลําพูน เปน พระครูบรรพตพัฒนโกศล
พระอธิการเสกสรร วัดขุนตาล จังหวัดลําพูน เปน พระครูไพบูลธรรมรักขิต
พระอธิการอุดร วัดพระพุทธบาทผาหนาม จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุนทรอรรถการ
พระปลัด ประวิน วัดศรีชัยชุม จังหวัดลําพูน เปน พระครูวิเชียรธรรมโกวิท
พระอธิการปน วัดไมสลี จังหวัดลําพูน เปน พระครูปราโมทยโพธิวัตร
พระใบฎีกา ศาสน วัดพระนอน จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุสนธิ์ศาสนกิจ
พระครูใบฎีกา ลอน วัดสบปอง จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุรักษบุญเขต
พระอธิการทองสุข วัดสระแกว จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูมงคลรัตนาภรณ
พระอธิการสําลี วัดประเสริฐทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประภาสวรธรรม
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พระอธิการสุรศักดิ์ วัดวิทยานุกิจ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประภากรสาธุกิจ
พระอธิการธวัชชัย วัดปายางหลอ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูธวัชคุณาภรณ
พระอธิการถวิล วัดทุงสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโอภาสธรรมฐิติ
พระอธิการจันทร วัดโพธิ์ศรีแกว จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประทีปโพธิวัฒน
พระอธิการคําพอง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปยโพธิวัฒน
พระปลัด อินทร วัดบัวระพา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูมงคลปญญานุวัตร
พระอธิการสิงหจันทร วัดหายโศก จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสันติธีราภรณ
พระอธิการมวง วัดทุงเจริญ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสันติภัทรคุณ
พระอธิการจันทา วัดพรมมาวราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปุญญวราธิคุณ
พระอธิการสุกรรณ วัดกูแกววิทยาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูกันตสีลาภิรักษ
พระอธิการเลี้ยง วัดศรีษะเกษ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประภัศรสีลคุณ
พระอธิการแสวง วัดศรีบุญเรือง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกิตติสีลาธิคุณ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดทิวโขงงาม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสีลกันตคุณ
พระอธิการเสาร วัดจันทราราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุนทรนวกิจ
พระอธิการแซ วัดสุภกิจเจริญ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุกิจสุนทร
พระอธิการอุเทน วัดโพนคํา จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณรัตนสุนทร
พระอธิการประพันธ วัดโชคอํานวยพร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประพัฒน
พระอธิการหิน วัดประทุมเทพวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประทุมรัตนาภรณ
พระอธิการเลา วัดนางเขียวคอม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิจิตรเขมคุณ
พระอธิการดวงจันทร วัดโนนสะอาด จังหวัดหนองคาย เปน พระครูมงคลวรสุนทร
พระอธิการสนับ วัดธรรมฑูตานุสรณ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุธรรมานุสรณ
พระอธิการสุภีร วัดศรีพัฒนา จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโสภิตพัฒนคุณ
พระอธิการศักดิ์สิทธิ์ วัดบานพานพราว จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสิทธิมังคโลภาส
พระอธิการวิเชียร วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวชิรจิตตานุรักษ
พระอธิการสมาน วัดปากทอ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวีรสมณคุณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

๖๐๙. พระอธิการหนู วัดรัตนรุกขาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูรัตโนปการ
๖๑๐. พระอธิการสาคร วัดปาแสนจันทร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูจันทวนารักษ
๖๑๑. พระอธิการประดิษฐ วัดสวางสามัคคีธรรม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอรุณธรรมา
ภิรักษ
๖๑๒.
จันทูปมคุณ
๖๑๓.
๖๑๔.
๖๑๕.
ภิรมย
๖๑๖.
๖๑๗.
๖๑๘.
๖๑๙.
๖๒๐.
๖๒๑.
๖๒๒.
๖๒๓.
๖๒๔.
ปริยัติสิริคุณ
๖๒๕.
๖๒๖.
๖๒๗.
๖๒๘.
๖๒๙.
๖๓๐.

พระครูใ บฎีกา จัน ทร วัดบุญเรืองสุวรรณาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครู
พระอธิการทองใส วัดสิริมโนธรรม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณเขมกิจ
พระอธิการสมปอง วัดสันติธรรม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสันติธรรมวัตร
พระอธิการทองคูณ วัดยอดแกวธรรมคุณ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูรัตนธรรมา
พระครูสังฆรักษ สุดใจ วัดศรีสงคราม จังหวัดเลย เปน พระครูพิพิธธรรมจักร
พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดปาโพธาราม จังหวัดเลย เปน พระครูโพธิธรรมาภิรมย
พระอธิการหนูกาย วัดธรรมจาริการาม จังหวัดเลย เปน พระครูกันตสีลวัฒน
พระปลัด สุริยา วัดปาหลักเมืองแสงธรรม จังหวัดเลย เปน พระครูประทีปธรรมธัช
พระอธิการทองสุข วัดโพธิ์งาม จังหวัดเลย เปน พระครูสุวรรณสมาจาร
พระอธิการปรีชา วัดศรีสะเกษ จังหวัดเลย เปน พระครูปยสีลาภิรักษ
พระอธิการโสภา วัดศรีชมชื่น จังหวัดเลย เปน พระครูปญญาวชิรโสภณ
พระอธิการธนู วัดเทพนิมิตสามัคคี จังหวัดเลย เปน พระครูนิมิตวชิรคุณ
พระมหาณัฐพงษ ๓ ประโยค วัดไตรทาศรีสงคราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครู
พระอธิการสวัสดิ์ วัดศรีราชไตรภรณ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุธรรมสีลวัฒน
พระอธิการหมั่น วัดดงชน จังหวัดสกลนคร เปน พระครูถิรสีลาธิคุณ
พระอธิการประกาย วัดทุงสวาง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูกันตธรรมาภรณ
พระครูสมุห โกเนตร วัดอินทาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุทธิบุญญาภิราม
พระอธิการบุญมี วัดนอยหัวคู จังหวัดสกลนคร เปน พระครูมงคลธรรมานุกิจ
พระอธิการอักษร วัดสวางอารมณ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูอรุณวิสารคุณ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข
๖๓๑.
๖๓๒.
๖๓๓.
๖๓๔.
ธรรมวัฒน
๖๓๕.
๖๓๖.
๖๓๗.
๖๓๘.
๖๓๙.
๖๔๐.
๖๔๑.
สีลาจาร
๖๔๒.
๖๔๓.
๖๔๔.
๖๔๕.
๖๔๖.
๖๔๗.
๖๔๘.
พรหมสาร
๖๔๙.
๖๕๐.
๖๕๑.
๖๕๒.
๖๕๓.

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระอธิการบัวไล วัดศรีสวาง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูคัมภีรสีลสุนทร
พระสมุห ชํานาญ วัดบึงนอย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูกันตสีลานุรักษ
พระอธิการบรรทม วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูนิคมพรหมคุณ
พระอธิการบุญเพ็ง วัดปาอุทุม วันอรัญญาวาส จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุจิณ
พระอธิการสาร วัดชัยชนะหนองนอย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูถาวรชยาภิวัฒน
พระอธิการบุญนํา วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประทีปสิริคุณ
พระอธิการสําลี วัดปาโจด จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุธรรมวนาภิรมย
พระอธิการสมศรี วัดเจริญสุข จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสถิตญาณสุนทร
พระอธิการทวี วัดศรีสุมังคล จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุจิณภัทรคุณ
พระปลัด สุลักษณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูประภาบุญโชติ
พระอธิการประยงค วัดบูรณะสีมาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูประยุต
พระอธิการกุ วัดศิรินทราวาส จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูจันทสีลสุนทร
พระอธิการกลม วัดศรีวิลัยธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูโสภณธรรมนาถ
พระอธิการสาย วัดปาพรหมวิหาร จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูเขมสารสุธี
พระอธิการเส็ง วัดกูนิมิตคุณาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูประทีปธรรมคุณ
พระอธิการเจริญใจ วัดปาบรรพต จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูพัฒนสิริคุณ
พระอธิการคําแดง วัดปากุดจิก จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุวรรณธรรมโฆษิต
พระมหามงคล ๓ ประโยค วัดพรหมสุรินทร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติ
พระอธิการนอย วัดศิรธิ รรมวราราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุนทรธรรมานุวัฒน
พระอธิการสมจิตร วัดตลาดคลอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุจิตสารธรรม
พระอธิการสมยศ วัดบัวระพา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิจักษสารกิจ
พระอธิการทองเหลือง วัดปาโพธาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณโพธานุวตั ร
พระอธิการสุริยา วัดสามัคคี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโอภาสสรานุยุต
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๖๕๔.
๖๕๕.
๖๕๖.
๖๕๗.
๖๕๘.
๖๕๙.

พระอธิการแกว วัดเหนือสําโรง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปยรัตโนภาส
พระอธิการทองแดง วัดโนนงาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสีลกิจจาภรณ
พระอธิการประยูร วัดสวางอรุณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประโชติสารพิมล
พระอธิการอํานาจ วัดชัยมงคล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูเนติชยาธิคุณ
พระอธิการสมหมาย วัดนิมิตรรังสรรค จังหวัดขอนแกน เปน พระครูนิมิตวีราภรณ
พระอธิการบุญถม วัดปาสามัคคีธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอดุลยปญญา

๖๖๐.
๖๖๑.
๖๖๒.
๖๖๓.
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๖๖๙.
๖๗๐.
๖๗๑.
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๖๗๔.
๖๗๕.
๖๗๖.
๖๗๗.

พระอธิการเฉลิม วัดแสงธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูจารุธรรมโชติคุณ
พระอธิการเขียน วัดสวางสุริยาเย็น จังหวัดขอนแกน เปน พระครูเกษมธรรมมงคล
พระอธิการประยูร วัดโพธิ์ดก จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกิตติโพธิสาร
พระอธิการทองพูน วัดปาเทพอุดม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณวนาพิทักษ
พระอธิการบุญถึง วัดสระโนน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน
พระอธิการบุญจันทร วัดยางคํา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกิตติโสภณวัฒน
พระอธิการหนูแดง วัดสุวรรณวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกิตติคุณาลังการ
พระอธิการบัณฑิต วัดปาเขาดินวนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิมลธรรมสิริ
พระอธิการกลม วัดสุทธาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลสุทธิคุณ
พระอธิการสาย วัดโนนสะอาด จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุทธิธรรมาภิรม
พระอธิการซุย วัดคงคาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลศีลสังวร
พระสมุห คําใบ วัดมุกดาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณญาณวัฒน
พระครูสังฆรักษ บุญเลี้ยง วัดตะคลองสีผึ้ง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูจันทสาโรภาส
พระอธิการทองใบ วัดถิรธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสถิตธรรมานนท
พระอธิการกอน วัดพิเศษประดิษฐ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิสิฐสีลคุณ
พระอธิการสมาน วัดสวางจูมทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิมลวรสมาจาร
พระอธิการสุรเดช วัดประชาสามัคคี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูถาวรประชานุกูล
พระอธิการหนูเชิด วัดสุวรรณรังษี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริกัลยาณคุณ

ภิรักษ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓ ข

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

๖๗๘. พระอธิการประสิทธิ์ วัดโพธิ์ศรีหนองปลิง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูประภัศร
สิทธิคุณ
๖๗๙. พระอธิการคําอาย วัดสระจันทร จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูจันทวิสารคุณ
๖๘๐. พระอธิการสมร วัดศรีสมบูรณ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิบูลยกิจจาทร
๖๘๑. พระอธิการคําภา วัดถิรญาณ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูถิรญาณธรรมสถิตย
๖๘๒. พระอธิการสวัสดิ์ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุภรธรรมาภิบาล
๖๘๓. พระมหามงคล ๓ ประโยค วัดปานาเหนือ จังหวัดกาฬสิน ธุ เปน พระครูปริยัติ
พัฒนาทร
๖๘๔. พระอธิการสุรพล วัดศรีนวลทรายทอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสถิตธรรมาภิราม
๖๘๕. พระอธิการมานะ วัดถ้ําวิมานเจีย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิจิตรสาธุคุณ
๖๘๖. พระอธิการทน วัดคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูขันติพัฒนคุณ
๖๘๗. พระอธิการสํารอง วัดมงคลชัย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิวิธปญญาธร
๖๘๘. พระอธิการอินทร วัดนิมิตเมธาวาส จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูนิมิตเมธาภรณ
๖๘๙. พระอธิการอาคม วัดปาธรรมสถิตย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุนทรธรรมาคม
๖๙๐. พระอธิการทองพันธ วัดนากระเดา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุวรรณธรรมาภิบาล
๖๙๑. พระอธิการทองสา วัดโนนยิ่งสันต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุวรรณสีลาภิรักษ
๖๙๒. พระอธิการสมพิศ วัดสุวรรณนิคคลี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุวรรณสมณวัตร
๖๙๓. พระอธิการวิสัย วัดสวางคงคา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุทธิวารีรักษ
๖๙๔. พระครูใบฎีกา พรมมา วัดอัมพวัน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูพิลาศธรรมสมาจาร
๖๙๕. พระอธิการศุภกิจ วัดเจริญธรรม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิบูลศุภกิจ
๖๙๖. พระอธิการสุนทร วัดบานแวง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกันตธรรมโสภณ
๖๙๗. พระครูใบฎีกา บรรเทา วัดดอยลําพะยัง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิศาลสาธุกิจ
๖๙๘. พระอธิ ก ารชั ย รั ตน วั ด สามั ค คี พัฒ นาบ า นแดง จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น พระครู
ประสิทธิรัตนาภรณ
๖๙๙. พระอธิการทองสุข วัดบานหนองแสง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณปญญาประยุต
๗๐๐. พระอธิการสมศักดิ์ วัดสาวแห จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูพนมสาธุกิจ
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พระอธิการทองเหรียญ วัดสุนทรนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูขันติธรรมสุนทร
พระอธิการคําสอน วัดบานดอนกอ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาวชิรสาธน
พระอธิการชาย วัดศรีโพธิ์ทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลขันติธรรม
พระอธิการทองใส วัดหนองหญารังกา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณสุนทรกิจ
พระใบฎีกา สมนึก วัดบานดู จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุดมโชติคุณ
พระอธิการจํารูญ วัดตาลวนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกันตสารพิมล
พระใบฎีกา ประยงค วัดราษฎรศิริ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจันทสีลาจาร
พระอธิการหยาด วัดโพธิ์ศรีสวาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโอภาสโพธิคุณ
พระอธิการมนัส วัดพรหมศรีสวาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสีลพรหมประภาต
พระอธิการสุกรี วัดโคกฮัง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอิสรธรรมานุวัฒน
พระอธิการแสวง วัดธาตุตาเณร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิบูลยเจติยานุรักษ
พระอธิการจําป วัดหนองเรือ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสีลวิริยาภรณ
พระอธิการสุรพันธ วัดชิโนวาทธํารง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูธํารงวรธรรม
พระอธิการจันทร วัดคําพรินทร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณปญญาภิรักษ
พระอธิการไพวรรณ วัดอัคคาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุดมวรรณโชติ
พระอธิการสมัย วัดหนองบัวเลิง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุบลพรหมาภรณ
พระอธิการสมัย วัดบานงิ้วงาม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสีลธรรมาภรณ
พระอธิการอุทัย วัดปาโพธิ์ศรีสวาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโชติพัฒนานุยุต
พระอธิการฉันท วัดหนองมวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอัมพธรรมานุรักษ
พระปลัด ไพบูลย วัดทุงสวางอารมณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูรัตนวิบูลยกิจ
พระปลัด สมัคร วัดสมุทรชัยศรี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุจิตสรคุณ
พระอธิการวิชัย วัดบานเขวาชี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวีรพัฒนคุณ
พระอธิการชาญ วัดใหญพระเจา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวัฒนสิริธรรม
พระอธิการประวัติ วัดทาสําราญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาประโชติคุณ
พระอธิการประสด วัดบึง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวาปวิสุทธาคม
พระปลัด สมยศ วัดสวางจอกอ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโสภิตปญญานุยุต
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๗๒๗.
๗๒๘.
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.
๗๓๓.

พระอธิการเซี่ยน วัดอัมพวัน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอัมพวนานุกูล
พระอธิการลุน วัดโสมคณาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกิตติสารพิทักษ
พระอธิการออง วัดสิงหาญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสถิตธรรมมงคล
พระอธิการเนตร วัดพลแพน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอดุลธรรมประจักษ
พระใบฎีกา ประทง วัดปาคอมสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวัฒนชาครคุณ
พระอธิการถนอม วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุจิตปสาทคุณ
พระอธิการทองอินทร วัดนิคมกิตยาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูประโชติ
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พระอธิการประเสริฐ วัดกุดปลาขาว จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูพิสิฐสารธรรม
พระอธิการกฤษณะ วัดเขื่องกลาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิสุทธิกัลยาณคุณ
พระอธิการสายทอง วัดปานาหวา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปทุมเขตวิมล
พระอธิการประมวล วัดจังกาจิตต จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณกิจสโมธาน
พระอธิการบรรเทิง วัดแหลมทอง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูประภัศรธรรมกิจ
พระอธิการไข วัดสรางสะแบง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปญญาจันทประโชติ
พระอธิการสุทิน วัดดอนตะลี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกัลยาณเขตตาภรณ
พระอธิการบุญยงค วัดทุงสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโชติกัลยาณคุณ
พระอธิการสาคร วัดบานเปด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปยจารคุณ
พระอธิการไพโรจน วัดบานสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิโรจนธรรมาภรณ
พระอธิการประสงค วัดหนองหวา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวาปธรรมสาร
พระอธิการฐิระวัฒน วัดเวียงเกษม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูเขมกิจจาภิวัฒน
พระอธิการสมพงษ วัดกอนอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโกศลธรรมกิจ
พระอธิการบัวคํา วัดทุงนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุเขตธรรมประคุณ
พระอธิการสอน วัดแขมเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวรรณานุศาสน
พระอธิการเคน วัดหนองหิน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสารอุดมธรรม
พระอธิการอุดร วัดศรีสุพนอาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปญญาธรธรรม
พระอธิการคูณ วัดปาโพธิ์สุวรรณ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณโพธิเขต

กิตติคุณ
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระอธิการบุญทัย วัดดานหมวน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปญญาวรกิจโสภณ
พระอธิการสุบิน วัดหินลาด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุเขตธรรมกิจ
พระครู ใ บฎี กา บุ ญเฮี ยง วั ดป าแก วบั วสาย จั งหวั ดอุ บลราชธานี เป น พระครู
พระอธิการบุญมี วัดสวางวังไฮ จังหวัดยโสธร เปน พระครูโอภาสบุญญาคม
พระครูปลัด ไพโรจน วัดปาศรีสุนทร จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิโรจนธรรมสุนทร
พระอธิการฉัตรชัย วัดโคกกลาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูขันติชัยวัฒน
พระอธิการบุญชวย วัดแสนสําราญ จังหวัดยโสธร เปน พระครูปภากรนวกิจ
พระอธิการหัด วัดหนองลุมพุก จังหวัดยโสธร เปน พระครูวาปพัฒนาทร
พระอธิการหนูเจียม วัดปาสามัคคีธรรม จังหวัดยโสธร เปน พระครูอรัญธรรมคุณ
พระมหาบุญทวี ๓ ประโยค วัดระกา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปริยัติสีลาภรณ
พระอธิการเที่ยง วัดหนองหัวชาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสารจันทโสภณ
พระอธิการอรุณ วัดปาศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอรุณธรรมโสภณ
พระครูใบฎีกา พุฒ วัดไพรพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโกศลสิกขกิจ
พระอธิการเสาะ วัดโนนคูณเกา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลคุณสาร
พระอธิการสุดชา วัดศรีมงคล จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุคนธสิริคุณ
พระอธิการคัมภีร วัดหนองหิน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวาทีธรรมกิจ
พระอธิการวิลัย วัดหนองแกว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูรัตนธรรมาภิราม
พระอธิการเสรี วัดเก็บงา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโกศลจันทคุณ
พระอธิการไข วัดตระกาจ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูเขมกิจวิจารณ
พระอธิการมงคล วัดศรีมงคลรัตนาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิจิตรวินัยคุณ
พระอธิการจําเลียง วัดเจาทุง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูจารุเขตโสภณ
พระอธิการโสม วัดบานผือ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลวุฒิธาดา
พระอธิการโสดา วัดหนองคูใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวีรญาณโสภณ
พระครูสมุห ประดิษฐ วัดปาโนนทราย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิพัฒนวินัยคุณ
พระอธิการบุญนาค วัดหนองบัวทอง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลสุวรรณรัต
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระอธิการชํานิ วัดโนนกลาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิพัฒนปุญญกิจ
พระอธิการคําสิงห วัดโสน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลศุภกิจ
พระอธิการชาติ วัดบานชํา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลธรรมรักขิต
พระอธิการลี วัดปทุมธรรมาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูมงคลธรรมาภิราม
พระอธิการทัศนัย วัดธรรมบรรพต จังหวัดนครพนม เปน พระครูพิทักษธรรมบรรพต
พระอธิการชวลิต วัดศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม เปน พระครูปทุมสิทธิวัฒน
พระอธิการวันตา วัดศรีสุวรรณวนาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูโกศลฐานกิจ
พระอธิการสวย วัดชลธารบุญญาวาส จังหวัดนครพนม เปน พระครูชลธารโสภณ
พระอธิการเส็ง วัดโนนสะอาด จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสุทธิโชติธรรม
พระอธิการประดิษฐ วัดสุนทราราม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสุนทรจริยาภิรมย
พระอธิการกร วัดศรีสุริยาราม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูมงคลจันทรังษี
พระอธิการสําลี วัดผาสุการาม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูผาสุกิจจาภรณ
พระอธิการทวน วัดเมธาสีตาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสุเมธธรรมสถิต
พระสมุห ประวิทย วัดสันติวนาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูพินิจสันติธรรม
พระปลัด ปรีชา วัดพันธวิชา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูประดิษฐปญญาคุณ
พระอธิการศรชัย วัดแสงทอง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูโอภาสถาวรธรรม
พระอธิการหนูเลียง วัดโพนขวาว จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูมงคลฐิติคุณ
พระอธิการทองมาก วัดใหมสุนทร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรวัฒนารักษ
พระอธิการแจง วัดโพธิ์ทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโอภาสโพธิวัตร
พระอธิการสังวาลย วัดดอนกอก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวีรธรรมานันท
พระอธิการทอง วัดโคกขาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวรรณวีรานุวัฒน
พระอธิการพรอม วัดหอกลอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาวีราคม
พระอธิการเสนห วัดโคกเกษม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสถิตเขมาภรณ
พระมหาสีม า ๔ ประโยค วัดศรีอัมพร จังหวัดนครราชสีม า เปน พระครูปริยัติ
พระอธิการสุวิทย วัดสะพานหิน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาธรรมวิบูล
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๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

พระใบฎีกา จักรกฤช วัดโคกสวาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโอภาสเมธาภรณ
พระอธิการชาตรี วัดหนองหญาขาว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพรหมโชติธรรม
พระอธิการพัด วัดปาปญญาคุณ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกิตติพัฒนานนท
พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดหนองไผ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเวฬุจารุธรรม
พระอธิการธูป วัดน้ําออม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบวรธรรมานุสิฐ
พระอธิการเล็ก วัดทรัพยอุดมธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูรตนธรรมคุณ
พระใบฎีกา สยาม วัดตาดทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวรรณธรรมวิภัช
พระใบฎีกา สาธร วัดเทพมงคล จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุเทพมงคลสาร
พระครูใบฎีกา วัยคนอง วัดดอนมุกมัน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญา
พระอธิการวันชาติ วัดโคกแขวน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธิธรรมวัฒน
พระครูวินัยธร สุพิศ วัดพรหมวิหาร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภิตพรหมคุณ
พระใบฎีกา เดชา วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปยาจารวิมล
พระอธิการณพพงษ วัดบานหนองตอ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกิตติพัฒนคุณ
พระครูสมุห สาคร วัดโนนเสี้ยว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวีรธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการอมร วัดละโว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโกศลธรรมธร
พระอธิการเจริญศักดิ์ วัดมะรุม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวีรพัฒนาภรณ
พระอธิการประพัฒน วัดโพนทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวรรณปสาทคุณ
พระอธิการบุญสม วัดพุทรา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุจิตธรรมนาถ
พระอธิการอนุสสร วัดเทวรูปทรงธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสถานธรรมธร
พระอธิการณฤดณ วัดศิริมงคล จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประทีปมงคลการ
พระสมุห ปรีชา วัดนางออ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาสารวิสุทธิ์
พระอธิการบัว วัดหวยสามขา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมงคลธรรมพิมล
พระครูสมพอ วัดหนองยารักษ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิสิฐธรรมากร
พระอธิการแชม วัดคอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวาปปทุมารักษ
พระวินัยธร นพดล วัดหนองโจด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวาปธรรมคุณ
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พระอธิการประยูร วัดบานลี่ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโอภาสธรรมานุยุต
พระอธิการทองหมาน วัดจูมพร จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูกิตติปญญาคม
พระอธิการปราณศักดิ์ วัดโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูขันติวรประสิทธิ์
พระอธิการประเสริฐ วัดกะพี้ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูจันทธรรมพิสิฐ
พระอธิการจรูญ วัดซับหมี จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูจิรวัฒนวิมล
พระอธิการสมศรี วัดหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปทุมชัยคุณ
พระอธิการบุญเพิ่ม วัดบริบูรณ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปญญาสารพิบูล
พระอธิการสุบิน วัดแสงทองธราวาส จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุทธิเขมคุณ
พระอธิการวิชาญ วัดปรางคกู จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิพิธชัยการ
พระอธิการเรืองเดช วัดแจงสวาง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโสภิตชัยคุณ
พระอธิการสถาพร วัดเจดีย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูเจติยคุณาธาร
พระอธิการวิสุทธิ์ วัดแผนดินทอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปญญาสุวรรณวิมล
พระอธิการผล วัดโกรกกุลา จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโกศลชัยคุณ
พระอธิการสรอยทอง วัดเกตุเหนือ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุวรรณจันทสิริ
พระอธิการมนตรี วัดระกาเสม็ด จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูรัตนญาณวิมล
พระอธิการสุบรรณ วัดบานหัวสะพาน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสารกิจจาภิรมย
พระอธิการปรีชา วัดทุงสวาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโอภาสเขตตานุรักษ
พระอธิการอุดมชัย วัดปาโคกสวางสามัคคีธรรม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิศาลชัยกิจ
พระอธิการชาญ วัดสระทอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุวรรณสรกิจ
พระอธิการคํา วัดใหมเรไรทอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอินทปญญาภิรมย
พระอธิการทองดํา วัดหนองงิ้วหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิสุทธิสีลาจาร
พระอธิการอุนะหะ วัดชัยมงคล จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุดมชัยสาร
พระอธิการเหมือน วัดหนองกับ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิพิธธรรมวิบูล
พระอธิการถวัลย วัดทุงสวางหนองเรือ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอุทัยชินวงศ
พระอธิการสมบูรณ วัดแจงสงางาม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอุทัยธรรมสุนทร
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พระอธิการทองแดง วัดแกวกุญชร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุวรรณสมาจารคุณ
พระอธิการสุพัฒน วัดบําเพ็ญธรรม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุธรรมกิจโกศล
พระอธิการณรงค วัดรัตนมณีวรรณ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอดุลรัตนธรรม
พระอธิการกอง วัดสวายซอ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอัมพวันวิหารธรรม
พระอธิการแกนจันทร วัดประชาสามัคคี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูเกษมประชาทร
พระอธิการพันธ วัดบานพราหมณ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปญญาสารานุยุต
พระอธิการเรือย วัดดอนทายิการาม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูกรุณาวิหารคุณ
พระอธิการวิเชียร วัดโบสถ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิเชียรธรรมคุณ
พระใบฎีกา พยนต วัดสันทรีย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุทธิปญญาวุธ
พระอธิการสายันต วัดหนองนาใน จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูจักรธรรมโสภิต
พระปลัด ไพฑูรย วัดประเถท จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปญญาจันทสาร
พระอธิการอนนต วัดทุงสามัคคี จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสารธรรมพิมล
พระอธิการทองเติม วัดทากระทุม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูพิมลจันทวิจิตร
พระใบฎีกา สุบิน วัดหัวกรด จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูพิมลธรรมโกศล
พระอธิการบัวเงิน วัดวาปรัตนาราม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวาปศีลคุณ
พระปลัด สําเภา วัดราษฎรรังสฤษฎิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูโกศลธรรมาภรณ
พระครูสมุห ไพศาล วัดอัมพวัน จังหวัดนครนายก เปน พระครูอัมพวันกิจโสภณ
พระครูใบฎีกา สมศักดิ์ วัดศรีนาวา จังหวัดนครนายก เปน พระครูภัทรธรรโมภาส
พระอธิการสวย วัดลําบัวลอย จังหวัดนครนายก เปน พระครูสุนทรญาณสถิต
พระครู ปลัด วิเชี ยร วั ดปากคลองพระอาจารย จั งหวัดนครนายก เป น พระครู
พระครูปลัด สุเทพ วัดขวัญสะอาด จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุทธกิตติคุณ
พระครูสังฆรักษ ประจักษ วัดประจํารัง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุจิตศีลาภรณ
พระครูสมุห วิน วัดสุขาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูพิมลบุญสาร
พระอธิการหวาน วัดทาลาดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวรดิตถวุฒิสาร
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พระครูใบฎีกา พนิตย วัดเนินสวางพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูโอภาส
พระอธิการสงเสริม วัดหนองคอก จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูปยศีลาจารวิมล
พระอธิการสําราญ วัดดอนทราย จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูเกษมรัตนสาร
พระอธิการพูลลาภ วัดสวรรคนิมิต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูนิมิตคุณสาร
พระมหาวีระ ๓ ประโยค วัดโคกขาวเหนียว จังหวัดสระแกว เปน พระครูปริยัติ
พระอธิการพงศพันธ วัดแกวเพชรพลอย จังหวัดสระแกว เปน พระครูรัตนธรรมคุณ
พระอธิการเปลี่ยน วัดหนองแก จังหวัดสระแกว เปน พระครูมงคลบุญสาร
พระอธิการสําเนียง วัดถ้ําไทรทอง จังหวัดสระแกว เปน พระครูปญญาสุทธิสาร
พระอธิการหัด วัดทาระพา จังหวัดสระแกว เปน พระครูมงคลธรรมวัฒน
พระอธิการสุวัฒน วัดบางทองคํา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมงคลสิทธิ์
พระอธิการปรีชา วัดอินทคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวิมลอินทโชติ
พระอธิการประ วัดควนกอ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุจิตโสภณ
พระอธิการสมพร วัดสุชาโต จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูเกษมสุธรรมวัฒน
พระครูสังฆรักษ ผอง วัดคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูถาวรธรรโมภาส
พระครู สมุ ห สุ วิทย วัดมะมวงปลายแขน จั งหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
พระอธิการแสวง วัดหญาปลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูธรรมวงศ
พระใบฎีกา ชม วัดคูหาสันตยาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูพิบูลย
พระครูปลัด ปรีชา วัดพระประสพ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูอภิวัฒนชัยคุณ
พระสมุห สมปอง วัดสวางประชารมณ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูวรมงคล
พระอธิการจัด วัดมะปริง จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสัทธาประยุต
พระครูใบฎีกา สงัด วัดบางแหวน จังหวัดชุมพร เปน พระครูสถิตธรรมธร
พระปลัด สุวิทย วัดบานนา จังหวัดชุมพร เปน พระครูอดุลวัชรกิจ
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พระอธิการสรวง วัดทาทอง จังหวัดชุมพร เปน พระครูโสภณสิริวัฒน
พระปลัด สวัสดิ์ วัดเขาชันโตะ จังหวัดชุมพร เปน พระครูโสตถิธรรมธัช
พระปลัด โสภณ วัดเขาหวยแหง จังหวัดตรัง เปน พระครูสุธรรมโศภน
พระอธิการปลอด วัดนานอน จังหวัดตรัง เปน พระครูเขมมงคล
พระสมุห คลอย วัดนิกรรังสฤษฎ จังหวัดตรัง เปน พระครูนิกรมจันทโชต
พระใบฎีกา เปลื้อง วัดควนสวรรค จังหวัดตรัง เปน พระครูสัทธาวรวัฒน
พระปลัด สุนทร วัดนากลาง จังหวัดพังงา เปน พระครูอรรถสารโกวิท
พระอธิการวิจารณ วัดโพธิ์ทอง จังหวัดระนอง เปน พระครูสุวรรณโพธิกิจ
พระอธิการซวน ๔ ประโยค วัดระโนด จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิมลญาณกิตติ์
พระอธิการเจริญ วัดทาคุระ จังหวัดสงขลา เปน พระครูพิพัฒนธรรมจารี
พระอธิการธีระศักดิ์ วัดเจริญภูผา จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุนทรธีรวงศ
พระครูสังฆรักษ บรรจบ วัดอรุณดาราราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูอรุณสิงหธรรม
พระครูปลัด ยรรยง วัดน้ําขาวนอก จังหวัดสงขลา เปน พระครูสิริญาณวิมล
พระสมุห อาภิรักษ วัดชางคลอด จังหวัดสงขลา เปน พระครูพินิตธรรมรังษี
พระสมุห โชคชัย วัดบางศาลา จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุภัทรธรรมรส
พระอธิการฉัตรชัย วัดเชิงแสกลาง จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิสิฐธรรมบาล
พระครูสังฆรักษ ชัยศักดิ์ วัดโคกเปยว จังหวัดสงขลา เปน พระครูโกศลอรรถกิจ
พระใบฎีกา นุย วัดทาไทร จังหวัดสงขลา เปน พระครูประยุตอินทธรรม
พระครูสังฆรักษ อนันต วัดโรจนาราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูวิทิตปญญาธร
พระครูเผียน วัดพังดาน จังหวัดพัทลุง เปน พระครูพิพัฒนกิตติคุณ
พระสมุห ดํารง วัดกลาง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสถิตธรรมพินิต
พระอธิการผาด วัดหวยเรือ จังหวัดพัทลุง เปน พระครูอดุลธรรมโชติ
พระสมุห ประสิทธิ์ วัดหนาเมืองสตูล จังหวัดสตูล เปน พระครูภิมุขธรรมรังษี
พระครูใบฎีกา เจริญ วัดบรรลือคชาวาส จังหวัดปตตานี เปน พระครูสุวัฒนสีลาจารย
พระปลัด ประภักดิ์ วัดมหิงสุวรรณนิมิต จังหวัดปตตานี เปน พระครูมงคลสุวรรณาภรณ
พระอธิการแดง วัดสาลวัน จังหวัดปตตานี เปน พระครูอดุลภัทรกิจ
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พระครูใบฎีกา สมศักดิ์ วัดกุสาวดี จังหวัดปตตานี เปน พระครูมงคลญาณสถิต
พระอธิการนิยม วัดควนนอย จังหวัดปตตานี เปน พระครูสัทธาวรกิจ
พระสมุห นะรง วัดดิตถมงคล จังหวัดยะลา เปน พระครูประโชตธรรมานุยุต
พระครูวินัยธร อรุณชัย วัดตลิ่งชัน จังหวัดยะลา เปน พระครูอมรธรรมโชติ
พระอธิการพัฒน วัดบานทุงกง จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูสุวัฒนากร
พระอธิการปรีชา วัดปเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูปยสังฆคุณ
พระปลัด สวาง วัดรัตนานุภาพ จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูประโชติรัตนานุรักษ
พระครูสมุห ทนง วัดน้ําขาวยะกา จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูประกาศศาสนคุณ
พระปลัด สนธิวุฒิ วัดประชาภิรมย จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูปญญาภิรมย
พระปลัด ดํา วัดวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูรัตตวิหารการ
พระอธิการราเมศ วัดโบสถโพธิ์งาม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูอมรธรรมประสุต
พระสมุห บุญมี วัดทุงเข็น จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูขันตยานุสิฐ
พระอธิการสมคิด วัดขามชุม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูผาสุกพัชรคุณ
พระอธิการชูชาติ วัดสะอาดสมบูรณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัศรบุญวัฒน
พระอธิการสิทธิ วัดอุดมรังษี จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุดมธรรมรังษี
พระครูวินัยธร อัญชนะ วัดโพธิ์เกาตน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูอาทรโพธิคุณ
พระธรรมธร โสภณ วัดอมฤตวารี จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุเทศธรรมปรีชา
พระมหาวั น ชั ย ๔ ประโยค วั ด สระสี่ เหลี่ ย ม จั ง หวั ด นครปฐม เป น พระครู
พระครูใบฎีกา สมนึก วัดราษฎรบํารุง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูอนุกูลสุวรรณกิจ
พระปลัด อรัญ วัดบางแมหมาย จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ
พระครูปลัด สายหยุด วัดสันติธรรม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิติธรรมานุกูล
พระคอย วัดดอนแตง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูอาทรวชิรานุกูล
พระสมเกียรติ วัดคฤหบดีสงฆ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสาทรวชิรกิตติ์
พระธีรวัฒน วัดสันติวัน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสาทรสันติวัฒน
พระสมภาร วัดโชติการาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกิตติโชติคุณ
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๙๔๙. พระมหาธวัช ชัย ๖ ประโยค วัดปจจิมเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
ศรีพิพัฒนโชติธรรม
๙๕๐. พระมหามนู ๓ ประโยค วัดจอมศรีอัมพวัน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปริยัติ
ศุภวัฒน
๙๕๑. พระสวย วัดศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสถิตกิจจานุกูล
๙๕๒. พระสมร วัดพาราณสี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปภากรกิจจานุยุต
๙๕๓. พระมหาบุญเฮ็ง ๓ ประโยค วัดศรีสวาง จังหวัดนครพนม เปน พระครูประกาศ
สุตคุณ
๙๕๔. พระสีดา วัดศรีมงคล จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวิภัชกิจจานุกิจ
๙๕๕. พระชํานาญ วัดดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพัฒนกิจจานุกิจ
๙๕๖. พระสุวรรณ วัดพิสิฐบูรณาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิสิฐธรรมาภินันท
๙๕๗. พระณัฐพงษ วัดปาเรไร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิรมย
๙๕๘. พระปลัด วิลาศ วัดโคกไมแดง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุวรรณจันทวิมล
๙๕๙. พระมหาเริงศักดิ์ ๖ ประโยค วัดหนองบัว จังหวัดสุรินทร เปน พระครูศรีสุนทรสรกิจ
๙๖๐. พระสมุห บุญสง วัดหวยเกษียรใหญ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปรีชาศาสนกิจ
๙๖๑. พระครูสมุห สีนวน วัดมะปริงวารีราม จังหวัดปตตานี เปน พระครูสีลสมาจาร
๙๖๒. พระมหาสมบุญ ๕ ประโยค วัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
สิทธิญาณวิเทศ
๙๖๓. พระมหาถนอม ๔ ประโยค วัดปากบอ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอนุรักษปญญาทร
๙๖๔. พระมหาสมพงษ ๔ ประโยค วัดบางน้ําชน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอาทรสุตวัฒน
๙๖๕. พระครูสังฆรักษ อุดม ๓ ประโยค วัดสีกัน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโพธิสุตาทร
๙๖๖. พระครูปลัด ศิริวัฒน วัดใหมพิเรนทร กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิมลจิตตานุโยค
๙๖๗. พระครูวินัยธร ประเสริฐ วัดภาษี กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวรากรวิวัฒน
๙๖๘. พระวิเชียร วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูกิตติวชิราทร
๙๖๙. พระครูใบฎีกา คําไล วัดบําเพ็ญเหนือ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอุดมจารุวรรณ
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พระครูใ บฎีกา ณรงคกิจ วัดไตรรัตนาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิทักษ
พระเกรียงศักดิ์ วัดพุพะเนียง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิศิษฏขันติคุณ
พระครูปลัด โอภาส วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูวิบูลธรรโมภาส
พระปลัด พล วัดเทพนิมิต จังหวัดนครปฐม เปน พระครูขันติสารานุกูล
พระสมุห สมชาย วัดหนองทราย จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูจันทโชตยานุกูล
พระพลชัย วัดวาปรัตนาราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวิฐรัตนานุรักษ
พระมหาสอน ๔ ประโยค วัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูปริยัติวชิราทร
พระมานพ วัดบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิบูลกิจจานุกูล
พระละมูล วัดกระบังมังคลาราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประภากรกิจมงคล
พระมหานนทพันธ ๕ ประโยค วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสิริปริยัต
พระไทย วัดโพธิ์ศรีสรอย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปญญาธรรมานุกิจ
พระครูสังฆรักษ อภิช าติ วัดกลางโกสุม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโกสุม
พระสมุห แดง วัดเพียนาม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูรัตตกิจจานุยุต
พระมหาไพรา ๓ ประโยค วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุตธรรม
พระสมุห ไพสิทธิ์ วัดรามประดิษฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูไพศาล
พระปลัด กรีฑายุทธ วัดขรัวชวย จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวินิจธรรมานุกูล
พระครูใบฎีกา กันตภณ วัดนิคมสโมสร จังหวัดพังงา เปน พระครูพิศาลกิจจานุรักษ
พระปลัด กิตติภัทร วัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง เปน พระครูวิมลกิจจาภรณ
พระปลัด ดลสัน วัดเขตตาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูอดุลกิจจาทร
พระครูปลัด โชคชัย ๓ ประโยค วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลา เปน พระครูโสภณ
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๙๙๐. พระครูสมุห ศักดิ์ชัย วัดธารากร จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูวิจักขณธรรมาทร
๙๙๑. พระปลัด คมสัน วัดสิริปุณณาราม จังหวัดยะลา เปน พระครูอุปถัมภปุญญวรกิจ
๙๙๒. พระครูสังฆรักษ สมใจ วัดประชุมชลธารา จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูบริหาร
สังฆานุวัตร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

