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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ จํานวน ๑,๐๒๐ รูป ดังนี้
๑. พระเทพวิสุทธิเมธี เปน พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิฐ
ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดธีรวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพปญญามุนี เปน พระธรรมธัชมุนี ศีลาจารวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปฎกวราลงกรณ
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดอาจารวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพคุ ณ าภรณ เป น พระธรรมสิ ท ธิ เ วที ศรี สั ง ฆโสภณ วิ ม ลป ญ ญาโสภิ ต
วรกิจจานุกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสังเวชวิศยาราม
วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดสิทธิวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระราชปริยัติสุธี เปน พระเทพสุวรรณโมลี ศรีธรรมสาธก ตรีปฎกวิภูษิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปาเลไลยก วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีฐ านานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระราชพัชราภรณ เปน พระเทพรัตนกวี ศรีวิสุทธินายก ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ
มีฐ านานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระราชสารเวที เปน พระเทพวราลังการ ศีลาจารวิม ล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวิ นัยธร ๑
พระครูสงั ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระราชวรเมธี เปน พระเทพวิสุทธิเมธี ศีลาจารนิวิฐ ตรีปฎ กบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเทพธิดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวิ นัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชสุธี เปน พระเทพคุณ าภรณ สุน ทรศาสนกิจ ตรีปฎ กบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวิ นัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชสั งวรญาณ เปน พระเทพวิสุ ทธิญาณ ภาวนาวิ ธานปรีช า ศาสนภารธุราทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดอนาลโยทิพยาราม
จั ง หวั ด พะเยา 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
๑๐. พระเมธีรัตโนดม เปน พระราชปริยัติสุธี ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดคลองเกตุ จังหวัดลพบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระป ญ ญาวิ สุ ท ธิ โ มลี เป น พระราชศี ล โสภณ วิ ม ลศาสนกิ จ จาทร ยติ ค ณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระสรภาณโกศล เปน พระราชสุทธิญาณ สุวิธานวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดกาญจนสิงหาสน วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุก รมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสังฆรัก ษ ๑ พระครู สมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๑๓. พระป ฎ กคุ ณ าภรณ เป น พระราชป ญ ญาโมลี ตรี ป ฎ กวราลงกรณ มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ชั ย วรมหาวิ ห าร
พระอารามหลวง จั ง หวั ด ลํ า พู น มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระโสภณพุ ท ธิ ธ าดา เป น พระราชธรรมภาณี ศรี ศ าสนกิ จ จาทร มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด หลวงอรั ญ ญ จั ง หวั ด สระแก ว
มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุก รมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสังฆรัก ษ ๑ พระครู สมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระวิกรมมุนี เปน พระราชพรหมาจารย ภาวนาวิธานวิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช ฝ า ยวิ ป ส สนาธุ ร ะ สถิ ต ณ วั ด คี รี ว งศ จั ง หวั ด นครสวรรค
มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุก รมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสังฆรัก ษ ๑ พระครู สมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระศรีรัต นมุนี เป น พระราชสุธี ตรีปฎกบั ณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด โพธิ นิ มิ ต สถิ ต มหาสี ม าราม พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระเมธีกิตยาภรณ เปน พระราชปริยัติมุนี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดคูหาสวรรค พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระอุดมศีลคุณ เปน พระราชวรญาณ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบุปผาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุก รมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสังฆรัก ษ ๑ พระครู สมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๙. พระเมธีวราภรณ เปน พระราชวรเมธี ตรีปฎ กบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้น ราช สถิต ณ วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี มีฐ านานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๐. พระสุนทรปริยัติเมธี เปน พระราชรัตโนบล วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้น ราช สถิต ณ วัดศรีสระแกว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลําภู
มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้งฐานานุก รมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสังฆรัก ษ ๑ พระครู สมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระสุขุมวาทเวที เปน พระราชศีลโสภิต วรกิจจานุกิจธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ป า พุ ท ธมงคล จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระพิศาลพัฒโนดม เปน พระราชพัฒโนดม วิกรมศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดยาง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระสุนทรธรรมสมาจาร เปน พระราชมงคลมุนี ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้น ราช สถิต ณ วัด ไพชยนตพ ลเสพย ราชวรวิห าร พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระสุทธิสารเมธี เปน พระราชสารเวที ปรีช าศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด สั ม พั น ธวงศาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๕. พระครูอดุลธรรมาภิวัฒน วัดราษฎรโยธี จังหวัดพังงา เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระปญญาวิสุทธิคุณ
๒๖. พระมหาขวัญรัก ๙ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลก เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีรัตนมุนี
๒๗. พระมหาชํานาญ ๗ ประโยค วัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระรัตนเวที
๒๘. พระครูม งคลเขมคุณ วัดศรีสุมังคล จังหวัดหนองคาย เปน พระราชาคณะ มีน ามวา
พระสุนทรธรรมธาดา
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๒๙. พระครู สุ ม นวุ ฒิ ธ รรม วั ด ศรี บุ ญ เรื อ ง จั ง หวั ด เลย เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระไพโรจนธรรมาภรณ
๓๐. พระครู วิ ช านวรวุ ฒิ วั ด สั ง ฆาราม จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระสุขวโรทัย
๓๑. พระครูอนุศาสนธรรมกิจ วัดหัวเวียง จังหวัดแมฮองสอน เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระญาณวีรากร
๓๒. พระครูกุมภวาปคณารักษ วัดศรีนคราราม จังหวัดอุดรธานี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระโสภณพุทธิธาดา
๓๓. พระครูอุด มธรรมโชติ วั ดทองดีประชาราม จัง หวัดนราธิ วาส เป น พระราชาคณะ
มีนามวา พระโสภณคุณาธาร
๓๔. พระครูวิจารณธรรมคุณ วัดบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระมงคลวรากร
๓๕. พระครูจิ ตรการโกวิ ท วัด สุว รรณจิ น ดาราม จั งหวัด ปทุ ม ธานี เปน พระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระวิมลญาณเถร
๓๖. พระมหาบุญทัน ๙ ประโยค วัดทุงสวาง จังหวัดศรีสะเกษ เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระศรีธรรมาภรณ
๓๗. พระมหาวิสูติ ๙ ประโยค วัดโคงสนามเปา จังหวัดจันทบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระศรีศาสนโมลี
๓๘. พระมหาสวี ๗ ประโยค วั ด มงคลทั บ คล อ พระอารามหลวง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปฎกคุณาภรณ
๓๙. พระครูศรีปริยัติธํารง วัดหนองเปด จังหวัดอุบลราชธานี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสุนทรปริยัติเมธี
๔๐. พระมหาสมเกียรติ ๗ ประโยค วัดกลาง จังหวัดลพบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระกิตติญาณเมธี
๔๑. พระครูศรีปริยัติสาทร วัดโพธิ์ชัยศรี จังหวัดอุดรธานี เปนพระราชาคณะ ฝายวิปสสนาธุระ
มีนามวา พระภาวนาวิมล
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๔๒. พระครู สุ ธีป ริ ยั ต โยดม วั ด ชัย ศรี จัง หวั ด ขอนแก น เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระอุดมปญญาภรณ
๔๓. พระครูประสิทธิ์รัตนคุณ วัดชุมพลนิกายาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระญาณรังษี
๔๔. พระครูไพศาลคณารักษ วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระพิมลสมณคุณ
๔๕. พระครูสิริชัยคุณ วัดสะเมิง จังหวัดเชียงใหม เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศีลวัตรวิมล
๔๖. พระครูพินิจวรกิจพิมล วัดสุปฏนาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวิบูลธรรมาภรณ
๔๗. พระครูสุนันทคุณาภรณ วัดหนองโวง พระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระพิศาลพัฒโนดม
๔๘. พระครูไพศาลพัฒนานุยุต วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระวิสิฐพัฒนวิธาน
๔๙. พระครูน นทสารวิสิทธิ์ วัดภคินีนาถ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระมงคลสิทธิญาณ
๕๐. พระครูภัทรกิจโสภณ วัดพุทไธศวรรย พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระพุทไธสวรรยวรคุณ
๕๑. พระครูปริยัติกิตติคุณ วัดศรีโคมคํา พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระสุนทรกิตติคุณ
๕๒. พระมหาสมจิ น ต ๙ ประโยค วั ด ปากน้ํ า พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีคัมภีรญาณ
๕๓. พระมหาชลอ ๙ ประโยค วั ด ชนะสงคราม ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสุธีปริยัติธาดา
๕๔. พระมหาสุ ทัศ น ๙ ประโยค วั ด โมลี โ ลกยาราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระเมธีวราภรณ
๕๕. พระมหาขวัญชัย ๙ ประโยค วัดหนัง ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวิเชียรโมลี
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๕๖. พระมหาบุ ญ เที ย ม ๘ ประโยค วั ด พิ ช ยญาติ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีสุธรรมมุนี
๕๗. พระมหาวันชัย ๗ ประโยค วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระเมธีรัตโนดม
๕๘. พระมหาทองคํา ๗ ประโยค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปริยัติธรรมธาดา
๕๙. พระมหาอาชว ๗ ประโยค วัดตรีทศเทพ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระชินวงศเวที
๖๐. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นป ญ ญาคุ ณ สุ ริ ย า ๖ ประโยค วั ด ราชผาติ ก าราม วรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปริยัติสารเมธี
๖๑. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ ภานุพงษ ๔ ประโยค วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสรภาณโกศล
๖๒. พระครูโสภณศาสนกิจ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสุทธิสารเมธี
๖๓. พระครูสุภัทรวิหารกิจ วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปริยัติสารคุณ
๖๔. พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ ณรงค วัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระพิศิษฏธรรมภาณ
๖๕. พระครู ปลั ด สุวั ฒนสมาธิ คุณ ชลัช วั ด มหาธาตุยุ ว ราชรัง สฤษฎิ์ ราชวรมหาวิห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสิทธินิติธาดา
๖๖. พระมหาชวลิต ๗ ประโยค วัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระปริยัติธรรมสุนทร
๖๗. พระครูปลัด วราวุฒิ ๗ ประโยค วัดสัมมาชัญญาวาส กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวิบูลธรรมญาณ
๖๘. พระครูสีลวัฒนาภิรม วัดปญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระปญญานันทมุนี
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๖๙. พระครูอดุลพิท ยาภรณ วัดบางประทุน นอก กรุงเทพมหานคร เปน พระราชาคณะ
มีนามวา พระมงคลวราภรณ
๗๐. พระครู บ วรกิ จ โกศล วั ด ชายนา จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระพุทธวิริยากร
๗๑. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เมือง วัดปามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ เปนพระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระโพธิญาณมุนี
๗๒. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ สุจิณโณ วัดพิพิธประสาทสุน ทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระพุทธิรังษี
๗๓. พระมหาวีระ ๖ ประโยค วัดศรีสระแกว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลําภู เปน
พระครูศรีเมธากร
๗๔. พระมหามานัส ๖ ประโยค วัดศรีหวยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูศรีปริยัติวงศ
๗๕. พระครูปลัด โกวิท ๖ ประโยค วัดดานใน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์
๗๖. พระมหาสัญญา ๔ ประโยค วัดโพธิ์ศรีทุง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปริยัติโพธิพิทักษ
๗๗. พระมหาบุญมี ๖ ประโยค วัดวารีสาร จังหวัดเลย เปน พระครูศรีธีราภรณ
๗๘. พระมหาวิเชียร ๕ ประโยค วัดโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง เปน พระครูกาแกว
๗๙. พระครูปลัดศรีสุทธิวัฒน กิตติชัย ๕ ประโยค วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิสุทธิสีลวัฒน
๘๐. พระครู ป ลั ด ศี ล วั ฒ น สุ ริ น ทร วั ด ประยุ ร วงศาวาส วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศีลวัฒนาภรณ
๘๑. พระมหาเทียม ๖ ประโยค วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ
เปน พระครูสุธีธรรมานุเทศ
๘๒. พระมหาเทวัญ ๕ ประโยค วัดพระแกว พระอารามหลวง จัง หวัดเชียงราย เป น
พระครูสิริรัตนสุนทร
๘๓. พระครูปลัด นิกร ๕ ประโยค วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสิริเจติยานุกูล
๘๔. พระครูปลัดนายกวรวัฒน สุกัน ยา วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
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๘๕. พระครูปลัดธีรวรวัฒน ญาณกฤษฎิ์ วัดบางแวก กรุงเทพมหานคร เปน พระครูธีรธรรมานันท
๘๖. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน นัน ทา ๖ ประโยค วัดบางแพรกใต จังหวัดนนทบุรี เปน
พระครูศรีนนทวัฒน
๘๗. พระครูปลัดสุตวัฒน สมชาย วัดปาสวางบุญ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิสุทธิสุตวัฒน
๘๘. พระครูปลัดธีรวัฒน สาโชติ วัดหนองกระทุม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูพิพัฒนจริยาภรณ
๘๙. พระครูวิจิตรโฆษา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูภาวนาจารย
๙๐. พระปลัด ไชยยศ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอาทร
ประสิทธิโสภณ
๙๑. พระครูปลัดปฎกวัฒน แกว วัดสมปอย จังหวัดสระบุรี เปน พระครูภาวนากิตติ
๙๒. พระมหาปยธรรม ๖ ประโยค วัดแมทราย จังหวัดแพร เปน พระครูศรีสุธรรมถาวร
๙๓. พระอธิการรัตน วัดดอยเกิ้ง จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุสนธิ์ประชาทร
๙๔. พระอธิการโสภา วัดเขาวันชัยนวรัตน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูภาวนาอุดมคุณ
๙๕. พระมหาเหล็ก ๓ ประโยค วัดสุขสําราญ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูภาวนาวิหารธรรม
๙๖. พระมหาสมชาย ๖ ประโยค วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูศรีสังฆกิจจาทร
๙๗. พระมหาเสนห ๖ ประโยค วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูสุธีธรรมโสภิต
๙๘. พระครูปลัดดิลกวัฒน พรพิรัฏฐ ๔ ประโยค วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณวีราภิวัฒน
๙๙. พระมหาธีรพันธ ๔ ประโยค วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร
๑๐๐. พระครูปลัดกัลยาณวัฒน สุทัศน ๔ ประโยค วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุทัศนมุนี
๑๐๑. พระครู ปลั ด อิท ธิพ ล ๔ ประโยค วั ดมหาธาตุ ยุว ราชรัง สฤษฎิ์ ราชวรมหาวิ หาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูปริยัติคุณาธาร
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๑๐๒. พระครู ป ลั ด เชี่ ย ว ๓ ประโยค วั ด ปทุ ม คงคา ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณพุทธิศาสตร
๑๐๓. พระครูป ลัด พรชั ย ๓ ประโยค วัด บรมนิว าส ราชวรวิห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูภัทรสังวรคุณ
๑๐๔. พระครูปลั ดศรีธ รรมวัฒน ประจวบ วัดราชบพิ ธสถิ ตมหาสีม าราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิจิตรธรรมคุณ
๑๐๕. พระครู ป ลั ด จิ ต รกร ๓ ประโยค วั ด ทรงธรรม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูปรีชาธรรมวิจิตร
๑๐๖. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน มนูญ ๔ ประโยค วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เปน พระครูพิศาลเจติยภาณี
๑๐๗. พระมหาณั ฐ พล ๔ ประโยค วั ด ไชยชุ ม พลชนะสงคราม พระอารามหลวง
จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนสุตาภรณ
๑๐๘. พระมหาสุธีร ๖ ประโยค วัดนครสวรรค พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค เปน
พระครูศรีนิภากร
๑๐๙. พระครูปลัดเถรานุวัตร สํารวย ๓ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ
๑๑๐. พระครูปลัด บัวพัน ๔ ประโยค วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
เปน พระครูสิริชินวงศ
๑๑๑. พระครูปลัด วิชาน ๔ ประโยค วัดโพธิสมภรณ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
เปน พระครูสุทธิปญญาวัฒน
๑๑๒. พระมหาประเสริฐ ๔ ประโยค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน
เปน พระครูปริยัติธรรมาภิบาล
๑๑๓. พระมหาณรงค ๓ ประโยค วัดสําราญนิเวศ พระอารามหลวง จังหวัดอํานาจเจริญ
เปน พระครูวิบูลศาสนธรรม
๑๑๔. พระมหาสุรพล ๖ ประโยค วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีปทุมาภินนั ท
๑๑๕. พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน วัช รินทร วัดวิศิษฏบุญญาวาส กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูเมตตามงคลวิศิษฏ
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๑๑๖. พระครูวินัยธร แสวง วัดชมนิมิต จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสุคนธสีลคุณ
๑๑๗. พระมหาโชคชัย ๖ ประโยค วัดเขานอย จังหวัดชลบุรี เปน พระครูศรีปรีชากร
๑๑๘. พระครูป ลั ด พรหมจริ ย วั ฒ น ณั ฐ วุ ฒิ วั ด สว างฟ า พฤฒาราม จัง หวั ดชลบุ รี เป น
พระครูพิพัฒนจริยาภิรม
๑๑๙. พระครูปลัดสาธุวัฒน สมศักดิ์ วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูพิพัฒนชัยมงคล
๑๒๐. พระอธิการสุชาติ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดลําปาง เปน พระครูประภัศรบุญกิจ
๑๒๑. พระมหาอภิสิทธิ์ ๖ ประโยค วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศรีสิทธิพิมล
๑๒๒. พระมหากุลวุฒิ ๖ ประโยค วัดวิเวกวนาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศรีปญญาวุธ
๑๒๓. พระครูปลัด ทรงสวัสดิ์ วัดหัวขวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุวัตถิ์ปญญาโสภิต
๑๒๔. พระอธิการอานันท วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปราโมทยประชานุกูล
๑๒๕. พระมหาอลงกรณ ๕ ประโยค วัดหนองคลา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครู
สิริธรรมาลงกรณ
๑๒๖. พระมหาเทวี ๓ ประโยค วัดเวฬุราชิณ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูสุนทรปริยัตยานุกูล
๑๒๗. พระครูปลัด ธงชัย ๓ ประโยค วัดหัวลําโพง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูนิวิฐกิจจานุกูล
๑๒๘. พระมหาสมบูรณ ๓ ประโยค วัดหงสรัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูไพบูลยรัตนาภรณ
๑๒๙. พระครูวินัยธร กิจจา วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโกศลสังฆกิจจการี
๑๓๐. พระครู วิ นั ยธร สมศัก ดิ์ วั ด เทพลี ลา พระอารามหลวง กรุง เทพมหานคร เป น
พระครูอุดมปุญญากร
๑๓๑. พระครู ป ลั ด พิ ษ ณุ วั ด อิ น ทรวิ ห าร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร เป น
พระครูมหาพุทธาภิรักษ
๑๓๒. พระครูวินัยธร ธานี วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูโชติธรรมวิเทศ
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๑๓๓. พระครูสมุห สุขใจ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูพิศิษฐกัลยาณวัตร
๑๓๔. พระครูปลัด สําราญ วัดบุณยประดิษฐ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูสุภกิจจานุกูล
๑๓๕. พระครูโฆสิตวรธรรม ธนกิจ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูพิทักษวรานุรักษ
๑๓๖. พระครูปลัด เทพ วัดกลาง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ เปน
พระครูสุพัฒนกิจจาทร
๑๓๗. พระครูปลัด ธวัชชัย วัดพระนอนจักรสีห วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงหบุรี
เปน พระครูอนุกูลวิริยกิจ
๑๓๘. พระครูปลัด อําพล วัดมณีสถิตกปฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี เปน
พระครูอุทิตธรรมาภรณ
๑๓๙. พระครู ป ลั ด สุ พั ฒ น วั ด เขาบางทราย พระอารามหลวง จั ง หวั ด ชลบุ รี เป น
พระครูพิพิธธรรมนาถ
๑๔๐. พระมหาสุรพัฒน ๓ ประโยค วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
เปน พระครูสุทธิกิจจานุกูล
๑๔๑. พระปลั ด เปรย วั ด พระบรมธาตุ พระอารามหลวง จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร เป น
พระครูสาทรวชิรโสภณ
๑๔๒. พระครูปลัด เพลินชัย วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง จังหวัดกําแพงเพชร เปน
พระครูวัชรธรรมโกวิท
๑๔๓. พระมหาวีระยุทธ ๔ ประโยค วัดพระธาตุชางค้ํา วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนาน
เปน พระครูปริยัติเจติยาทร
๑๔๔. พระครูสังฆรักษ เพชร วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
เปน พระครูโสภณสุวรรณาทร
๑๔๕. พระมหาสมศักดิ์ ๓ ประโยค วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
เปน พระครูกิตติเจติยาภิบาล
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๑๔๖. พระครูใบฎีกา ลําไพ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครพนม
เปน พระครูพนมเจติยานุรักษ
๑๔๗. พระครู ป ลั ด ทิ ว า วั ด บางกระเบา พระอารามหลวง จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เป น
พระครูอาทรสังฆกิจ
๑๔๘. พระครูอดุลสรกิจ สุมาน วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปน พระครูโสภิตวรกิจพิพัฒน
๑๔๙. พระครูธรรมธร สมโชค วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปน พระครูโสภณเจติยานุรักษ
๑๕๐. พระครูใ บฎีกา กิตติพจน วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เปน
พระครูวิบูลยโพธิวัตร
๑๕๑. พระปลัด วีรวัตร วัดในวัง พระอารามหลวง จังหวัดสงขลา เปน พระครูอรุณปญญากิจ
๑๕๒. พระมหาอินจันทร ๔ ประโยค วัดปนงาว จังหวัดลําปาง เปน พระครูปริยัติพัฒนกิตติ์
๑๕๓. พระมหาทองปาน ๖ ประโยค วัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูศรีปริยัติพิมล
๑๕๔. พระมหาประเสริฐ ๓ ประโยค วัดเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ
๑๕๕. พระมหาธนู ๖ ประโยค วัดไพรสณฑ จังหวัดระยอง เปน พระครูศรีปริยัติวิภูษิต
๑๕๖. พระมหาสมพงษ ๔ ประโยค วั ด วั ง ขนายทายิ ก าราม จั งหวั ด กาญจนบุ รี เป น
พระครูกาญจนสุตาคม
๑๕๗. พระมหาอภิเศก ๖ ประโยค วัดถ้ําดาวราย จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ เปน พระครู
ศรีธรรมาภินันท
๑๕๘. พระมหาถาวร ๔ ประโยค วัดนครไทยวราราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครู
สถาพรปริยัติกิจ
๑๕๙. พระมหาบํารุง ๓ ประโยค วัดธรรมจักร จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูนิทัศนบุญญากร
๑๖๐. พระมหาอภิสิทธิ์ ๔ ประโยค วัดหวยสม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสิทธิปริยัติวิมล
๑๖๑. พระมหาสมชาย ๔ ประโยค วัดอูบมุงเหนือ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประโชติสุตคุณ
๑๖๒. พระมหาสุพจน ๔ ประโยค วัดปาทรงธรรม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปริยัติธรรมาภิรม
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๑๖๓. พระมหาสมชาย ๓ ประโยค วัดปาศรีไพรวัน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูพิพัฒน
ปริยัตยาภรณ
๑๖๔. พระมหาวิชาญ ๓ ประโยค วัดชัยชุมพร จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิบูลคัมภีรญาณ
๑๖๕. พระมหาลวน ๔ ประโยค วัดดงยายเภา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปริยัติวีรากร
๑๖๖. พระมหาตุลา ๓ ประโยค วัดโพธาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุตโพธิธรรม
๑๖๗. พระครูปลัด วรการ วัดหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูพิพิธสารกิจวิมล
๑๖๘. พระปลัด เกียรติศักดิ์ ๓ ประโยค วัดคลองใหญ จังหวัดกระบี่ เปน พระครูสังวรสุตคุณ
๑๖๙. พระมหาสุทธิพล ๖ ประโยค วัดจรณาราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูศรีกิตติคุณ
๑๗๐. เจาอธิการหนูพูน วัดศรีวิชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูมงคลปภากร
๑๗๑. พระใบฎีกา วิเชียร วัดเกดประยงคเล็กตั้งตรงจิตร จังหวัดนนทบุรี เปน พระครู
นนทวชิราภรณ
๑๗๒. พระมหาวีระสิทธิ์ ๔ ประโยค วัดนอยสุวรรณาราม จังหวัดสมุทรปราการ เปน
พระครูสุวรรณสิทธิธาดา
๑๗๓. พระครูปลัด วัชรินทร วัดจันทรังษี จังหวัดอางทอง เปน พระครูพิทักษจันทรังษี
๑๗๔. เจาอธิการประเสริฐ วัดหนองระกํา จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิสุทธิธีรธรรม
๑๗๕. พระสมุห เล็ก วัดโบสถแจง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูโอภาสธรรมกิตติ์
๑๗๖. พระครูธรรมธร บุญสุข วัดหาดสองแคว จังหวัดสระบุรี เปน พระครูปยธรรมพิศิษฏ
๑๗๗. พระสมุห วันชัย วัดเหวลาดวนาราม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสิทธิธรรมนุโยค
๑๗๘. เจาอธิการมโนรม วัดหนองตะแบก จังหวัดลพบุรี เปน พระครูมโนสิทธิการ
๑๗๙. พระใบฎีกา วิรัตน วัดกําแพงประชาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุคนธปราการ
๑๘๐. พระครูวินัยธร บุญเลิศ วัดพลับพลา จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพิศาลบุญญาภิวัฒน
๑๘๑. เจาอธิการวีระ วัดหนองสีงา จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์ธีรธรรม
๑๘๒. พระใบฎีกา ประจวบ วัดตามูล จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสกลกิจจารักษ
๑๘๓. พระวินัยธร ธนุ วัดสีระมัน จังหวัดระยอง เปน พระครูสุนทรธรรมวาที
๑๘๔. พระครูสังฆรักษ ไพโรจน วัดหนองบัว จังหวัดตราด เปน พระครูประโชติบุญญารักษ
๑๘๕. พระมหานิรมล ๔ ประโยค วัดขุนไกร จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิมลปริยัติกิจ
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๑๘๖. พระมหาประเสริฐ ๓ ประโยค วัดแกว จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิสิฐปญโญภาส
๑๘๗. พระสมุห บุญชอบ วัดสวางอารมณ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุมนตวิริยคุณ
๑๘๘. เจาอธิการสุชิน วัดโพธิ์นฤมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณโพธิวรคุณ
๑๘๙. พระใบฎีกา บังเอิญ วัดวังหนอไม จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณคชเขต
๑๙๐. พระสมุ ห สมชาย วั ด เสาหงส พั ฒ นาวราราม จั งหวั ด กาญจนบุ รี เปน พระครู
กาญจนสิริพัฒน
๑๙๑. พระครูใบฎีกา สุกิจ วัดเขาเหลือ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูบริรักษคามเขต
๑๙๒. เจาอธิการสมคิด วัดทุงแวน จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาสธรรมโสภณ
๑๙๓. พระครูปลัด บุญเลิศ วัดอุดมพัฒนา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิคมพัฒนกิจ
๑๙๔. พระสมุห ชัชวาล วัดนิวิฐธรรมาราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ
๑๙๕. เจาอธิการสมเกียรติ วัดเขาพิมพาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูบรรพตวชิรกิตติ์
๑๙๖. พระปลัด สมพงษ วัดดาวนิมิต จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูอมรพัชราศัย
๑๙๗. เจาอธิการสุชิน วัดโคกสงา จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโสภณพัชรศาสน
๑๙๘. เจาอธิการเจน วัดสิรินทาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโสภิตพัชรกิตติ์
๑๙๙. เจาอธิการมีชัย วัดปาหวยชัน จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวิศาลวัชรคุณ
๒๐๐. เจาอธิการสายัณห วัดทุงสะเดียง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสถิตพัชรเขต
๒๐๑. เจาอธิการบุญชู วัดโคกสารสัจจธรรม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูศุภกิจพัชรสาร
๒๐๒. พระครูใบฎีกา สมศักดิ์ วัดบุงกกเรียง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวิบูลวัชรกิจ
๒๐๓. เจาอธิการจิรวัฒน วัดเสลียงแหง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวัชรธรรมาจารย
๒๐๔. เจาอธิการธรรมจักร วัดไทยสามัคคี จังหวัดตาก เปน พระครูเมธากิจโกศล
๒๐๕. เจาอธิการไสว วัดตนตาล จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูโอภาสกิตติพิมล
๒๐๖. พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดปาฝาง จังหวัดลําปาง เปน พระครูไพโรจนพัฒนโสภิต
๒๐๗. เจาอธิการอุดม วัดสบพลึง จังหวัดลําปาง เปน พระครูโกวิทบวรกิจ
๒๐๘. เจาอธิการนพดล วัดหวยกอด จังหวัดลําปาง เปน พระครูเกษมปญญาวัฒน
๒๐๙. เจาอธิการกัมพล วัดพระธาตุจอมไคร จังหวัดพะเยา เปน พระครูเกษมธรรมโฆสิต
๒๑๐. พระครูปลัด สะทอน วัดวนบุปผาราม จังหวัดพะเยา เปน พระครูสิริคุณาภรณ
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๒๑๑. เจาอธิการอานันทศักดิ์ วัดน้ําจุน จังหวัดพะเยา เปน พระครูไพศาลพัฒนโสภณ
๒๑๒. พระครูใบฎีกา สมบูรณ วัดถ้ําบุญนาค จังหวัดพะเยา เปน พระครูปุณณธรรมรักขิต
๒๑๓. เจาอธิการอินสม วัดบานรอง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวิชัยพัฒนบวร
๒๑๔. เจาอธิการจักรพงษ วัดเอียน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประจักษธรรมรักษ
๒๑๕. เจาอธิการวีรชน วัดทาน้ํา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวรธรรมพิทักษ
๒๑๖. เจาอธิการบรรพต วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดเชียงราย เปน พระครูคัมภีรธรรโมภาส
๒๑๗. เจาอธิการนิวัฒน วัดงิ้วเกา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูถาวรวัฒนวิมล
๒๑๘. เจาอธิการเอกสิทธิ์ วัดผาขาวปาน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสิทธิธรรมประจักษ
๒๑๙. พระครูสงกรานต วัดสันตนมวง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูจันทธรรมประสิทธิ์
๒๒๐. เจาอธิการรัศมี วัดรองหวาย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประวิตรวิหารการ
๒๒๑. พระครูใบฎีกา จํารัส วัดหนองครก จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุคนธปญโญภาส
๒๒๒. เจาอธิการสม วัดคางปนใจ จังหวัดแพร เปน พระครูโสภิตมงคลวัตร
๒๒๓. เจาอธิการจตุพร วัดศรีดอนชัย จังหวัดนาน เปน พระครูวรากรพิทักษ
๒๒๔. พระสมุห สมคิด วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนาน เปน พระครูปุญญากรวิวัฒน
๒๒๕. เจาอธิการศรีนวล วัดนาทราย จังหวัดนาน เปน พระครูกิตติเมธากร
๒๒๖. พระปลัด เสงี่ยม วัดสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสันตยานุศาสน
๒๒๗. เจ า อธิ ก ารวิ ท ยา วั ด ป า ดอยแสงธรรมญาณสั ม ป น โน จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น
พระครูนิรมิตวิทยากร
๒๒๘. พระใบฎีกา อภิชาติ วัดหวยไร จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปยคุณธาดา
๒๒๙. เจาอธิการทองคํา วัดปางเฟอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูฉันทธรรมวัตร
๒๓๐. เจาอธิการพิทยา วัดโปง จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุสารสุนทร
๒๓๑. เจาอธิการบุญถม วัดดงวัฒนา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูบุญสารโสภณ
๒๓๒. พระครูสังฆรักษ ประยูร วัดประดิษฐวนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปภัสสรกิตติคุณ
๒๓๓. เจาอธิการหัด วัดเวฬุวัน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูเวฬุวรานุรักษ
๒๓๔. เจาอธิการวิชัย วัดทวีวิหาร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิชิตกิจโกศล
๒๓๕. เจาอธิการสัมพันธ วัดโนนตาล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปคุณธรรมสาทร
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๒๓๖. เจาอธิการประเสริฐ วัดถ้ําศรีมงคล จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประทีปธรรมมงคล
๒๓๗. เจาอธิการสมัย วัดดงเลา จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุนทรสีลาจาร
๒๓๘. เจาอธิการเกษมสุข วัดบานเดื่อ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุทุมพรพิสิฐ
๒๓๙. เจาอธิการสุวรรณ วัดหวยไครศรัทธาธรรม จังหวัดเลย เปน พระครูโสภิตพัฒนกิจ
๒๔๐. พระปลัด วิรัตน วัดอภิราษฎรบํารุง จังหวัดเลย เปน พระครูจิตตธรรมาภรณ
๒๔๑. พระสมุห ทองใหม วัดศรีภูมิพัฒนา จังหวัดเลย เปน พระครูปญญาพรหมคุณ
๒๔๒. เจาอธิการบรรจบ วัดศรีพนมมาศ จังหวัดเลย เปน พระครูวิชัยธรรมโกศล
๒๔๓. เจาอธิการทอง วัดถิ่นฐานรังสิต จังหวัดเลย เปน พระครูรังสิตกาญจโนภาส
๒๔๔. เจาอธิการประสิทธิ์ วัดเย็นศรีระธรรมประทีป จังหวัดเลย เปน พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์
๒๔๕. เจาอธิการพงศสวัสดิ์ วัดโพนสวางพัฒนาราม จังหวัดเลย เปน พระครูวิสุทธิปภากร
๒๔๖. พระปลัด เที่ยง วัดราษฎรบํารุง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูอดุลสุภกิจ
๒๔๗. พระครูธรรมธร สมบัติ วัดศรัทธาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประวิตรธรรมสุนทร
๒๔๘. เจาอธิการประยันต วันนาดูน จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุเขตธรรมวุฒิ
๒๔๙. เจาอธิการแสงจันทร วัดทุง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุกิจจานุยุต
๒๕๐. พระครูสมุห รุงอรุณ วัดปาพรไพรวัลย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอรุณธรรโมภาส
๒๕๑. เจาอธิการเดชา วัดราษฎรสามัคคี จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอดิศัยกิจจานุวัตร
๒๕๒. เจาอธิการพันธุ วัดศรีวิลัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูประจักษสีลสังวร
๒๕๓. เจาอธิการบุญจันทร วัดราษฎรบํารุง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโฆสิตปญญาวิกรม
๒๕๔. เจาอธิการประทีป วัดทาสองคอน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูเกษมธรรมสุนทร
๒๕๕. เจาอธิการหนูจันทร วัดพิบูลย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิบูลธรรมทาน
๒๕๖. เจาอธิการบุญถิ่น วัดธรรมณี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูรัตนสรานุกิจ
๒๕๗. เจาอธิการเมธี วัดโนนกลาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวรธรรมสิริคุณ
๒๕๘. เจาอธิการสุรศักดิ์ วัดสวางอรุณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโอภาสศุภสิทธิ์
๒๕๙. เจาอธิการหนูไกร วัดแวงชัยวนาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโกวิทธรรมาภรณ
๒๖๐. เจาอธิการลําเพย วัดราษฎรสังคม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูชัยธรรโมภาส
๒๖๑. เจาอธิการสําเริง วัดเสริมสุขคงคา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูเขมวัฒนาภรณ
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๒๖๒. เจาอธิการภูมี วัดหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวาปธรรมาทร
๒๖๓. เจาอธิการสวัสดิ์ วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูถาวรโพธารักษ
๒๖๔. เจาอธิการสงวนศักดิ์ วัดปาวิโมกข จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิโมกขธรรมาภรณ
๒๖๕. เจาอธิการมณี วัดบานโนนยาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุกิจธรรมานุยุต
๒๖๖. เจาอธิการวิเวส วัดโพธิ์ศรีวิลัย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอิทธิโชติวรคุณ
๒๖๗. เจาอธิการสีเทือง วัดหนองอีบุตร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโกศลจิตตาภิรักษ
๒๖๘. เจาอธิการบุญถิน วัดคําแคน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโกวิทกิจจาภรณ
๒๖๙. เจาอธิการอําพรชัย วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปยโพธิธรรมธร
๒๗๐. เจาอธิการบรรจง วัดจันทวารี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิบูลปญญาวัฒน
๒๗๑. เจาอธิการบุญชวย วัดบานขอย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูพิสิฐวชิรวงศ
๒๗๒. เจาอธิการทองใบ วัดปาธรรมารมณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุเทพวนาภิรม
๒๗๓. พระใบฎีกา สายันต วัดบูรพา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุดมบูรพาภิรักษ
๒๗๔. เจาอธิการอุน วัดดอนแกว จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุธรรมรัตโนดม
๒๗๕. เจาอธิการบุญมา วัดปาดงกระหนวน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูถาวรบุญสถิต
๒๗๖. พระสมุห ถวิน วัดทามวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูดิตถธรรมานุกูล
๒๗๗. เจาอธิการไพฑูรย วัดหนองอม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกิตติอุดมคุณ
๒๗๘. เจาอธิการบัว วัดสวางสมดี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูภัทรปทุมธรรม
๒๗๙. เจาอธิการสมร วัดใหมทองเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูธีรปญญาธร
๒๘๐. พระมหาวิมล ๓ ประโยค วัดยางตลาด จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุตสุนทรกิจ
๒๘๑. เจาอธิการอนันต วัดบานเปาะ จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิสาลวรธรรม
๒๘๒. เจาอธิการนงค วัดบูรพา จังหวัดยโสธร เปน พระครูบูรพาธรรมวุฒิ
๒๘๓. เจาอธิการสมควร วัดอัมพวนาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุนทรสาธุกิจ
๒๘๔. เจาอธิการนําพวง วัดกัลยาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูกัลยาณปญโญภาส
๒๘๕. เจาอธิการธีระศักดิ์ วัดศรีสุมังค จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสุมังคกิจโกศล
๒๘๖. เจาอธิการเสาร วัดโพนสวาง จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูศิริพัชโรภาส
๒๘๗. เจาอธิการไสว วัดโคกกอก จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูโอภาสธรรมนิวิฐ
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๒๘๘. พระครูไสว วัดหนองปลอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธวัชชัยมงคล
๒๘๙. เจาอธิการณรงคฤทธิ์ วัดกุดโบสถ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุธรรมวินิต
๒๙๐. เจาอธิการเกลี้ยง วัดชอระกาวราราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบวรธรรมนิมิต
๒๙๑. พระครูใบฎีกา ชฎิล วัดสุชัยคณาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอมรชัยคุณ
๒๙๒. พระปลัด ไสว วัดดอนแรง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูศีลวัฒนาภรณ
๒๙๓. เจาอธิการบรรจบ วัดกระทอน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์
๒๙๔. เจาอธิการประดับ วัดเหมสูง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูศีลวัตรปสาธน
๒๙๕. พระใบฎีกา พยันต วัดทาหลวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุธรรมปาลคุณ
๒๙๖. พระปลัด บุญเที่ยง วัดปอบิด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสถิตปญญาธรรม
๒๙๗. พระครูสังฆรักษ มนัส วัดกุดสระแกว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุมนสราธิคุณ
๒๙๘. เจาอธิการสํารอง วัดตําแย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุภัททวรธรรม
๒๙๙. พระครูปลัด จรูญ วัดปาหนองหิน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูคุณสารสัมบัน
๓๐๐. พระมหาประยูร ๓ ประโยค วัดนาผักเสี้ยน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุตสารธรรม
๓๐๑. เจาอธิการธีรภัทร วัดบึงแวง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูจันทสารสุธี
๓๐๒. เจาอธิการวิชุน วัดสวางไพรงาม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิบูลคุณาธร
๓๐๓. เจาอธิการเศวก วัดวังอุดม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูบวรพัฒโนภาส
๓๐๔. พระใบฎีกา ประหยัด วัดปาถ้ําสงแคน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูประสาธนขันติคุณ
๓๐๕. เจาอธิการทองสุข วัดโพธิ์เย็น จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโพธิชัยสุนทร
๓๐๖. พระสมุห อะแนง วัดสามัคคี จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโสภณธรรมารักษ
๓๐๗. เจาอธิการประยูร วัดนาคสุวรรณ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูกิตติวรรณาภรณ
๓๐๘. เจาอธิการชาญ วัดขาชันโลง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวินิตปญญาพิมล
๓๐๙. เจาอธิการชม วัดหนองน้ําขุน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวาปอุดมธรรม
๓๑๐. พระครูปลัด สุรธรรม วัดอัมพวัน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอัมพวันธรรมวิสิฐ
๓๑๑. เจาอธิการเวช วัดหงษ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูเมตตาวิหารการ
๓๑๒. เจาอธิการประยูร วัดกุดโคลน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปยาจารคุณ
๓๑๓. พระครูสังฆรักษ บรรจง วัดศาลาลอย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปญญาพลานุกูล
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๓๑๔. เจาอธิการอําพร วัดจอมวารี จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอัครธรรมวารี
๓๑๕. เจาอธิการอุดม วัดโคกขามโนนสมบูรณ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอดุลสีลวิสุทธิ์
๓๑๖. เจาอธิการอังคาร วัดฬุวรรณาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิชิตวรรณาภิราม
๓๑๗. เจาอธิการสุพจน วัดหนองงิ้วหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโสภณธรรมานุรักษ
๓๑๘. เจาอธิการแสงทอง วัดอิสาณ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิศาลสุวรรโณภาส
๓๑๙. เจาอธิการภูชิต วัดดอกจานรัตนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูรัตนธรรมานุรักษ
๓๒๐. เจาอธิการศิริ วัดฉางขาว จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวีรญาณโกศล
๓๒๑. พระครูสังฆรักษ สําราญ วัดเทพนิมิตร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูจันทโชติวรธรรม
๓๒๒. เจาอธิการประดิษฐ วัดภักดีสุนทราวาส จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูขันติธรรมธร
๓๒๓. พระครูสังฆรักษ วิชัย วัดบางออใน จังหวัดนครนายก เปน พระครูกิตติวราธร
๓๒๔. พระครูธรรมธร เสนห วัดคลองเจา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูนันทประภากร
๓๒๕. พระครูสมุห สัมพันธ วัดดอนสนาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูจันทสารโกวิท
๓๒๖. พระปลัด อัศวิน วัดบานดาน จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิบูลธรรมกิจ
๓๒๗. พระครูปลัด สมบูรณ วัดทาลิพง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูชลธีพิทักษ
๓๒๘. พระปลัด ปรัณ วัดราษฎรรังสรรค จังหวัดกระบี่ เปน พระครูโสภิตธรรมนิเทศ
๓๒๙. พระใบฎีกา มาศ วัดเจริญทรวงศ จังหวัดกระบี่ เปน พระครูสถิตศรัทธาคุณ
๓๓๐. พระมหาพิศ ๔ ประโยค วัดศาลาโพธิ์ จังหวัดสงขลา เปน พระครูโพธิสุตรักษ
๓๓๑. พระครู ป ลั ด สุ เ มธี ๓ ประโยค วั ด มหั ต ตมั ง คลาราม จั ง หวั ด สงขลา เป น
พระครูสุเมธสุตคุณ
๓๓๒. เจาอธิการวีระศักดิ์ วัดเลียบ จังหวัดสงขลา เปน พระครูพิริยมงคล
๓๓๓. พระปลัด สันทัด วัดหัวเตย จังหวัดพัทลุง เปน พระครูประภัศรธรรมวาที
๓๓๔. พระครูสังฆรักษ สมมาตร วัดพนาสณฑ จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูไพโรจนธรรมานุกูล
๓๓๕. พระปลัด ลําไย วัดบานนอย จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูถาวรคามเขต
๓๓๖. เจาอธิการวุฒิกรณ วัดขะเนจื้อ จังหวัดตาก เปน พระครูถาวรวุฒิกิจ
๓๓๗. เจาอธิการทองทศ วัดปาบานหัวชาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิบูลธรรมโกศล
๓๓๘. พระครูสังฆรักษ อนันท วัดโนนสวาง จังหวัดเลย เปน พระครูประภาศธรรมานันท

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

๓๓๙. เจาอธิการสนุก วัดหนองแปบ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุทัยธรรมาภรณ
๓๔๐. เจาอธิการเจริญ วัดปาหนองแคร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุนทรวินัยโกศล
๓๔๑. เจาอธิการสุเรียน วัดระไซร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิบูลสิริวัฒน
๓๔๒. พระมหาประเสริฐ ๓ ประโยค วัดใหมทองเสน กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
โสภณวิริยคุณ
๓๔๓. พระมหาจํารัส ๓ ประโยค วัดปงสนุก จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุตปุญโญภาส
๓๔๔. พระครูวินัยธร พนม ๔ ประโยค วัดชยาลังการ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครู
ปริยัติชยาลังการ
๓๔๕. พระมหาวินัย ๓ ประโยค วัดรังษีสุธาวาส จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุตธรรมวิจิตร
๓๔๖. พระมหาอุทัย ๓ ประโยค วัดดอยสัพพัญู จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุตกิจจาภิรม
๓๔๗. พระมหาจิรัฏฐิติกาล ๔ ประโยค วัดบานโนน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
ปริยัติเมธากร
๓๔๘. พระมหาไพรัตน ๔ ประโยค วัดหนองสามขา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปริยัติสุตานุยุต
๓๔๙. พระมหามิตรชัย ๓ ประโยค วัดสมปอยโพธาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
จารุวรรณสุตกิจ
๓๕๐. พระมหาวิ ทยานุวั ฒน ๔ ประโยค วัด ดงบ านนา จัง หวัด รอ ยเอ็ด เปน พระครู
ปริยัติศาสนธํารง
๓๕๑. พระมหาจัก รพัฒน ๔ ประโยค วัดดอนสนามชัย จังหวัดรอ ยเอ็ด เป น พระครู
สุตพัฒนาภรณ
๓๕๒. พระมหาเติม ๔ ประโยค วัดปาหวานไฟ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุตวรธรรมกิจ
๓๕๓. พระมหาพยนต ๔ ประโยค วัดบูรพาปะอาวเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครู
สุตบูรพาสถิต
๓๕๔. พระมหาบุญเกิด ๓ ประโยค วัดจอมแจง จังหวัดนครพนม เปน พระครูอรุณสุตาภรณ
๓๕๕. พระมหาวิชัย ๖ ประโยค วัดสระปทุม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูศรีปริยัตโยปการ
๓๕๖. พระมหาสําเรียง ๓ ประโยค วัดศรีวิเศษประชานิมิตร จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครู
สุตภัทรธรรม
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๓๕๗. พระมหากําจร ๔ ประโยค วัดหนองตะขบ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปริยัติกิจวิบูล
๓๕๘. พระมหาจันดี ๖ ประโยค วัดโพธิ์ศรีธาตุ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูศรีรัตนโพธิคุณ
๓๕๙. พระครูสมุห เดนชัย วัดธารพูด จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวิมลธรรมธาร
๓๖๐. พระมหาสมัยวุฒิ ๓ ประโยค วัดควนธานี จังหวัดตรัง เปน พระครูวิบูลธรรมโกศล
๓๖๑. พระครูวินัยธร วิทยา วัดราษฎรบํารุงหนองลี จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูภาวนาวรานุรักษ
๓๖๒. พระครูวินัยธร ชูชาติ วัดธรรมหรรษาราม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูภาวนาภินันท
๓๖๓. พระมหาประเทื อ ง ๓ ประโยค วั ดป า มหาชั ย จั ง หวัด นครพนม เป น พระครู
ภาวนาสุตาภรณ
๓๖๔. พระอธิการจอม วัดบานดอนดู จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูอาทรธรรมวินัย
๓๖๕. พระครูสังฆรักษ ธานินทร วัดเขาพระ จังหวัดนครนายก เปน พระครูบรรพตภาวนาวิธาน
๓๖๖. พระปลัด เมงฮู วัดปาถ้ําตลอด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูภาวนาภิรม
๓๖๗. พระมหาสันติ ๓ ประโยค วัดสายอําพันธเอมสาร กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
อนุสนธิ์สันติคุณ
๓๖๘. พระครู ประสิ ทธิ สรคุณ บุริ น ทร วั ดบางเสาธง กรุง เทพมหานคร เปน พระครู
ประสิทธิ์ธรรมธัช
๓๖๙. พระครูปลัด วิเชียร วัดประสาท กรุงเทพมหานคร เปน พระครูมงคลกิจจาภิรม
๓๗๐. พระใบฎีกา สุทิน วัดพิชัย กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุภัทรสีลคุณ
๓๗๑. พระสมุห โกมล วัดทรัพยสโมสรนิกรเกษม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูเกษมธรรมารักษ
๓๗๒. พระอธิการสมชาย วั ดศรีสุ ขสถาพรราษฎร ศ รัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เป น
พระครูสถิตชยาภินันท
๓๗๓. พระปลัด ประพันธ วัดเสนีวงศ จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูนนทกิจพิมณฑ
๓๗๔. พระครูปลัด ชูเกียรติ วัดบางจาก จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูกิตตินนทคุณ
๓๗๕. พระปลัด มนัส วัดไพรฟา จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูมนูญธรรมานันท
๓๗๖. พระปลัด เปลง วัดดอกไม จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิมลจิตตาภรณ
๓๗๗. พระสมุห สมนึก วัดจุฬาจินดาราม จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมศาสนกิจ
๓๗๘. พระอธิการวิโรจน วัดราษฎรศรัทธาราม จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมคุณวัฒน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

๓๗๙. พระปลัด สาลี วัดอูขาว จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมสุภกิจ
๓๘๐. พระใบฎีกา ทวีป วัดลาดหวาย จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูประทีปธรรมนาถ
๓๘๑. พระปลัด สมจิ ตร วัด ธรรมสิ น ธุโ สภา จังหวัด พระนครศรี อยุธ ยา เปน พระครู
ประทีปปญญาวิสิฐ
๓๘๒. พระสมุห วิจัย วัดขุนทราย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิภัชธรรมสถิต
๓๘๓. พระครูปลัด ปยวุฒิ วัดสํามะกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูปยธรรมานันท
๓๘๔. พระปลัด เกรียงศักดิ์ วัดหนาโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอุดมปยธรรม
๓๘๕. พระใบฎีกา กาญจน วัดโพธิ์ทองหนองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
สุวรรณโพธิธรรม
๓๘๖. พระครูใบฎีกา สําราญ วัดบานราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูจารุสารโสภณ
๓๘๗. พระสมุห สุคนธ วัดมฤคทายวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุนทรพนารักษ
๓๘๘. พระครูสังฆรักษ เทอดศักดิ์ วัดโพธิ์เผือก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
ภัทรกิจวิมล
๓๘๙. พระครูสังฆรักษ กัณฐัศ วัดโคกจินดาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
สารจินดาภรณ
๓๙๐. พระสมุห เล็ก วัดเกาะราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
ประชาศรัทธาคุณ
๓๙๑. พระสมุห บุญชวย วัดธรรมนาวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูประทีปนิติธรรม
๓๙๒. พระครูสังฆรักษ สวงศ วัดมะขามโพลง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
สุนทรวุฒาจารย
๓๙๓. พระอธิการเงิน วัดสวางอารมณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวศินสันติคุณ
๓๙๔. พระอธิการวัฒนะ วัดสะเกษ จังหวัดอางทอง เปน พระครูวิวัฒนเขมคุณ
๓๙๕. พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดเรไร จังหวัดอางทอง เปน พระครูวุฒิพัฒนาภรณ
๓๙๖. พระครูใบฎีกา ณรงค จังหวัดอางทอง เปน พระครูอรุณพัฒนากร
๓๙๗. พระใบฎีกา บุญสม วัดหัวทุง จังหวัดอางทอง เปน พระครูปุญญาพิศิษฏ
๓๙๘. พระปลัด สวิล วัดดาวเสด็จ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวศินขันติธรรม
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๓๙๙. พระปลัด คําพันธ วัดสวนมุตโตทัย จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสมบูรณธรรมวัตร
๔๐๐. พระใบฎีกา ประกอบ วัดหนองมวง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูปยุตวรธรรม
๔๐๑. พระอธิการขวัญ วัดจันทบุรี จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสีลาภิรม
๔๐๒. พระปลัด เฉลิม วัดหนองกระทะ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสังวรวิสุทธิธรรม
๔๐๓. พระครูสมุห วิจิตร วัดขอยใต จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุวรรณวิลาศ
๔๐๔. พระสมุห ทวีป วัดวังไทร จังหวัดลพบุรี เปน พระครูนิโครธธรรมรักษ
๔๐๕. พระครูวินัยธร อํานวย วัดดอนประดู จังหวัดลพบุรี เปน พระครูโกศลธรรมาภิบาล
๔๐๖. พระอธิการยงยุทธ วัดเขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูคีรีธรรมานุรักษ
๔๐๗. พระครูปลัด บุญประกอบ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิศาลโพธิคุณ
๔๐๘. พระครูสมุห สมชาย วัดสระเตยใหญ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูประภัสธรรมคุณ
๔๐๙. พระอธิการไพฑูรย วัดโคกคลีสามัคคี จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิบูลธรรมสมังคี
๔๑๐. พระอธิการนพดล วัดประโชติการาม จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูเกษมธรรมโชติ
๔๑๑. พระอธิการรอย วัดตลาดโพธิ์ จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูประสูตวุฒิธรรม
๔๑๒. พระอธิการสังวาลย วัดราษฎรศรัทธาทํา จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูโสภิตสัทธาธรรม
๔๑๓. พระอธิการจํานงค วัดกลางธนรินทร จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูวุฒิธรรมปสุต
๔๑๔. พระอธิการขุนทอง วัดจันทนาราม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสุวรรณปกษธร
๔๑๕. พระสมุห รับ วัดสุวรรณโคตมาราม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสุวรรณชัยวงศ
๔๑๖. พระสมุห ชัยญา วัดบานหนอง จังหวัดชัยนาท เปน พระครูวิชัยธรรมสถิต
๔๑๗. พระครูปลัด กําจัด วัดปาสัก จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสุจิตตสังวรคุณ
๔๑๘. พระอธิการแสน วัดใหมวงเดือน จังหวัดชัยนาท เปน พระครูประดิษฐชยากร
๔๑๙. พระอธิการธีรพันธุ วัดโพธิ์งาม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูชยากรวิวัฒน
๔๒๐. พระครูสมุห คมกิช วัดหนองจิกยาว จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูวิสาลอุทัยกิจ
๔๒๑. พระใบฎีกา มะยม วัดวังบรเพชร จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตธรรมคุณ
๔๒๒. พระอธิการบุญรอด วัดซับปาพลู จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตกิตติคุณ
๔๒๓. พระสมุห ไพบูลย วัดปาผาก จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตวนาสณฑ
๔๒๔. พระครูปลัด เชาว วัดบางนาง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูพัฒนกิจจาทร
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๔๒๕. พระอธิการผัส วัดหนองเลง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูประสิทธิ์ธรรมนาถ
๔๒๖. พระอธิการวิศิษฐ วัดดอนดํารงธรรม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูถาวรธรรมวิสิฐ
๔๒๗. พระครูใบฎีกา ทองใบ วัดเกาะโพธาวาส จังหวัดชลบุรี เปน พระครูอาทรโพธาภิราม
๔๒๘. พระอธิการบุญศรี วัดเกาะแกวคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูประทีปวรวัฒน
๔๒๙. พระอธิการสมเดช วัดปาพุวนาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูประศาสนธรรมนันท
๔๓๐. พระใบฎี ก า บรรพต วั ด คลองใหญ ส ถิ ต ยาราม จั ง หวั ด ชลบุ รี เป น พระครู
สถิตกัลยาณวัตร
๔๓๑. พระครูปลัด ทองแดง วัดเขาหายอด จังหวัดชลบุรี เปน พระครูปราโมทยสมณวัตร
๔๓๒. พระสมุห ประสิทธิ์ วัดตากวน จังหวัดระยอง เปน พระครูวิเศษสีลาจาร
๔๓๓. พระอธิการหัตถ วัดเชิงเนินสุทธาวาส จังหวัดระยอง เปน พระครูวรกิตติ์พิพัฒน
๔๓๔. พระอธิการมาโนช วัดเจริญศรีราษฎร จังหวัดระยอง เปน พระครูนิคมสิริวัฒน
๔๓๕. พระสมุห วิชิต วัดวังน้ําขาว จังหวัดระยอง เปน พระครูบวรสารโกวิท
๔๓๖. พระปลัด ทองมวน วัดเขาสํารอง จังหวัดระยอง เปน พระครูขันติธนวัฒน
๔๓๗. พระใบฎีกา สมคิด วัดบานคลองบางไผ จังหวัดระยอง เปน พระครูไพศาลลีลวัตร
๔๓๘. พระครูสิลิฐสรคุณ ประเสริฐ วัดศรีวโนภาส จังหวัดระยอง เปน พระครูบวรสาธุกิจ
๔๓๙. พระปลัด สมใจ วัดหนองบัว จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพิพัฒนปทุมาภรณ
๔๔๐. พระอธิการเอี่ยม วัดทาหลวงลาง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูประทีปมงคลธรรม
๔๔๑. พระอธิการบุญมี วัดคลองเจริญ จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูโกศลบุญสาร
๔๔๒. พระอธิการปฐม วัดเกวียนหัก จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูจันทกิจโสภณ
๔๔๓. พระครูสมุห สุทธิ วัดปาเขาแหลม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสิทธิธรรมสาร
๔๔๔. พระครูปลัด จรัส วัดวิสิทธิการาม จังหวัดตราด เปน พระครูวิโรจนวิริยคุณ
๔๔๕. พระมหาประดับ ๔ ประโยค วัดบางแขม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูพิพัฒนสุตกิจ
๔๔๖. พระครูวินัยธร โกศล วัดใหมสุคนธาราม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูนวกิจโสภณ
๔๔๗. พระอธิการสนอง วัดราษฎรศรัทธาราม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูเกษมจริยาภิรม
๔๔๘. พระครูธรรมธร นิวัฒน วัดสาลวัน จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิศิษฏธรรมสาร
๔๔๙. พระอธิการกิตติ วัดโพธิ์ราษฎรศรัทธาทํา จังหวัดนครปฐม เปน พระครูพิศาลกิตติคุณ
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๔๕๐. พระอธิการเอกลักษณ วัดเจริญราษฎรบํารุง จังหวัดนครปฐม เปน พระครูอดุลประชารักษ
๔๕๑. พระมหาสุภาพ ๓ ประโยค วัดทาไชย จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูอุภัยธรรมสาร
๔๕๒. พระมหาวิ ช าญ ๓ ประโยค วั ดหนองจิก ยาว จัง หวัด สุพ รรณบุรี เปน พระครู
โสภณชนาภิวัฒน
๔๕๓. พระอธิการผล วัดหนองกระทุม จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณญาณสิทธิ์
๔๕๔. พระสมุห สมมาตร วัดราษฎรบํารุง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์สุวรรณสีล
๔๕๕. พระอธิการธานินทร วัดน้ําพุ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณวรเขต
๔๕๖. พระปลัด บัวลอย วัดบอกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ
๔๕๗. พระอธิการขวัญเมือง วัดศรีเฉลิมเขต จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโฆสิตสุวรรณคุณ
๔๕๘. พระครูสมุห บาง วัดหัวนา จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนมงคลเขต
๔๕๙. พระอธิการทัญญะ วัดถ้ําสิริธรรมาราม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูเกษมธรรมพิลาส
๔๖๐. พระครูสังฆรักษ ชัยชนะ วัดหนองไมแกน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญนธรรมชัย
๔๖๑. พระอธิการสมชาย วัดเชิงเขา จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูโกศลกาญจนวัฒน
๔๖๒. พระอธิการสุภาพ วัดถ้ําวังหิน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูประภาสกาญจนคุณ
๔๖๓. พระอธิการธนพัชญ วัดหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสีลกาญจนคุณ
๔๖๔. พระใบฎีกา วัชระ วัดถ้ําแฝด จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสิทธิกาญจนกิจ
๔๖๕. พระสมุห สมพงษ วัดดอนเจดีย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสารกาญจนกิจ
๔๖๖. พระครูสมุห บุญธรรม วัดถ้ําอางหิน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนปญญาธร
๔๖๗. พระอธิการเส็ง วัดใหมดงสัก จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนพิพัฒน
๔๖๘. พระปลัด วิบูลย วัดสามพระยา จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูไพบูลกาญจนารักษ
๔๖๙. พระอธิการกวางเฉียบ วัดเวฬุวันคีรีวงค จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูเวฬุกาญจนวงค
๔๗๐. พระอธิการบุญธรรม วัดหนองมวง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์กิตติสาร
๔๗๑. พระอธิการมนูญ วัดออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครเขมคุณ
๔๗๒. พระครูพิสิฐสารภาณ สอน วัดลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี เปน พระครูปภัสสรวิริยคุณ
๔๗๓. พระครูสมุห กาวัน วัดเจริญธรรม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูกิตติวัฒนวงศ
๔๗๔. พระอธิการสุรัตน วัดบานสิงห จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุภัทรกิจโสภณ
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๔๗๕. พระครูปลัด เที่ยง วัดโพธิ์ราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูจิรศรัทธาคุณ
๔๗๖. พระอธิการสถิตย วัดหนองตาเนิด จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสิกขกิจธํารง
๔๗๗. พระอธิการสนอง วัดดอนพรหม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูถาวรวิหารการ
๔๗๘. พระอธิการเล็ก วัดสีดาราม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุทธิวรคุณ
๔๗๙. พระสมุห บุนพัง วัดหนองรี จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสารกิจสุนทร
๔๘๐. พระอธิการบุญเอื้อ วัดสมอดาน จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูสุนทรวัชรคุณ
๔๘๑. พระอธิการเชน วัดหนองหงสพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูจิรพัฒนาทร
๔๘๒. พระปลัด สุชาติ วัดพรหมวิหาร จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวชิรวิหารธรรม
๔๘๓. พระปลัด เทศ วัดเวียงคอย จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรธรรมากร
๔๘๔. พระอธิการสงกาณ วัดหวยเสือ จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูโพธิกิจจาภรณ
๔๘๕. พระอธิการวีระพงษ วัดพุมวง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรวีรวงศ
๔๘๖. พระปลัด สมชาย วัดหนองแจง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูอุปถัมภวัชรากร
๔๘๗. พระครูวินัยธร วิชัย วัดมณีสรรค จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูสมุทรชัยคุณ
๔๘๘. พระปลัด ยงยุทธ วัดบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูสมุทรวรคุณ
๔๘๙. พระอธิการสมชาติ วัดหนองยายอวม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูเกษมสุภาจาร
๔๙๐. พระอธิการสงัด วัดกุยเหนือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูสันติธรรมานุโยค
๔๙๑. พระอธิการอภิชาติ วัดปาสมสงัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูวิศาลศาสนคุณ
๔๙๒. พระมหาธีรศักดิ์ ๓ ประโยค วัดวังหิน จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยุตรัตนโชติ
๔๙๓. พระครูปลัด มงคล วัดเขาบัวขาว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรุติวรมงคล
๔๙๔. พระอธิการอุดร วัดสี่แพง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิมิตปญญาวุฒิ
๔๙๕. พระปลัด สายทอง วัดสุบรรณาราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพันธปญญาธร
๔๙๖. พระอธิการเสวก วัดดงชะพลู จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิติธรรมวิสุทธิ์
๔๙๗. พระอธิการสมศักดิ์ วัดทุงตาล จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนินนาทสิทธิการ
๔๙๘. พระใบฎีกา ชั้ว วัดทุงตาทั่ง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาตเขมคุณ
๔๙๙. พระอธิการกิตติพงษ วัดบานบน จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรันดรกิตติวงศ
๕๐๐. พระอธิการสุนทร วัดดงปาจันทร จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวุตถศีลากร
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๕๐๑. พระมหาวิเชียร ๓ ประโยค วัดหินดาต จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุตวชิรากร
๕๐๒. พระอธิการทนงศักดิ์ วัดชองลม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสังวรวชิโรภาส
๕๐๓. พระอธิการสหัส วัดมอสมบัติ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูปญญาวชิรศาสน
๕๐๔. พระอธิการสมศักดิ์ วัดหวยปกษ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวิสุทธิวชิรสาร
๕๐๕. พระอธิการประสิทธิ์ วัดกัลปพฤกษ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสิทธิวชิรโสภิต
๕๐๖. พระสมุห อําพร วัดบึงลาด จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูโอภาสวชิรสาร
๕๐๗. พระอธิการทองสุข วัดหนองวัวดํา จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุวรรณวชิรสุนทร
๕๐๘. พระอธิการตวน วัดใหมโคกเจริญ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุจิตวชิรคุณ
๕๐๙. พระอธิการประเสริฐ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิศิษฏธรรมโชติ
๕๑๐. พระอธิการพัฒนชัย วัดตลิ่งชัน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิศาลพัฒนกิตติ์
๕๑๑. พระอธิการสายัน วัดทาขมิ้น จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิชิตสังฆโสภณ
๕๑๒. พระอธิการจตุรงค วัดขนุน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิมลกิจสุนทร
๕๑๓. พระอธิการสมนึก วัดปาแซง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิวิตจิตสุนทร
๕๑๔. พระอธิการประทีป วัดหนองพยอม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิจิตรสราภิรักษ
๕๑๕. พระอธิการเนือง วัดดงเย็น จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวินิตคัมภีรธรรม
๕๑๖. พระอธิการวันชัย วัดหวยแกว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิทิตชัยวัฒน
๕๑๗. พระอธิการอนุรักษ วัดเกาะแกว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิเศษรัตนานุรักษ
๕๑๘. พระอธิการสุชาติ วัดหนองสองหอง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิโรจนประภากร
๕๑๙. พระอธิการสงา วัดศรีมงคล จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิสัยเขมากร
๕๒๐. พระมหาชัยฤทธิ์ ๔ ประโยค วัดราษฎรศ รัทธา จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครู
ปริยัติพัชรธรรม
๕๒๑. พระอธิการราชันย วัดปาไพศาล จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวาทีพัชรโสภณ
๕๒๒. พระอธิการพรอม วัดราษฎรบูรณะ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสถาพรพัชรากร
๕๒๓. พระอธิการวิชัย วัดบึงศรีเทพรัตนาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสีลพัชโรภาส
๕๒๔. พระอธิการสุคีบ วัดหวยแสนงา จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูจารุพัชรกิจ
๕๒๕. พระปลัด สมบูรณ วัดบานไร จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูปุณณเขตพิทักษ
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๕๒๖. พระอธิการสุทัศน วัดไพรสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิพิธชยาภรณ
๕๒๗. พระอธิการเดชา วัดนิมิตรธรรมาราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูวิริยธรรมนิมิต
๕๒๘. พระอธิการชิด วัดทองโพลง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูผาสุกธรรมวิชัย
๕๒๙. พระอธิการรั้ง วัดหนองหลวง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสถิตอายุวัฒน
๕๓๐. พระปลัด โนรี วัดฉิมพลี จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูประสิทธิเหมคุณ
๕๓๑. พระสมุห สมใจ วัดทะเลลอย จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุมนรัตนโชติ
๕๓๒. พระอธิการประเสริฐ วัดใหมศรีสมบูรณ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูไพจิตวรคุปต
๕๓๓. พระใบฎีกา สวงค วัดปาเรไร จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูประภาสพัฒนกิจ
๕๓๔. พระอธิการเฉลิม วัดดอนแค จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูโสภิตธรรมประสาธน
๕๓๕. พระอธิการทวี วัดแสนตอ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูประคุณสาธุกิจ
๕๓๖. พระสมุห วัฒนากร วัดหนองกลับ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูกิตยากรพิพัฒน
๕๓๗. พระอธิการวิฑูรย วัดบานเหมือง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูไพบูลธรรมากร
๕๓๘. พระอธิการปติคุณ วัดใหมสุวรรณ จังหวัดตาก เปน พระครูบัณฑิตศาสนคุณ
๕๓๙. พระสมุห จรินทร วัดอุมผาง จังหวัดตาก เปน พระครูกัลยาณจริยคุณ
๕๔๐. พระอธิการศิริ วัดวังหมู จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูวีรกิจประยุต
๕๔๑. พระอธิการกลมเกลียว วัดดอยสวรรค จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูประจักษกิตติคุณ
๕๔๒. พระธรรมธร โอภาส วัดกลาง จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูกิตติธรรมานุยุต
๕๔๓. พระใบฎีกา ทวี วัดบอทอง จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูปยวาทสังฆกิจ
๕๔๔. พระอธิการพรอม วัดบางนา จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูมงคลสุภกิจ
๕๔๕. พระครูบุญมา วัดสามัคคีธรรม จังหวัดลําปาง เปน พระครูมงคลบุญญาคม
๕๔๖. พระอธิการสมศักดิ์ วัดวังพราว จังหวัดลําปาง เปน พระครูกิตติสังฆไพโรจน
๕๔๗. พระอธิการแสวง วัดศิลาวารี จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุจิตตานุรักษ
๕๔๘. พระอธิการทินกร วัดสุทธาวาส จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิสุทธิรัตโนภาส
๕๔๙. พระอธิการอนุ วัดสบจาง จังหวัดลําปาง เปน พระครูประทีปศาสนกิจ
๕๕๐. พระครูสมุห พิภพ วัดแมกืย จังหวัดลําปาง เปน พระครูภูริปญญาวัฒน
๕๕๑. พระอธิการสุริยา วัดแมเชียงรายลุม จังหวัดลําปาง เปน พระครูสถิตปญญาธร
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๕๕๒. พระอธิการแดง วัดศรีลังกา จังหวัดลําปาง เปน พระครูประภาสศีลาภิรัต
๕๕๓. พระอธิการศิริพงษ วัดมอนศรีบุญโยง จังหวัดลําปาง เปน พระครูโสภิตกิตติวงศ
๕๕๔. พระอธิการเลื่อง วัดดอยนอย จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิเชียรธรรมโสภณ
๕๕๕. พระครูบุญ วัดสบไร จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุภัทรบุญเขต
๕๕๖. พระอธิการสมบัติ วัดปางปวยศรัทธาราม จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุทธิศีลานุวัตร
๕๕๗. พระครูสังฆรักษ อนุชา วัดบุญเรือง จังหวัดพะเยา เปน พระครูบุญรัตนโชติ
๕๕๘. พระอธิการนิคม วัดรองคอม จังหวัดพะเยา เปน พระครูอมรคุณากร
๕๕๙. พระอธิการอดุลย วัดเชียงทอง จังหวัดพะเยา เปน พระครูไพจิตธรรมาภรณ
๕๖๐. พระอธิการขจรศักดิ์ วัดปงใหม จังหวัดพะเยา เปน พระครูไพศาลพัฒนาภิวัฒน
๕๖๑. พระสมุห นพดล วัดหนองลาว จังหวัดพะเยา เปน พระครูสถิตภูริโสภณ
๕๖๒. พระครูสังฆรักษ จําป วัดปางมดแดง จังหวัดพะเยา เปน พระครูปยธรรมถาวร
๕๖๓. พระครู ทองสืบ ๓ ประโยค วั ดพระเจาลานทอง จังหวั ดเชียงราย เปน พระครู
สุวรรณวิสุทธิคุณ
๕๖๔. พระครูสุพัฒน วัดปายาง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูถาวรพัฒนสุนทร
๕๖๕. พระอธิการสุภา วัดบุญเรืองเหนือ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโสภณบุญโชติ
๕๖๖. พระอธิการสมหมาย วัดกิ่วพราว จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประสิทธิ์บุญญาคม
๕๖๗. พระอธิการจันทรแกว วัดปอเรียง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูรัตนศุภการ
๕๖๘. พระอธิการบุญชวย วัดสันตนดู จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสันติบุญญารักษ
๕๖๙. พระสมุห สุรินทร วัดจําบอน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวีรศาสนโสภณ
๕๗๐. พระอธิการโยธิน วัดบานใน จังหวัดแพร เปน พระครูวีรกิจโกศล
๕๗๑. พระครูวินัยธร สุวิทย วัดสูงเมน จังหวัดแพร เปน พระครูปญญาสารนิวิฐ
๕๗๒. พระสมุห สมบูรณ วัดน้ําแรม จังหวัดแพร เปน พระครูปุณณยติวัตร
๕๗๓. พระอธิการหลอง วัดดอนชัย จังหวัดแพร เปน พระครูสุธรรมชัยสิทธิ์
๕๗๔. พระปลัด สิงหหล วัดเหมืองคา จังหวัดแพร เปน พระครูสีหปภัสสร
๕๗๕. พระอธิการสุเจน วัดบานตาม จังหวัดนาน เปน พระครูสุวัฒนธรรมจารี
๕๗๖. พระอธิการนเรศ วัดคอวัง จังหวัดนาน เปน พระครูสุนทรวรนาถ
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๕๗๗. พระวินัยธร อินสาร วัดธงนอย จังหวัดนาน เปน พระครูชัยธัชสุนทร
๕๗๘. พระสมุห กฤษดากร วัดนาราบ จังหวัดนาน เปน พระครูสถาพรสุนทรเขต
๕๗๙. พระอธิการทองคํา วัดหมอเมือง จังหวัดนาน เปน พระครูสุภัทรคุณธาดา
๕๘๐. พระอธิการไชยนิวัตร วัดไหลนาน จังหวัดนาน เปน พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์
๕๘๑. พระปลัด เปลี่ยน วัดดอนชัย จังหวัดนาน เปน พระครูประพัฒนชัยทัต
๕๘๒. พระมหาสุรศักดิ์ ๓ ประโยค วัดสันติบถ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูเกษมธรรมธาดา
๕๘๓. พระครูกันยา วัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประดิษฐเมธาวัฒน
๕๘๔. พระอธิการพเยาว วัดปางผึ้ง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศุภกิจไพศาล
๕๘๕. พระครูใบฎีกา อินทร วัดใหมหนองหอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสังวรยติกิจ
๕๘๖. พระครูจําลอง วัดชางเพี้ยน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปยสีลพรต
๕๘๗. พระครูณัฐศักดิ์ วัดแมผาแหน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสันติธาดา
๕๘๘. พระครูเชาว วัดตนแหนหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบัณฑิตวรพิพัฒน
๕๘๙. พระอธิการทวี วัดศรีปงชัย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูธีรปญโญภาส
๕๙๐. พระอธิการอุนใจ วัดทุงยาว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูกมลวรโกศล
๕๙๑. พระอธิการสุรพล วัดธรรมสันติเจดีย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปญญาพลคุณ
๕๙๒. พระอธิการเจริญ วัดเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถิตพัฒนสุนทร
๕๙๓. พระอธิการทองใบ วัดพรหมวนาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโชติพรหมวิหาร
๕๙๔. พระอธิการบุญตัน วัดมงคลสถาน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบุญสารโกวิท
๕๙๕. พระอธิการสุมิตร วัดปาตึง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุเมธพนารักษ
๕๙๖. พระครูธงชัย วัดชัยวุฒิ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูชัยธรรมวุฒิ
๕๙๗. พระอธิการวสันต วัดเหลาจันทรังษี จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจันทรังสีพิทักษ
๕๙๘. พระอธิการบุญเรือง วัดปาจี้ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูไพโรจนวีรากร
๕๙๙. พระอธิการประชัญ วัดบานไร จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุธรรมปยวัฒน
๖๐๐. พระอธิการดวงศรี วัดลัฏฐิวัน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจันทกิจวิโรจน
๖๐๑. พระอธิการถนอม วัดทุงเกี๋ยง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูไพจิตปญญาภิรัต
๖๐๒. พระครูอินถา วัดยั้งเมิน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูถาวรมงคลวัตร
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พระครูบุญชู วัดสะลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุปุญญานุยุต
พระครูประพันธ วัดธรรมประดิษฐสถาน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสัทธาธรรมสถิตย
พระอธิการสมพล วัดสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปญญาวาลุกาเขต
พระอธิการดวงดี วัดหนองสี่แจง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรคุณารักษ
พระครูสิงหแกว วัดแพะโปง จังหวัดลําพูน เปน พระครูสีหธรรมรัตน
พระอธิการเวศ วัดนาเลี่ยง จังหวัดลําพูน เปน พระครูวิชิตชัยสิทธิ์
พระอธิการบุญมี วัดนางเกิ้ง จังหวัดลําพูน เปน พระครูโกศลบุญนิวิฐ
พระครูสมุห ประพันธ วัดบานขวาง จังหวัดลําพูน เปน พระครูประภัศรศีลาภรณ
พระใบฎีกา วีระพันธ วัดเหมืองงา จังหวัดลําพูน เปน พระครูวีรศาสนประภัศร
พระครูหลวง วัดสันทราย จังหวัดลําพูน เปน พระครูขันตยาภิยุต
พระอธิการธีรชัย วัดทาทุงยาว จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุวัฒนธรรมพิเนต
พระปลัด สมชาย วัดดอยติ จังหวัดลําพูน เปน พระครูบรรพตพัฒนกิตติ์
พระอธิการสุวิทย วัดหนองยวง จังหวัดลําพูน เปน พระครูเมธานันทกิจ
พระอธิการสุทัศน วัดทุงขาวหาง จังหวัดลําพูน เปน พระครูจันทสารพิพัฒน
พระอธิการวันชัย วัดมอนมะหินศิลาราม จังหวัดลําพูน เปน พระครูประโชติวรวัฒน
พระอธิการสําเริง วัดทุงเมืองปอน จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูสังวรธรรมาภินันท
พระมหาวิมล ๓ ประโยค วัดอัตตวีวิหาร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปริยัติวีรสุนทร
พระมหาเสริม ๓ ประโยค วัดภูหินดัง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประจักษธรรมวิจัย
พระอธิการสมพร วัดบําเพ็ญสมณานุกูล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุภัทรปญญาคุณ
พระอธิการบุญมา วัดโพธิ์ชัยพัฒนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูนิวิฐโพธิธรรม
พระอธิการบุญชู วัดโพธิ์ศรี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิธรรมมานุวัตร
พระอธิการสุวัฒน วัดหนองสรางคํา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปญญาสารานุวิฐ
พระอธิ ก ารไชยวุ ฒิ วั ด ป า เจริ ญ ศรี รั ต นมงคล จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น พระครู
พระอธิการเผย วัดโพธิ์ชุม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูมงคลธรรมวัฒน
พระอธิการลวน วัดทาพัก จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูดิตถสรคุณ
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พระอธิการสุดตา วัดโพธิ์ศรี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิธรรมโชติ
พระอธิการรัศมี วัดมหาธาตุเทพจินดา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโกวิทธรรมรัตน
พระอธิการใบ วัดโคกสวางบําเพ็ญผล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโอภาสบุญญาภรณ
พระอธิการสมพงษ วัดเทพพิทักษ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอดิสัยธรรมสุนทร
พระอธิการมนตรี วัดโนนสวางสามัคคี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุธรรมชยาภรณ
พระอธิการวิเชียร วัดศรีธาตุปายาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูนันทสิริธรรม
พระอธิการสุนา วัดสุขธรรมาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสันติวิริยากร
พระสมุห บุญหนา วัดทุงสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูมงคลประโชติ
พระอธิการอภัยมณี วัดเหลาหวาพุทธคุณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปญญาสิริสาร
พระอธิการสมจิตร วัดศิริชัยมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประทีปสโมธาน
พระอธิการไสว วัดบูรพาวนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูภัทรสิริคุณ
พระอธิการประดิษฐ วัดจินดาราษฎรบํารุง เปน พระครูปญญาวชิรธรรม
พระอธิการคําภา วัดปาปูลูสันติวัฒนา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูบวรธรรมวัฒน
พระอธิการบุญเลิศ วัดปาหัวหนองยาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโสภณธรรมนาถ
พระอธิการประคอง วัดภูผาดัก จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประภากรธรรมคุณ
พระอธิการหนูกัน วัดธรรมมงคล จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอดุลธรรมโกวิท
พระอธิการดุสิทธิ์ วัดศรีวิไล จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสิทธิธรรมโสภิต
พระอธิการอนันต วัดสายชลมณฑาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประโชติสุตคุณ
พระอธิการจี วัดถ้ําจองวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกิตติธรรมธาดา
พระอธิการของ วัดสุวรรณสาลวัน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูมงคลถิรคุณ
พระอธิการทองไร วัดโพนสวาง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุนทรสุวรรณคุณ
พระอธิการทองสุข วัดโนนจําปาทอง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณมงคลวัฒน
พระอธิการสมบูรณ วัดศรีชมชื่น จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอัครสุทธิคุณ
พระอธิการดวงสี วัดสวางคงคาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุดมธรรโมภาส
พระอธิการจํากัดพอดี วัดจอมศรี จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกิตติบุญสาร
พระอธิการสมพร วัดถ้ําศรีวิไลยวราราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณจันทกิจ
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พระอธิการสมบูรณ วัดจอมแกว จังหวัดหนองคาย เปน พระครูรัตนสารโภสิต
พระอธิการขุน วัดสระประทุมวัน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปยวุฒิธรรม
พระอธิการสุดที วัดปาจอมเสด็จ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูเกษมสุตาภิรักษ
พระอธิการภิชัย วัดมัชฌิมาราม จังหวัดเลย เปน พระครูสุวรรณธีรคุณ
พระอธิการวัชรพงษ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดเลย เปน พระครูโพธิวัชราภรณ
พระอธิการหนูกี วัดมณีศรีชุมพล จังหวัดเลย เปน พระครูกิตติเขมากร
พระมหาทองสุข ๓ ประโยค วัดกกกอก จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุตปญญาคุณ
พระสมุห สายทอง วัดศรีมงคล จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุวรรณมงคลวัตร
พระอธิการสมัย วัดมวงลาย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุพัฒนวรธรรม
พระอธิการอัมพร วัดโนนสวรรค จังหวัดสกลนคร เปน พระครูคัมภีรวรคุณ
พระอธิการบุญรักษ วัดสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เปน พระครูโอภาสปญญาโสภณ
พระอธิการเสริมชัย วัดสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุทธิชยาภรณ
พระอธิการบุญมี วัดสุวรรณศิลาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุวรรณปญญาธร
พระอธิการบุญชู วัดอุดมนิยมธรรม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูอุดมพัฒนวิมล
พระอธิการวัฒนา วัดศรีชมชื่น จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุจิตพัฒนาภรณ
พระอธิการรักมิตร วัดหนองสลาม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูเกษมจิตราภิรม
พระสมุห ศักดิ์ วัดศรีสุขสําราญ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสันติกัลยาณวัตร
พระอธิการฉลอง วัดธรรมภิรตาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูมงคลวรานุยุต
พระมหาทองลวน ๓ ประโยค วัดสวางอรุณ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครู
พระอธิการผิน วัดโพนงาม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปญญาวราทร
พระอธิการบุญมี วัดปาพิบูลยโพธิ์ชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูมงคลธรรมรัตน
พระอธิการสมาน วัดหนองภัยศูนย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูถาวรธรรมาภิรัต
พระอธิการเภา วัดสุคนธเทพนิมิตร จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูนิมิตสารสุนทร
พระอธิการคงศักดิ์ วัดหนองกุง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสันติรัตโนภาส
พระอธิการโสภณ วัดปาหินลาด จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประโชติวนาภิรม
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พระครูสมุห กอง วัดสวางสุทธาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกมลกิตติสาร
พระปลัด ปฐมพล วัดรามศิริวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสภิตธรรมาภิวัฒน
พระครูวินัยธร บันเทิง วัดเสมอภาพ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปราโมทจันทสาร
พระอธิการสมศักดิ์ วัดสําราญ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปภัศรสารคุณ
พระอธิการสุทธิชัย วัดวงกฏคีรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุทธิชยาภรณ
พระอธิการหนูแดง วัดสิงหทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอัครธรรมานุวัตร
พระสมุห ปรีชา วัดบึงไทร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวาปธรรมานุโยค
พระอธิการเฉลิม วัดบานโนนบุรุษ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวีรสุทธิสุนทร
พระอธิการสําราญ วัดโนนสะอาด จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุทธิธรรมาภินันท
พระอธิการสนั่น วัดหนองฮี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิบูลธรรมประโชติ
พระอธิการวิชัย วัดแทนศิลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประดิษฐสีลโสภิต
พระอธิการพุฒ วัดปาหนองศาลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวุฒิธรรมคุณ
พระครูสังฆรักษ วรรณะ วัดกลางบุรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุเมธธรรมสาร
พระอธิการสุธี วัดนารานิวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวิมลธรรมวิภัช
พระอธิการขอน วัดโพธิ์ตาก จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพุทธวิริยคุณ
พระอธิการสากล วัดกาญจนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประสิทธิ์กาญจนาภรณ
พระอธิการบุญถิ่น วัดอัมพาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอัมพญาณธร
พระปลัด ประดิษฐ วัดศรีจันทร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูถิรธรรมสาร
พระอธิการจําปา วัดธัญญาสมจิตร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิมลธัญญาภรณ
พระอธิการสมาน วัดสิงหทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปญญาธีรวัฒน
พระใบฎีกา ประพจน วัดโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูเกษมโพธิชัยนันท
พระอธิการกุศล วัดปาพุทธชัยมงคล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูชยธรรมมงคล
พระอธิการดี วัดศรีมงคล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลสุทธิสโมธาน
พระอธิการสุทธิรักษ วัดโนนสระบัว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปทุมจันทโรภาส
พระปลัด วชิร วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโพธิวชิราภรณ
พระอธิการบุญจันทร วัดศรีชมชื่น จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลบุญวัฒน
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๗๐๕. พระอธิการสมศรี วัดโพธาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลเขมจิต
๗๐๖. พระอธิการโอภาส วัดหนองผือ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสถิตธรรมประทีป
๗๐๗. พระอธิการเสารทอง วัดกลางสามัคคี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณรังษี
๗๐๘. พระอธิการสมศักดิ์ วัดอัมพวัน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอัมพวราภิรักษ
๗๐๙. พระอธิการหนูกัน วัดศรีโสภณ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูจารุธรรมโสภณ
๗๑๐. พระธรรมธร บรรจง วัดโพธิ์ศรีบานลาด จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิบูลโพธพิทักษ
๗๑๑. พระอธิการมานพ วัดโนนสูง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูจารุวรรณธรรมสถิตย
๗๑๒. พระอธิการมนตรี วัดบุงงาว จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูพินิตกิจจาภรณ
๗๑๓. พระอธิการจันดา วัดประชานิมิตร จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุนทรศาสนการ
๗๑๔. พระครูสมุห รุง วัดราชพฤกษสิงขร จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูขันติกิจจาภรณ
๗๑๕. พระอธิการแหวน วัดเกิ้งเหนือ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุภัทรวุฒิคุณ
๗๑๖. พระสมุห ประพันธ วัดชัยมงคล จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูขันติชยาภิรักษ
๗๑๗. พระอธิการมงคล วัดหนองเดิ่น จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุจิณปทุมรักษ
๗๑๘. พระอธิการคัมภีร วัดมวงนาดี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจารุวรรณศีลวัตร
๗๑๙. พระอธิการทวีชัย วัดสวนพราวดงบัง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุธรรมพัฒนกิจ
๗๒๐. พระอธิการชาติชาย วัดคําหงษา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกัลยาณคุณ
๗๒๑. พระอธิการจันทร วัดถ้ําชางสี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิมลธรรมาภิรัต
๗๒๒. พระอธิการบุญธรรม วัดปาหนองลุมพุก จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสถิตบุญญรักษ
๗๒๓. พระอธิการสมโชค วัดอุดมประชาราษฎร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุดมประชารักษ
๗๒๔. พระอธิการอุทัย วัดโพธิ์โนนสวาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประโชติโพธิวัตร
๗๒๕. พระอธิการทองใหล วัดบานหนองหัวแฮด จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูธรรมสราธิคุณ
๗๒๖. พระอธิการสมยงค วัดบวรมงคลธรรม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวชิรจิตตโสภณ
๗๒๗. พระอธิการทองสา วัดโพธิ์ชัยโนนสูง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิโรจนโพธิคุณ
๗๒๘. พระอธิการอุทัย วัดดานใต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูเกษมปญญาพิมล
๗๒๙. พระอธิการแกว วัดปาเรลัยนาคอ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิสุทธิธรรมมงคล
๗๓๐. พระอธิการกอง วัดสวางโพธิ์ศรีอรุณ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโกศลโพธิรังษี
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๗๓๑. พระอธิการหนูกัน วัดคํามัจฉาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปยสีลคุณาทร
๗๓๒. พระอธิการสีลา วัดเดนราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลธรรมาภิวัฒน
๗๓๓. พระสมุห ทองวัน วัดศรีพัฒนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอินทสราธิคุณ
๗๓๔. พระอธิการหวด วัดบานแสบงตาก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลรัตนโชติ
๗๓๕. พระอธิการคําพอง วัดบานเหลาใหญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลวรธรรมาภรณ
๗๓๖. พระอธิการออนสี วัดนิคมคณาวาส จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูเกษมนิคมเขต
๗๓๗. พระอธิการทองมวน วัดราษฎรสามัคคี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูรังสรรคประชาทร
๗๓๘. พระอธิการทองจันทร วัดปาภูเขาทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณศีลโสภิต
๗๓๙. พระอธิการบัวผัน วัดบานหนองคูโคก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปทุมกิตติภัทร
๗๔๐. พระอธิการคําชาว วัดโพธาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูบวรโพธารักษ
๗๔๑. พระอธิการสมพร วัดบานวังทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติธรรมาภิวัฒน
๗๔๒. พระอธิการเสียน วัดทาสําราญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปราโมทสิริวรรณ
๗๔๓. พระอธิการนอย วัดเวฬุวัน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูเวฬุวันธรรมานุกูล
๗๔๔. พระอธิการสวน วัดสวางจิต จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูธรรมโชติปภากร
๗๔๕. พระอธิการชาย วัดนาแค จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูไพศาลปญญาภิวัฒน
๗๔๖. พระอธิการอุดม วัดผดุงสาตยาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจันทธรรมาภิรักษ
๗๔๗. พระอธิการสํารวจ วัดปาโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุนทรศีลสังวร
๗๔๘. พระมหาบุญจันทร ๔ ประโยค วัดแจง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุตจันทโสภณ
๗๔๙. พระอธิการนิคม วัดพระบรมธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูบวรเจติยานุกิจ
๗๕๐. พระสมุห คูณถา วัดศรีตระการ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอาทรอุดมกิจ
๗๕๑. พระครูสมุห เฉลิมพัฒน วัดทุงบอน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูพิพัฒนาทร
๗๕๒. พระใบฎีกา เพียร วัดผาสุกวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูเมตตาวราภรณ
๗๕๓. พระอธิการสุวรรณ วัดโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอมรกาญจนคุณ
๗๕๔. พระอธิการพร วัดคําเกิ่ง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณวีราภรณ
๗๕๕. พระอธิการฉลวย วัดหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวาปปทุมกิจ
๗๕๖. พระอธิการวินัย วัดหนองควายนอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิจิตรธรรมวาป
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๗๕๗. พระอธิการบุญชู วัดอุดมสุข จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปุญญสารโสภิต
๗๕๘. พระอธิการบัวลา วัดสวางโพธิ์ศรี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุมนโพธิกิจ
๗๕๙. พระอธิการเตียง วัดหนองโน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูฉันทศุภกิจ
๗๖๐. พระอธิการเรียน วัดสะพือเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิมลคุณสาร
๗๖๑. พระอธิการไตร วัดผาสุก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวรธรรมสุกิจ
๗๖๒. พระอธิการบุญโฮม วัดอรุณวดี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอรุณวิหารกิจ
๗๖๓. พระอธิการทองดี วัดบานเอ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณปภากร
๗๖๔. พระสมุห ชาญ วัดบานนาคํา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุบลคณาทร
๗๖๕. พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองเหลา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอดุลธรรมประสิทธิ์
๗๖๖. พระอธิการบุญเยี่ยม วัดสระปทุมมาลัย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุภัทรธรรมโกศล
๗๖๗. พระอธิการสมฤกษ วัดบานชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวรจันทคุณ
๗๖๘. พระอธิการพงษศักดิ์ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอัมพวันโสภณ
๗๖๙. พระอธิการวารี วัดนาสามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอาทรชลกิจ
๗๗๐. พระอธิการนพพร วัดปาศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิมลปญญาคุณ
๗๗๑. พระอธิการสมศรี วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปุญญธรรมสิริ
๗๗๒. พระครูสังฆรักษ ประภาศ วัดปาศิลาเลข จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโอภาส
ธรรมโสภณ
๗๗๓. พระอธิการวิชัย วัดโพธิญาณวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโพธิวชิรญาณ
๗๗๔. พระครูสังฆรักษ คําภา วัดสวนหิน ผานางคอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครู
วรธรรมาคม
๗๗๕. พระอธิการชายยุติธรรม วัดจันทรทุมมาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสันติสุนทโรบล
๗๗๖. พระอธิการอรัญ วัดสวางหัวงัว จังหวัดยโสธร เปน พระครูโอภาสสันติกร
๗๗๗. พระอธิการนิคม วัดปาน้ําคํานอย จังหวัดยโสธร เปน พระครูอรรคธรรมานุศาสน
๗๗๘. พระอธิการพายัพ วัดโสภณาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูวรวัฒนโสภณ
๗๗๙. พระอธิการพันธ วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร เปน พระครูขันติวีรานุยุต
๗๘๐. พระอธิการวิบูลย วัดหนองแฝก จังหวัดยโสธร เปน พระครูพัฒนปญญาประสุต
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๗๘๑. พระอธิการคูณ วัดจันทรังษี จังหวัดยโสธร เปน พระครูรังษีปญญาวุธ
๗๘๒. พระอธิการประยุทธ วัดบุงหวาย จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิลาสธรรมประยุต
๗๘๓. พระใบฎีกา ประพันธ วัดโสกขุมปูน จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิสิฐปญญาคม
๗๘๔. พระอธิการแดง วัดกุดจอก จังหวัดยโสธร เปน พระครูพินิตวรธรรม
๗๘๕. พระอธิการสิทธิพร วัดดงสวาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูกาญจนวรสิทธิ์
๗๘๖. พระอธิการออน วัดเหลาโป จังหวัดยโสธร เปน พระครูอมรธรรมวิจิตร
๗๘๗. พระอธิการหนู วัดโชติเขตตาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูปภากรพัฒนโชติ
๗๘๘. พระมหาทวน ๔ ประโยค วัดโนนแดง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิสุทธิปริยัติการ
๗๘๙. พระอธิการสุข วัดหัวสะพาน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวุฒิธรรมถาวร
๗๙๐. พระอธิการวุฒิศักดิ์ วัดโพนทอง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอินทธรรมประโชติ
๗๙๑. พระอธิการอุไร วัดใหมบึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสังวรธรรโมภาส
๗๙๒. พระครูสังฆรักษ เหงา วัดหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลวรเขต
๗๙๓. พระอธิการเสือน วัดกันทรอมใต จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโกศลศาสนวงศ
๗๙๔. พระอธิการยุรธิต วัดเจกโพธิพฤกษ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูจิรธรรมโกศล
๗๙๕. พระอธิการเพลิน วัดปาเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปยธรรมพิสุทธิ์
๗๙๖. พระอธิการอนันต วัดกระเบา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิสารธรรมสุนทร
๗๙๗. พระอธิการแดง วัดสงยาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูขันติธรรมาภิบาล
๗๙๘. พระอธิการทอง วัดบานกะดึ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุวรรณศีลาภรณ
๗๙๙. พระใบฎีกา ประมูล วัดบานบก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุขุมธรรมกิจ
๘๐๐. พระอธิการสุมิน วัดใต จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิบูลธรรมาภิรัต
๘๐๑. พระอธิการสินธุ วัดบานขมิ้น จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูธรรมวรสุนทร
๘๐๒. พระอธิการประสันติ์ วัดเดียงตะวันตก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสันติธรรมกิจ
๘๐๓. พระอธิการรัญ วัดเหลาเสน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิจิตรธรรมานนท
๘๐๔. พระอธิการรังสฤษดิ์ วัดศิริโภคาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิศาลพิริยคุณ
๘๐๕. พระอธิการสมบูรณ วัดโคกกลางนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอดุลธรรมสาทร
๘๐๖. พระอธิการพุทธา วัดหนองคู จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโพธิกิจจารักษ
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๘๐๗. พระอธิการทองมวน วัดปาบานกลาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุวรรณธรรมโสภิต
๘๐๘. พระอธิการจันทร วัดศิลาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิสุทธิ์จิตตธรรม
๘๐๙. พระอธิการสมพล วัดหนองคลา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิชาญวิริยกิจ
๘๑๐. พระอธิการกิ๋ วัดอาหวดประชาสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิสัณฑกัลยาณกิจ
๘๑๑. พระอธิการอุทร วัดบอสะอาด จังหวัดนครพนม เปน พระครูรัตนปญญาวิลาส
๘๑๒. พระอธิการลือชัย วัดโนนสะอาด จังหวัดนครพนม เปน พระครูถิรญาณโสภณ
๘๑๓. พระอธิการดํารงค วัดราษฎรสามัคคี จังหวัดนครพนม เปน พระครูขันติสารสถิต
๘๑๔. พระอธิการอภิชาติ วัดปาเทพสิทธาจารย จังหวัดนครพนม เปน พระครูนิปุณธรรมาภรณ
๘๑๕. พระอธิการถนอม วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เปน พระครูปภัสรสิริคุณ
๘๑๖. พระอธิการสันต วัดวังยาง จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุวีรกิจจาทร
๘๑๗. พระอธิการสาคร วัดมงคลบุรีศักดาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูมงคลบุรารักษ
๘๑๘. พระอธิการชํานาญ วัดคําสวางสามัคคี จังหวัดนครพนม เปน พระครูพิชิตสารธรรม
๘๑๙. พระอธิการไล วัดเมืองเกา จังหวัดนครพนม เปน พระครูกันตปุญญรังษี
๘๒๐. พระปลัด วีระพงศ วัดคามวาสี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูรัตนพงษวิสุทธิ์
๘๒๑. พระอธิการสา วัดสวาง จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูโอภาสธัญญาภรณ
๘๒๒. พระอธิการสมหวัง วัดดอนดู จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูอรุณธรรมวงศ
๘๒๓. พระปลัด บุญสอน วัดพุทธรักษา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูพุทธรักษธํารง
๘๒๔. พระอธิการมาลา วัดตรีอรุณรัฐ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูอรุณบุญรัตน
๘๒๕. พระอธิการพรทัมมา วัดหนองนาเทิง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสุเขตปภากร
๘๒๖. พระอธิการไพบูลย วัดเหลาขวาว จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูคุณวิริยาภรณ
๘๒๗. พระอธิการทองสุข วัดเหลาแกว จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูรัตนเหมคุณ
๘๒๘. พระอธิการธีรพงษ วัดทามะยม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาธรรมโกวิท
๘๒๙. พระอธิการสวัสดิ์ วัดไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเกษมโสตถิคุณ
๘๓๐. พระอธิการชาติ วัดทองธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิสุทธิธรรมธร
๘๓๑. พระปลัด ดวง วัดใหมหนองบัวรี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูจันทปทุมาภรณ
๘๓๒. พระอธิการประภาส วัดทับชาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวุฒิธรรมรังสี
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๘๓๓. พระอธิการหวิน วัดหนองดานชาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุดมชัยธัช
๘๓๔. พระอธิการชุม วัดสันติสีลาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธสีลาภรณ
๘๓๕. พระครูใบฎีกา โกศล วัดโนนผักชี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอิสสรธรรมวิจิตร
๘๓๖. พระสมุห นรินทร วัดสามัคคีมาบกราด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูจารุวรรณปยคุณ
๘๓๗. พระอธิการบุญธรรม วัดใหมประตูชัย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิจิตรชัยสุนทร
๘๓๘. พระอธิการดํารง วัดใหมสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกิตติธรรมสถิต
๘๓๙. พระอธิการประสิทธิ์ วัดมหาชัยวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุภรชัยคุณ
๘๔๐. พระอธิการเกษม วัดสะพาน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวีรบุญญาทร
๘๔๑. พระอธิการทวีศักดิ์ วัดโคกเปราะหอม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุคนธศีลวัฒน
๘๔๒. พระอธิการสิทธิ์จํานง วัดหนองมวงบูรพาราม จังหวัดนครราชสีม า เปน พระครู
วิสุทธาจารคุณ
๘๔๓. พระอธิการบุญ วัดหนองสะแก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณบุญสถิต
๘๔๔. พระอธิการสะอาด วัดหนองขุยคูเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสิริจันทวิชัย
๘๔๕. พระอธิการสุพัฒน วัดสงาทาเรือ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณวรดิษฐ
๘๔๖. พระอธิการบุญถิ่น วัดใหมพนมไพร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพนมวนารักษ
๘๔๗. พระอธิการทวี วัดชัยราษฎรประดิษฐ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโกศลกิตติธํารง
๘๔๘. พระอธิการสุรัตน วัดโพธิ์ศรีวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโพธิวรรัตน
๘๔๙. พระปลัด ประพันธ วัดประทาย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุมนธรรมประพัฒน
๘๕๐. พระอธิการวิรัตน วัดบานขุย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธรรมจักรวินิต
๘๕๑. พระครูสมุห ทูล วัดสระตอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโกสุมวโรปการ
๘๕๒. พระอธิการวิเชียร วัดบุญญาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวชิรโชติธรรม
๘๕๓. พระอธิการวิชัย วัดโคกสันติสุข จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสันติสุขวนาภิราม
๘๕๔. พระอธิการวิสัย วัดบานโนน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิจิตรสุขวัฒน
๘๕๕. พระอธิการสุรสิทธิ์ วัดหนองจาก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณอิสสรธรรม
๘๕๖. พระอธิการวัน วัดมาบกราด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมงคลเขมานันท
๘๕๗. พระอธิการจิตติพงษ วัดวังเพิ่ม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูภาวนาจิตโสภณ
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๘๕๘. พระอธิการมังกร วัดใหมโพธิ์งาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภิตโพธิธรรม
๘๕๙. พระครูใบฎีกา สนาน วัดทุงสวาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอรุณสารโสภณ
๘๖๐. พระอธิการสามดง วัดอรัญพรหมาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ
๘๖๑. พระอธิการประสิทธิ์ วัดศรีดาวเรืองวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิสิฐจันทโสภิต
๘๖๒. พระอธิการวีระพงษ วัดหนองมวง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุนทรวีรคุณ
๘๖๓. พระอธิการวิชัย วัดโพธิ์ศรีธาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโพธิจันทวิมล
๘๖๔. พระอธิการอาทร วัดสวางคีรีวัน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูกิตติชโยภาส
๘๖๕. พระอธิการบุตร วัดหนองโบสถ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิจิตรธรรมานันท
๘๖๖. พระอธิการพิชิต วัดธรรมธาราภิวัฒน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวัฒนธรรมธาร
๘๖๗. พระอธิการวิไลย วัดอําภา จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวุฒิวรรณโกศล
๘๖๘. พระอธิการเคือง วัดบานกะชาย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุวิมลธรรมานุยุต
๘๖๙. พระอธิการสวรรค วัดหนองผะองค จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอาทรประชานุกูล
๘๗๐. พระอธิการไพโรจน วัดเขื่อนคงคา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปญญาธรรมพิมล
๘๗๑. พระอธิการสน วัดสวางบุโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโพธิประชาทร
๘๗๒. พระอธิการทองสาย วัดสายตรี ๒ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุดมเหมากร
๘๗๓. พระอธิการธรรมวัฒน วัดบานแพงพวย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโสภณธรรมาภิรม
๘๗๔. พระอธิการประเสริฐ วัดบานหนองตาดํา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูบวรธรรมคุต
๘๗๕. พระอธิการอํานวย วัดพนมวัน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูประภัสรพนมวัน
๘๗๖. พระอธิการบุญมี วัดถนนหัก จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูถาวรบุญสถิต
๘๗๗. พระอธิการทองสูนย วัดบานหนองกก จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุทธิปุญญปสุต
๘๗๘. พระอธิการเหม วัดสายโท ๘ เหนือ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมงคลสุวรรณคุณ
๘๗๙. พระอธิการบุญถม วัดหนองแวง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูเกษมปุญญกร
๘๘๐. พระมหาสี ๔ ประโยค วัดตลาดไทร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลปริยัติกิจ
๘๘๑. พระมหานอย ๔ ประโยค วัดปทุมทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปริยัติปทุมารักษ
๘๘๒. พระปลัด เสริม วัดอังกัญโคกบรรเลง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูจันทสมณคุณ
๘๘๓. พระปลัด สมาน วัดปาสมานมิตร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุนทรสารธรรม
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พระอธิการยนต วัดทุงโพธิ์ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประภาสโพธิธรรม
พระอธิการลวน วัดคันธารมนิวาส จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุทธิธรรมกันต
พระอธิการอดิศร วัดโคกทมบรมจินดา จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิพัฒนจินดาภรณ
พระอธิการสมิง วัดกางของ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิจิตรธรรมวิภัช
พระอธิการแสงเดือน วัดนาโพธิ์ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสันติโพธิวัตร
พระอธิการสุวัชชัย วัดประทุมทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุเมธปทุมาภรณ
พระอธิการทองสุข วัดโสภณ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสภณวิหารคุณ
พระอธิการบุญเลี่ยม วัดศรีประทุมทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอดุลปทุมาภรณ
พระอธิการไสว วัดดอกบัวทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุวรรณยติกร
พระอธิการหม วัดหนองหิน จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสถิตธรรมาคม
พระอธิการพูนศักดิ์ วัดหนองไผลอม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโกศลธรรมรักขิต
พระอธิการเยี่ยม วัดปาลําหาด จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิสิฐวรธรรม
พระครูใบฎีกา วาสนา วัดปาสระทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสภณวินัยคุณ
พระมหาจรูญ ๓ ประโยค วัดไชยมงคล จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปริยัติชัยโสภณ
พระอธิการโกศล วัดทัพชาง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูกิตติสารประสิทธิ์
พระใบฎีกา สุรัตน วัดใหมพรหมสุวรรณ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูกิตติพรหมคุณ
พระครูสังฆวุฒิกร สมชาติ วัดทุงยาว จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูนวกิจจการี
พระสมุห บุญมี วัดสามัคคีพัฒนาราม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุพัฒนวรคุณ
พระสมุห ประทีป วัดหัวไผ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูโอภาสทีปคุณ
พระอธิการบุญสง วัดหวยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูเกษมรัตโนภาส
พระปลัด เฉลิมพล วัดโคกปบ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูจันทกิจโสภณ
พระครูสงบ วัดโพธิญาณ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสันติโพธิคุณ
พระอธิการโสภณ วัดปทุมวงษาวาส จังหวัดนครนายก เปน พระครูปทุมกิจโสภณ
พระอธิการเนตร วัดกลางคลอง ๓๐ จังหวัดนครนายก เปน พระครูนิวิฐญาณคุณ
พระครูสมุห อนันท วัดนางรอง จังหวัดนครนายก เปน พระครูศีลนันทโสภณ
พระครูสังฆรักษ ณัฐวัฒน วัดบางปลากด จังหวัดนครนายก เปน พระครูวิมลศีลวิสุทธิ์
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๙๑๐. พระอธิการหงษ วัดหนองไมแกน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวาปธรรมานุยุต
๙๑๑. พระใบฎีกา บุญยืน วัดใหมคูมอญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุภาจารโสภิต
๙๑๒. พระสมุห จรัล วัดกลางราษฎรบํารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูรัตนสิทธิธรรม
๙๑๓. พระอธิการจําเนียร วัดสุงเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุวัฒนกิจพิมล
๙๑๔. พระอธิการอดุลย วัดหนองหวา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูถิรธรรมาภิรม
๙๑๕. พระมหาสุวรรณ ๓ ประโยค วัดคลองยาง จังหวัดสระแกว เปน พระครูปริยัติปุญโญภาส
๙๑๖. พระมหาทองจันทร ๓ ประโยค วัดหนองแอก จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุตสารโสภณ
๙๑๗. พระอธิการจรัญ วัดเขาเลื่อม จังหวัดสระแกว เปน พระครูบรรพตจริยาภิวัฒน
๙๑๘. พระอธิการรุง วัดตาหลังใน จังหวัดสระแกว เปน พระครูประโชติสัทธาธิคุณ
๙๑๙. พระอธิการปราโมทย วัดโคกสําราญ จังหวัดสระแกว เปน พระครูโกวิทคุณสาร
๙๒๐. พระครูสมุห สมใจ วัดสองพี่นอง จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิสาลปุญญาภิรัต
๙๒๑. พระอธิการพิกุล วัดหนองคลอง จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิสิฐขันติธรรม
๙๒๒. พระอธิการรังสรรค วัดวังดารา จังหวัดสระแกว เปน พระครูวชิรญาณคุณ
๙๒๓. พระสมุห ปราโมทย วัดทาวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวรวิริยคุณ
๙๒๔. พระครูสังฆรักษ พิภพ วัดเขาเหล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูภัทรธรรมาภรณ
๙๒๕. พระอธิการสมจิตร วัดสามัคคีนุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุจิตมงคล
๙๒๖. พระอธิการภคสิทธิ์ วัดมัช ฌิมเขตชลาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
สุทธิญาณวิมล
๙๒๗. พระปลัด ทรงชัย วัดเขาพนมไตรรัตน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูรัตนพนมกิจ
๙๒๘. พระครูสมุห อนุรักษ วัดวังไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุนทรจิตตารักษ
๙๒๙. พระอธิ ก ารวี ร ะพั ฒ น วั ด ควนอุ โ บสถ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป น พระครู
โสภณธรรมประดิษฐ
๙๓๐. พระอธิการเจริญ วัดนางตรา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูศุภกิตยาภรณ
๙๓๑. พระอธิการวุฒิ วัดนางกํา จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูชลาธรพิทักษ
๙๓๒. พระอธิการจํานงค วัดคูขุด จังหวัดชุมพร เปน พระครูพิพิธบุญญากร
๙๓๓. พระครูวินัยธร บุญมี วัดพรุใหญ จังหวัดชุมพร เปน พระครูสถิตญาณปยุต
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๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

พระสมุห จรัส วัดทองตมใหญ จังหวัดชุมพร เปน พระครูนิวิฐลีลวัตร
พระใบฎีกา ทวี วัดปงหวาน จังหวัดชุมพร เปน พระครูอรรถวรากร
พระครูสังฆรักษ โปรง วัดถ้ําพรุตะเคียน จังหวัดชุมพร เปน พระครูโสตถยาธิคุณ
พระครูสังฆรักษ เจือ วัดหาดทรายรี จังหวัดชุมพร เปน พระครูจิรธรรมประยุต
พระอธิการคิด วัดคอเตี้ย จังหวัดชุมพร เปน พระครูมงคลจิต
พระธรรมธร อรุณ วัดเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูเทพสิริวัฒน
พระครูวินัยธร อุดม วัดน้ําผุดใต จังหวัดตรัง เปน พระครูพิมลสิริวัฒน
พระอธิการแปลก วัดปากปรน จังหวัดตรัง เปน พระครูสุเวชโกศล
พระอธิการเคลื่อน วัดคลองน้ํา จังหวัดตรัง เปน พระครูธํารงธรรมรัต
พระปลัด เชือน วัดนิโครธคุณากร จังหวัดพังงา เปน พระครูประดิษฐคุณากร
พระครูใบฎีกา สุเมธ วัดลําไพล จังหวัดสงขลา เปน พระครูพิพัฒนเมธากร
พระอธิการอาทิตย วัดนาสีทอง จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุวรรณเขตตารักษ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดเถรแกว จังหวัดสงขลา เปน พระครูรัตนวรากร
พระสมุห มานพ วัดบอแดง จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิชิตธรรมรส
พระครูปลัด สานิตย วัดโรงวาส จังหวัดสงขลา เปน พระครูนพกิจโสภณ
พระครูชอย วัดดีหลวงใน จังหวัดสงขลา เปน พระครูมงคลวรสิทธิ์
พระครูสมุห สุชิน วัดปจจันตาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุธรรมเขตคณานุรักษ
พระครูสังฆรักษ พะยอม วัดทุงยาว จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสุธรรมวัตร
พระสมุห เจริญ วัดชางทอง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูนิวิฐสุวรรณการ
พระครูพวง วัดโพรงงู จังหวัดพัทลุง เปน พระครูมงคลสีลพรต
พระครูแดง วัดธรรมสามัคคี จังหวัดพัทลุง เปน พระครูชยนันทาภิวัฒน
พระครูสมุห นันทวุฒิ วัดธารโต จังหวัดยะลา เปน พระครูปุญญาภิบาล
พระอธิการเจริญ วัดชลภูผาวนาราม จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูสิทธิจันทโสภิต
พระครูใบฎีกา สมเกียรติ วัดกลางดาวคนอง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูกิตติธรรมานันท
พระอธิการสวาง วัดทาโก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูโอภาสวิหารคุณ
พระอธิการทองทัด วัดปาโนนทอง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประทีปญาณคุณ
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๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

พระอธิการปญญา วัดอัมพวัน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูเกษมธรรมานุรักษ
พระอธิการคําพอง วัดตาดคีรีวัน จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวิลาสวิริยคุณ
พระอธิการสงวนสิทธิ์ วัดสระบัว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประทุมธรรมสถิต
พระอธิการสุชาติ วัดปาธรรมนิมิต จังหวัดขอนแกน เปน พระครูนิรมิตธรรมากร
พระอธิการสมัย วัดภูหลน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุนทรวินัยคุณ
พระอธิการสมทรง วัดหนองสะแก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณธรรมประดิษฐ
พระอธิการอรุณ วัดศิริชัยมงคล จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอรุณธรรมประกาศ
พระสมุห สุรศักดิ์ วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
พระครูวินัยธร สงกราน วัดราษฎรศรัทธากะยาราม จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครู
พระปลัด ถนอม วัดตาลกง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรกิจจานุกูล
พระใบฎีกา ประชา วัดปากอาวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูอาทรวัชรานุกิจ
พระครูสมุห สวรรค วัดเทพสถาพร จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูธรรมสถาพร
พระนวลอิน วัดปาออดอนชัย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสาทรมงคลกิจ
พระปลัด สุภาพ วัดเชตวัน จังหวัดแพร เปน พระครูโสภณปญญาธร
พระสมุห บุญเปลี่ยน วัดปาไมแดง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุทธิวนาพิทักษ
พระมหาสมบัติ ๕ ประโยค วัดมงคลศรีสวนกวาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
พระพลเมืองดี วัดดงเค็ง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุนทรธรรมวิจิตร
พระปลัด บุญถม วัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิบูลโสตถิธรรม
พระพีรพล วัดสระเกษ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูกัลยาณกิจจานุกิจ
พระทองสุข วัดอรามมงคล จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปญญาคัมภีราภรณ
พระปลัด โกเมน วัดกัลยาณบริหาร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกัลยาณบริหาร
พระพุทธคุณ วัดชัยมงคล จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวชิรกิจโสภณ
พระใบฎีกา บัญญัติ วัดอุตตมผลาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุดมผลานุกิจ
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๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

พระสมุห สมยงค วัดกิตติพรพุทธาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูจิรธรรมสถิต
พระดาวทอง วัดโพธิ์ศรีแกว จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูโพธิกิจจานุยุต
พระใบฎีกา ยุน วัดสวางหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุจิตธรรมานุกูล
พระปลัด วรรณชัย วัดสวางอารมณ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิริยกิจจานุกูล
พระประพฤทธิ์ วัดกลาง จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูอดุลสีลานุวัตร
พระปลัด นุชิต วัดคีรีวิหาร จังหวัดตรัง เปน พระครูอาทรจันทคุณ
พระมหานุม ๓ ประโยค วัดเอก จังหวัดสงขลา เปน พระครูพัฒนสุตาทร
พระสมุห เชย วัดหัวถนน จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิมลชัยวัฒน
พระครูปลัด บุญรัตน ๔ ประโยค วัดแกวแจมฟา กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
พระมหาไพโรจน ๔ ประโยค วัดทุงลานนา กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิบูลกิจจานุกูล
พระธงชัย วัดกุนนทีรุทธาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอมรกิจจานุรักษ
พระครูสังฆรักษ วิชัย วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอุชชัยพุทธปริตร
พระปลัด สุนทร วัดทาพระ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูนวการสุนทร
พระออด วัดเจริญธรรมาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิวัฒนธรรมานุกูล
พระสมุห มณเฑียร วัดทาขาม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสถิตศาสนการ
พระสมชาย วัดโพธิ์ประสิทธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอาทรพัฒนานุกิจ
พระครูสังฆรักษ มนทบ วัดหัวชาง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูปญญาธรรมานุกูล
พระใบฎีกา วิเชียร วัดซับจําปา จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิริยกิจจานุกูล
พระครูใบฎีกา ธรรมธร วัดศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุนทรกิตติสาร
พระสมุห สมศักดิ์ วัดตรีญาติ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูพิทักษศาสนวงศ
พระมานิตย วัดคลองน้ําไหลใต จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูอาทรวชิรานุกิจ
พระสงคุง วัดทับคลอ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิภาสธุราทร
พระปลัด สุพัฒน วัดประชานิมิต จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสันติพัชราทร
พระกิตติพร วัดบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสถิตกิตติคุณ
พระสมยศ วัดวาลุการาม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุกิตยานุรักษ
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๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

พระศรีชล วัดโพธิ์ชัยศรี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิมลวุฒิกิจ
พระนครินทร วัดจอมศรี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมรัตนาภรณ
พระครูสมุห สมานมิตร วัดศรีสุมังคล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประจักษธรรมสาร
พระประมาณ วัดพระโต จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวีรวรานุกุล
พระอภิญญา วัดไชยมงคล จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูนพรัตนานุยุต
พระมหาไพโรจน ๖ ประโยค วั ดบู ร พารามใต จั งหวั ดยโสธร เป น พระครู
พระครูสมุห วิสุทธิ์ วัดฟาหยาด จังหวัดยโสธร เปน พระครูปยธรรมวิสุทธิ์
พระไมล วัดเกียรติแกวสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูรัตนกิจจานุกิจ
พระดํารง วัดหนองแคนใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสถิตขันติคุณ
พระครูสังฆรักษ อํานวย วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรธรรมโกศล
พระวิโรจน วัดเขาหลวง จังหวัดชุมพร เปน พระครูไพโรจนสุตคุณ
พระปลัด บรรชา วัดนิโรธสังฆาราม จังหวัดยะลา เปน พระครูวิจารณกิจจานุกูล
พระมงคล วัดจันทรธาดาประชาราม จังหวัดยะลา เปน พระครูวิศาลประชาทร
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

