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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ จํานวน ๑,๐๗๒ รูป ดังนี้
๑. พระเทพมงคลรังษี เปน พระธรรมมงคลรังษี โมลีศีลาจารวิสุทธ พุทธิธรรมาลังการ
สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย
พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดมงคลวรวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพญาณวิศิษฏ เปน พระธรรมบัณฑิต สิทธิธรรมโกศล วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดเมธาวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพสิทธิวิมล เปน พระธรรมวิมลมุนี ศรีสังฆโสภณ โกศลศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ
พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระเทพปริยัติสุธี เปน พระธรรมปริยัติโมลี ศีลาจารวิมล โกศลวรกิจจานุกิจ ตรีปฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดปริยัติวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระเทพปริ ยั ติ เ มธี เป น พระธรรมวิ ม ลโมลี ศรี ศ าสนกิ จ โกศล โสภณธรรมานุ สิ ฐ
ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ
จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระเทพสิทธาจารย เปน พระธรรมมังคลาจารย ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิธรรมโสภณ
วิม ลศาสนกิจ มหาคณิส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ธรรม ฝ า ยวิป ส สนาธุ ร ะ
สถิต ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๖ รูป คือ พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระราชรัตนวิมล เปน พระเทพปริยัติวงศ ธํารงศีลาจารโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชสุทธิโสภณ เปน พระเทพมงคลรังษี ปูชนียสถานประยุต วิสุทธิศาสนวราทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑
พระครูวนิ ัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชบัณฑิต เปน พระเทพญาณวิศิษฏ นวกิจจกัมมการี สุธีปริยัตยาทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คือ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นัย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชวิสุทธิคุณ เปน พระเทพสิทธิวิมล โสภณศีลาจาร บริหารศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ 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
๑๑. พระราชปริ ยั ติ เป น พระเทพปริ ยั ติ เ มธี ศรี ศ าสนกิ จ ตรี ป ฎ กบั ณ ฑิ ต มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดนครสวรรค พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๒. พระราชสี ม าภรณ เป น พระเทพสี ม าภรณ สุ น ทรธรรมธาดา ตรี ป ฎ กวราลงกรณ
มหาคณิ ส สร บวรสั งฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ นเทพ สถิ ต ณ วั ด บึง พระอารามหลวง
จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๓. พระราชกิ ต ติ โ สภณ เป น พระเทพกิ ต ติ เ วที ศี ล าจารโสภิ ต ตรี ป ฎ กบั ณ ฑิ ต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระราชธีราจารย เปน พระเทพวรมุนี ศรีธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จั ง หวั ด นครพนม 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
๑๕. พระราชโสภณ เปน พระเทพญาณกวี สีลาจารวิมล โสภณปริยัตยาทร ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุ ง เทพมหานคร 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
๑๖. พระราชรั ต นวราภรณ เป น พระเทพรั ต นากร สุ น ทรศี ล าจาร สุ วิ ธ านศาสนกิ จ
มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด พนั ญ เชิ ง วรวิ ห าร
พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระราชปริยัติวิมล เปน พระเทพปญญามุนี ศรีปริยัติวิมล โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด อาวุ ธ วิ ก สิ ต าราม พระอารามหลวง
กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คือ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นัย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๘. พระราชรณังคมุนี เปน พระเทพสิทธิมงคล โสภณธรรมาลังการ สุวิธานวรกิจจานุกิจ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดตโปทาราม จังหวัดระนอง
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๙. พระรัชมงคลสุนทร เปน พระราชภัทราจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๐. พระพิศาลธีรคุณ เปน พระราชจันทโมลี สุธีวรกิจจานุกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด บู ร พาพิ ท ยาราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระวิสุทธิรังษี เปน พระราชรัตนวิมล โสภณธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด กาญจนบุ รี เ ก า จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระปริยัติชยากร เปน พระราชสุทธิโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิ ต ณ วัดปากคลองมะขามเฒา จั งหวัดชัยนาท มีฐานานุศัก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระศรีวรเวที เปน พระราชธีราจารย ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด มณี ว นาราม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระสุทธิสารโสภณ เปน พระราชปริยัติวิมล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมิ่งเมือง จังหวัดรอยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๕. พระสุธรรมเมธี เปน พระราชกิตติสุนทร ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเจดียงาม จังหวัดเชียงใหม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๖. พระวิ นั ย เมธี เป น พระราชบั ณ ฑิ ต ศรี ศ าสนกิ จ จาทร ยติ ค ณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้น ราช สถิ ต ณ วั ด เฉลิ ม กาญจนาภิ เ ษก จั ง หวัด อ า งทอง มีฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๗. พระญาณนายก เปน พระราชสารธรรมมุนี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดขวัญเมืองระบือธรรม จังหวัดมหาสารคาม มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๘. พระจิ น ดารั ต นาภรณ เป น พระราชจิ น ดานายก ดิ ล กศี ล าจารนิ วิ ฐ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเจดียซาวหลัง พระอารามหลวง
จังหวัดลําปาง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๙. พระเมธีปริยัติวิบูล เปน พระราชปริยัติโมลี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด สามพระยา พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๐. พระภาวนาวิสุ ทธาจารย เปน พระราชสิทธาจารย ภาวนาวิธ านวรกิจมหาคณิส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดชัยพฤกษาราม จังหวัดอุดรธานี
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๑. พระอุดมธรรมคณี เปน พระราชวิสุทธิคุณ สุนทรธรรมนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดหลักเมือง จังหวัดปตตานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๒. พระพิ พั ฒ นปริ ยั ติ สุ น ทร เป น พระราชปริ ยั ติ สุ น ทร บวรพั ฒ นวิ สิ ฐ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๓๓. พระพิพิธกิจจาภิวัฒน เปน พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดทาสะอาน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๔. พระเนกขั ม มมุ นี เป น พระราชโสภณ วิ ม ลศาสนกิ จ ยติ ค ณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราษฎรบํารุง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสงั ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๕. พระวิสุทธิ์พุทธิศาสตร เปน พระราชพุทธิวราภรณ บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๖. พระโกศลปริยัติกิจ เปน พระราชปริยัติกิจ สิทธิธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๗. พระวุฒิสารโสภณ เปน พระราชสังวรญาณ พิศาลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดลพบุรี มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๘. พระพิพัฒนปริยัติวิมล เปน พระราชปริยัตยาลงกรณ สุนทรพัฒนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๙. พระครู สุ น ทรปริ ยั ติ ธ าดา วั ด ท า เรื อ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระวิสุทธิธรรมคณี
๔๐. พระครูสุทธิสังวรคุณ วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ จังหวัดมุกดาหาร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระสุทธิสารโสภณ
๔๑. พระครูเชฏฐคุณาจาร วัดประชาบํารุง จังหวัดมหาสารคาม เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระวุฒิสารโสภณ
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๔๒. พระมหาทองสา ๙ ประโยค วัดโพธิ์ยอย จังหวัดบุรีรัมย เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระศรีปริยัติธาดา
๔๓. พระครูประโชตโพธิธรรม วัดบานขอย จังหวัดรอยเอ็ด เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสุขุมวาทเวที
๔๔. พระครู จ ริ ย าภิ วั ฒ น วั ด เจดี ย ท อง จั ง หวั ด นครนายก เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระญาณนายก
๔๕. พระครูบริหารขาณุลักษ วัดพัฒนราษฎรบํารุง จังหวัดกําแพงเพชร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวิเชียรมุนี
๔๖. พระครูสถิตธรรมญาณ วัดเจดียคีรีวิหาร จังหวัดอุตรดิตถ เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสุธรรมญาณ
๔๗. พระครูสถิตวิหารธรรม วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสิริธรรมราชมุนี
๔๘. พระครู ป ระภากรสิ ก ขกิ จ วั ด โคกพลู จั ง หวั ด ตาก เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระประสิทธิศีลคุณ
๔๙. พระครูวิศาลสมาธิวัตร วัดราชายตนบรรพต จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนพระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระเนกขัมมมุนี
๕๐. พระมหาชั ย วั ฒ น ๙ ประโยค วั ด บ า นเขวา จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป น พระราชาคณะ
มีนามวา พระศรีวรเวที
๕๑. พระครูวิริยกิตติคุณ วัดสวางหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระมงคลวรการ
๕๒. พระครูพนัสนิคมพิทักษ วัดเนินหลังเตา จังหวัดชลบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระชลธารมุนี
๕๓. พระครูเมตตานุศาสน วัดกุฎีทอง จังหวัดสิงหบุรี เปนพระราชาคณะ ฝายวิปสสนาธุระ
มีนามวา พระภาวนาพรหมคุณ
๕๔. พระครู ม านิ ต บุ ญ ญาคม วั ด พระธาตุ ด อยตุ ง จั ง หวั ด เชี ย งราย เป น พระราชาคณะ
มีนามวา พระพุทธิวงศวิวัฒน
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๕๕. พระครูพัชรธรรมโสภิต วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระพิศาลพัชรกิจ
๕๖. พระครู โ สภณปริ ยั ติ กิ จ วั ด สมุ ห ประดิ ษ ฐาราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด สระบุ รี
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวิสุทธาจารคุณ
๕๗. พระครูสิริสุวรรณคุณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสุวรรณวรมุนี
๕๘. พระครูสุนทรชัยโสภณ วัดทรงศิลา พระอารามหลวง จังหวัดชัยภูมิ เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระสิทธิชัยมุนี
๕๙. พระครูโสภณบุญโญภาส วัดคูหาสวรรค วรวิหาร พระอารามหลวง เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระสิทธิญาณมุนี
๖๐. พระครูวิมลวิหารการ วัดหนาพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระพิศาลวิหารกิจ
๖๑. พระมหาวั ช ระ ๙ ประโยค วั ด ชนะสงคราม ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีวัชรมุนี
๖๒. พระมหาไฉน ๙ ประโยค วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีวิสุทธิกวี
๖๓. พระครูสุธีปญญารัตน วัดสังขกระจาย วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปญญารัตนากร
๖๔. พระครูป ลัดสัมพิพั ฒนธุตาจารย สังคม ๖ ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระเมธีสุทธิกร
๖๕. พระครูธรรมกิจจานุรักษ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระโสภณกิจจาภรณ
๖๖. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย ปราโมทย ๔ ประโยค วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวินัยเมธี
๖๗. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นเมธาคุ ณ ไมตรี ๔ ประโยค วั ด พระมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร
พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีธรรมประสาธน
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๖๘. พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ รวม ๓ ประโยค วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระรัตนสุธี
๖๙. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นโพธิ คุ ณ วิ ถี วั ด สั ง เวชวิ ศ ยาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระโสภิตวิริยาลังการ
๗๐. พระมหาบุญถม ๙ ประโยค วัดชัยพร จังหวัดหนองคาย เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระศรีวชิรโมลี
๗๑. พระมหาศรี ๗ ประโยค วัดยางนอย จังหวัดอุบลราชธานี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระรัตนวิมล
๗๒. พระครูศรีปญญากร วัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระมงคลบัณฑิต
๗๓. พระครูวิริยกิจโสภณ วัดสาครสุนประชาสรรค กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระโสภณวิหารกิจ
๗๔. พระครูศรีปริยัติสุนทร วัดทาพระหงษเทศประดิษฐ จังหวัดขอนแกน เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระกิตติญาณโสภณ
๗๕. พระครู น นทกิ จ พิ บู ล ย วั ด ปากน้ํ า จั ง หวั ด นนทบุ รี เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระมงคลนนทวุฒ
๗๖. พระครู ธั ญศี ล คุณ วัด กลางคลองสี่ จัง หวัด ปทุม ธานี เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระมงคลศีลาจาร
๗๗. พระครูอาทรสมุทรกิจ วัดราษฎรนิมิตศรัทธาธรรม จังหวัดสมุทรปราการ เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระมงคลสมุทรคุณ
๗๘. พระครูวิภัชธรรมคุณ วัดแจง จังหวัดสงขลา เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระพิศาลสิกขกิจ
๗๙. พระครูรัตนปญญาโสภณ วัดโยธินประดิษฐ จังหวัดสมุทรปราการ เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระโสภณธรรมาภิรม
๘๐. พระครูสุนทรธรรมประภาส วัดสุนทรประดิษฐ จังหวัดพิษณุโลก เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระมงคลสุธี
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๘๑. พระมหาสุดใจ ๙ ประโยค วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระศรีมุนีวงศ
๘๒. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นเมตตาคุ ณ สมชาติ วั ด ศรั ท ธาประชากร จั ง หวั ด สระบุ รี
เปนพระราชาคณะ ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระสุนทรธรรมภาณ
๘๓. พระมหาสัณหวัตร ๖ ประโยค วัดอัมพวัน จังหวัดยโสธร เปน พระครูศรีวัฒนเมธี
๘๔. พระมหาสัณฐ ๖ ประโยค วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เปน พระครูสุจิณวรธรรม
๘๕. พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน ธนัท วัดภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสุทธิธรรมรังษี
๘๖. พระมหาขอย ๔ ประโยค วัดคีรีกันทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุธรรมคณารักษ
๘๗. พระมหาสมจิตร ๔ ประโยค วัดบวรนิเวศโนนทัน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
บวรปริยัติธรรม
๘๘. พระมหาประเทือง ๔ ประโยค วัดพระบาท จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุภัทรธรรมากร
๘๙. พระครู ป ลั ด ธี ร วรวั ฒ น ไวพจน ๓ ประโยค วั ด สามง า ม จั ง หวั ด นนทบุ รี เป น
พระครูวิสุทธิธีรญาณ
๙๐. พระครูปลัด สําอางค ๕ ประโยค วัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูสิริชัยกิจจาทร
๙๑. พระมหาสมควร ๕ ประโยค วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูอดุลธรรมาภิวัฒน
๙๒. พระครูศัพทสุนทร สมจิตร ๕ ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริวิหารการ
๙๓. พระมหาภูริณัฐ ๕ ประโยค วัดนครสวรรค พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค เปน
พระครูสิริภูรินิทัศน
๙๔. พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน จําเริญ ๖ ประโยค วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน
เปน พระครูศรีวิสุทธิวัฒน
๙๕. พระมหาธรรมรั ต ๕ ประโยค วั ด พระมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสิริธรรมาภิรัต
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๙๖. พระมหาวิจิตร ๖ ประโยค วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎรธานี เปน
พระครูเมธีวัฒนานุยุต
๙๗. พระครูพิลาสสรคุณ ณัฐพล ๓ ประโยค วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูภาวนาประชานาถ
๙๘. พระครูสังฆรักษ วีระ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูสิทธิสังวร
๙๙. พระครูปลัด สุวิทย วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูภาวนาสังวรกิจ
๑๐๐. พระครู ป ลั ด สั นติ ภั ท ร ๔ ประโยค วั ด โสธรวราราม วรวิ หาร พระอารามหลวง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุตภาวนาพิธาน
๑๐๑. พระครูป ลัด ปฎ กวั ฒน ทรงศั กดิ์ วัด ปา บํา เพ็ญ ธรรม จังหวั ดสระบุรี เป น พระครู
ภาวนาคุณาภรณ
๑๐๒. พระครู ป ลั ด กิ ต ติ คุ ณ วั ฒ น ธวั ช ชั ย วั ด ป า ดอยหลวง จั ง หวั ด พะเยา เป น พระครู
สุทธิญาณโสภณ
๑๐๓. พระมหาสัมฤทธิ์ ๕ ประโยค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริสิทธิสุนทร
๑๐๔. พระครูสังฆรักษ ชินพัฒน ๔ ประโยค วัดหัวลําโพง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูพิพิธสุตกิจ
๑๐๕. พระครูวินัยธร สุวรรณ ๓ ประโยค วัดราชผาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณศาสนกิจ
๑๐๖. พระครู ป ลั ด ธี ร วั ฒ น วิ ล าศ วั ด ระฆั ง โฆสิ ต าราม วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูธีรวุฒิคุณ
๑๐๗. พระครู ป ลั ด วี ร วั ฒ น สุ ธี ๓ ประโยค วั ด ป า เลไลยก วรวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูพิพัฒนวุฒิกร
๑๐๘. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน กลา วัดมหาธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี
เปน พระครูวาทีวรวัฒน
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๑๐๙. พระมหาสุรศักดิ์ ๕ ประโยค วัดประดู พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม เปน
พระครูพิศาลจริยาภิรม
๑๑๐. พระมหาประภาส ๖ ประโยค วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค
เปน พระครูศรีวรนิมิต
๑๑๑. พระมหาไพบูลย ๓ ประโยค วัดตากฟา พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค เปน
พระครูนิสัยสุตานุยุต
๑๑๒. พระครูปลัดเถรานุวัตร วรเทพ ๓ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพินิตรัตนาภรณ
๑๑๓. พระมหาทองสุข ๔ ประโยค วัดพระแกว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เปน
พระครูรัตนปริยัตยาทร
๑๑๔. พระครูปลัด วรรลพ ๔ ประโยค วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดลําพูน เปน พระครูบวรเจติยานุการ
๑๑๕. พระมหาอํานาจ ๔ ประโยค วัดพระพุทธบาทตากผา พระอารามหลวง จังหวัดลําพูน
เปน พระครูกัลยาณปริยัติกิจ
๑๑๖. พระมหาไมตรี ๔ ประโยค วั ด มหาธาตุ พระอารามหลวง จั ง หวั ด ยโสธร เป น
พระครูปริยัติวีรวงศ
๑๑๗. พระมหาชัยฤทธิ์ ๖ ประโยค วัดทายเมือง จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูศรีนนทการ
๑๑๘. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน ศักดา วัดจันทร จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูโอภาสนนทกิตติ์
๑๑๙. พระครูปลัดสุตวัฒน สมโภชน ๔ ประโยค วัดเจดียทอง จังหวัดปทุมธานี เป น
พระครูโสภณสุตวัฒน
๑๒๐. พระครูปลัดสุธรรมวัฒน วินัย ๔ ประโยค วัดเนินสูง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครู
ธรรมวงศวรางกูร
๑๒๑. พระครู ป ลั ด สาธุ วั ฒ น ประพั น ธ วั ด วั ง น้ํ า เขี ย ว จั ง หวั ด นครปฐม เป น พระครู
โกศลธรรมรัตน
๑๒๒. พระมหาแมน ๖ ประโยค วัดปาชัยรังสี จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูศรีปริยัติวิธาน
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๑๒๓. พระครูป ลัดศรีธ รรมวัฒน ภิ รุณ วั ดมหาชัย คลา ยนิ มิตร จั งหวั ดสมุทรสาคร เป น
พระครูโสภณธรรมวัฒน
๑๒๔. พระครูปลัดสิทธิธรรมวัฒน โชคชัย วัดจันทรเจริญสุข จังหวัดสมุทรสงคราม เปน
พระครูรัตนปญญาโสภณ
๑๒๕. พระมหาชูชาติ ๖ ประโยค วัดศิลาราษฎร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูศรีธรรมวงศ
๑๒๖. พระมหาเฉลิมวุฒิ ๖ ประโยค วัดอรัญญิการาม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูศรีวุฒิเมธี
๑๒๗. พระครูวินัยธร สมาน ๖ ประโยค วัดบานหาญ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
ศรีปริยัติพิธาน
๑๒๘. พระมหาพี ร พล ๖ ประโยค วั ด นิ ค มผั ง ๑๖ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป น พระครู
ศรีนิคมพิทักษ
๑๒๙. พระมหาเรือง ๖ ประโยค วัดบานตะโคง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูศรีปริยัตยานุศาสน
๑๓๐. พระมหาธีรภัทร ๕ ประโยค วัดมณีศรีมหาธาตุ จังหวัดพังงา เปน พระครูสิริธีราภรณ
๑๓๑. พระครูปลัด สมบูรณ ๔ ประโยค วัดสรอยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูโกวิทสุตคุณ
๑๓๒. พระครูปลัด อรรถสิทธิ์ ๔ ประโยค วัดนวลนรดิศ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูสิทธิวราทร
๑๓๓. พระมหาสมศักดิ์ ๔ ประโยค วัดภคินีนาถ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวิธานสุตาภรณ
๑๓๔. พระครูธรรมรุจิ ณรงคศักดิ์ ๓ ประโยค วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโฆสิตธรรมากร
๑๓๕. พระสมุห ศิริ วัดราชคฤห วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
มงคลธรรมประภาส
๑๓๖. พระปลัด วิ ทยา วั ดปริ น ายก วรวิ หาร พระอารามหลวง กรุ งเทพมหานคร เป น
พระครูวิสทุ ธิภาวนานุศาสก
๑๓๗. พระครูสังฆกิจวิสุทธิ์ จิตกร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสรภาณพิสุทธิ์
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๑๓๘. พระสมุห ประสิทธิ์ วัดหิรัญรูจี วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูโกศลธรรมทัต
๑๓๙. พระครูสมุห อุดม วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
โกศลวิบูลกิจ
๑๔๐. พระครูปลัด มโน วัดเทพลีลา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
สุนทรพัฒนาภิราม
๑๔๑. พระครู วิ นั ย ธร นิ ค ม วั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุทัศนสุนทร
๑๔๒. พระครูวินัยธร บุญเลิศ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูสุนทรธรรมพิทักษ
๑๔๓. พระครูสังฆรักษ สายชล วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูโสภณนิมมานการ
๑๔๔. พระครูปลัด ไพวรรณ วัดนางชี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
วิสิฐเจติยานุการ
๑๔๕. พระครู ป ลั ด จุ ฬ า วั ด ไพชยนต พ ลเสพย ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ เปน พระครูศาสนกิจวิธาน
๑๔๖. พระครูปลัด สมศรี วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี เปน
พระครูสุภัทรวิหารกิจ
๑๔๗. พระมหาทวี ๓ ประโยค วั ด พระปฐมเจดี ย ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิบูลเจติยาภิรม
๑๔๘. พระครูวินัยธร ศิริ วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี
เปน พระครูพิศาลธรรมวัฒน
๑๔๙. พระครู สั ง ฆรั ก ษ เด น ชั ย วั ด สุ ร ชายาราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด ราชบุ รี เป น
พระครูพิพัฒนสมณกิจ
๑๕๐. พระปลัด แกว วัดบุญวาทยวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครู
วาทีรัตโนภาส
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๑๕๑. พระครู วิ นั ย ธร ณั ฐ ฐากู ร วั ด พระธาตุ ช อ แฮ พระอารามหลวง จั ง หวั ด แพร เป น
พระครูบัณฑิตเจติยานุการ
๑๕๒. พระครูปลัด อินเดช วัดพระธาตุชางค้ํา วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนาน เปน
พระครูบวรเจติยารักษ
๑๕๓. พระประสิ ท ธิ์ วั ด ศรี โ สดา พระอารามหลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น พระครู
มงคลคุณาทร
๑๕๔. พระครูสมุห ชัยณรงค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
วิธานธรรมวิจิต
๑๕๕. พระมหาทองจันทร ๓ ประโยค วัดสุปฏนาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
อุบลราชธานี เปน พระครูปุญญากตาธิคุณ
๑๕๖. พระครูสังฆรักษ ชัยชนะ วัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดยโสธร เปน
พระครูศิริโสธรคณารักษ
๑๕๗. พระครูปลัด วราวุฒิ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครพนม
เปน พระครูพนมปรีชากร
๑๕๘. พระมหาจิรวัฒน ๕ ประโยค วัดแมวะหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูสิริพัฒนพิศาล
๑๕๙. เจาอธิการสุวิทย วัดศิรินทราวาส จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวิธานกิจจาภรณ
๑๖๐. เจาอธิการคารมย วัดปาประชาสามัคคี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปญญาธรรมสาทร
๑๖๑. พระครูปลัด มานิตย วัดควนยูง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูบัณฑิตธรรมรัต
๑๖๒. เจาอธิการสมพร วัดสุทธิวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์
๑๖๓. พระครูประยงค วัดหัวสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูภาวนาจริยคุณ
๑๖๔. พระครูวินัยธร ชยันต ๓ ประโยค วัดซับชะอม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิพิธปริยัติกิจ
๑๖๕. พระมหาเฉลิม ๓ ประโยค วัดมหาสอน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุตคุณากร
๑๖๖. พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน ประสิทธิ์ วัดเภตราสุขารมย จังหวัดระยอง เปน พระครู
พรหมจริยานุวัฒน
๑๖๗. พระครูปลัดศีลวัฒน ปญญา วัดสามจุน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูปญญาศาสนธํารง
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๑๖๘. พระครูป ลัด วิ สุท ธิวั ฒน สุ รเดช วัด จุ ฬามณี จั งหวัด สมุ ทรสงคราม เป น พระครู
ไพศาลกิจจาภรณ
๑๖๙. พระมหาประยุทธ ๓ ประโยค วัดคุม จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุตปญญานุยุต
๑๗๐. พระมหายุทธนา ๔ ประโยค วัดทาขาม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโกศลปริยัติวิสฐิ
๑๗๑. พระมหานิยม ๓ ประโยค วัดโพธิ์ศรีภักดี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปริยัติกิตติวัฒน
๑๗๒. พระมหาสัญญา ๓ ประโยค วัดโพนขา จังหวัดเลย เปน พระครูสุวิธานปริยัติคุณ
๑๗๓. พระมหาวรจั ก ร ๕ ประโยค วั ด เขื่ อ นอุ บ ลรั ต น จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู
สิรปิ ริยัติวรากร
๑๗๔. พระมหาสมควร ๔ ประโยค วัดนาเลาะ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุตสุนทรธรรม
๑๗๕. เจาอธิการนิวัติ ๔ ประโยค วัดหนองทุม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุตภัทรคุณ
๑๗๖. พระมหาประสิทธิ์ ๓ ประโยค วัดนิคมหวยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุตปยธรรม
๑๗๗. พระมหาอภิสิทธิ์ ๓ ประโยค วัดสวางนิวรณนาแก จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
ปริยัติธรรมวรากร
๑๗๘. พระมหาลันดอน ๔ ประโยค วัดบูรพา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติสุทธิคุณ
๑๗๙. พระมหาสมบั ติ ๔ ประโยค วั ด นาฬิ ก าวาส จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป น พระครู
สุตประภัศรคุณ
๑๘๐. พระมหาบุญชวย ๖ ประโยค วัดศรีแกว จังหวัดยโสธร เปน พระครูศรีปุญญาภิรัตน
๑๘๑. พระมหาหนูตัน ๔ ประโยค วัดทุงพาย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปริยัติคุณสุนทร
๑๘๒. พระมหามนู ญ ๔ ประโยค วั ด นารั ง กาวราราม จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป น พระครู
ปริยัติธรรมาลังการ
๑๘๓. พระมหาบุญสง ๓ ประโยค วัดพลสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุตพลธรรม
๑๘๔. พระมหาคณิตฐพล ๓ ประโยค วัดกระทมวนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครู
สุนทรปญญารังสี
๑๘๕. พระมหาสุขสาคร ๕ ประโยค วัดแหลมปอ จังหวัดชุมพร เปน พระครูสิริสุธรรมคุณ
๑๘๖. พระมหาประวิทย ๔ ประโยค วัดเฉียงพง จังหวัดสงขลา เปน พระครูปริยัติธรรมานุรักษ
๑๘๗. พระมหาชอย ๕ ประโยค วัดทาแค จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสิรินิติสาร
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๑๘๘. เจาอธิการเสงี่ยม วัดใหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสันติกัลยาณคุณ
๑๘๙. พระครูใบฎีกา มาโนช วัดไทรยืด จังหวัดอางทอง เปน พระครูนิโครธปญญาวุธ
๑๙๐. พระปลัด ปรีชา วัดซับตะเคียน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิพัฒนปรีชากร
๑๙๑. พระครูสังฆรักษ สนอง วัดทาวัว จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพัฒนกิตติคุณ
๑๙๒. พระปลัด แสง วัดหนองจักร จังหวัดสระบุรี เปน พระครูประภัสสรธรรมทัต
๑๙๓. เจาอธิการสุรพงษ วัดถ้ําวิเวกศรีสวัสดิ์ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิเวกสันติคุณ
๑๙๔. พระครูสังฆรักษ ชาตรี วัดนิมิตมงคล จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิทักษธรรมคุณ
๑๙๕. พระปลัด ธงชัย วัดสิงหาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุนทรสิงหกิจ
๑๙๖. พระครูสมุห ทิน วัดพุนอย จังหวัดลพบุรี เปน พระครูประภัทรธรรมทิน
๑๙๗. พระปลัด บุญสง วัดโคกกลุม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูเกษมจริยากร
๑๙๘. พระสมุห บุญแทน วัดหนองบัว จังหวัดชัยนาท เปน พระครูปทุมกันทรากร
๑๙๙. เจาอธิการวิม วัดขุนซอง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสุวิมลคีรีรักษ
๒๐๐. พระสมุห สุเทพ วัดใหมชัยมงคล จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูวิริยกิจจานุรักษ
๒๐๑. พระสมุห สมหมาย วัดคลองตัน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโอภาสจารุธรรม
๒๐๒. พระปลัด วิเศษ วัดพระธาตุมหาพรหม จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิบลู บริรักษ
๒๐๓. พระครูใบฎีกา สํารอง วัดทุงนาตาปน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิกรมพัฒนกิจ
๒๐๔. เจาอธิการฉลอม วัดพอขุนเณร จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูนครินทรารักษ
๒๐๕. พระสมุห ไกร วัดทุงมะสัง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูไพศาลนวการ
๒๐๖. เจาอธิการสิทธิพงษ วัดพุตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสุทธิสารโสภิต
๒๐๗. พระครูวินัยธร ตี๋ วัดวังน้ําเขียว จังหวัดราชบุรี เปน พระครูพิทักษอรัญเขต
๒๐๘. พระปลัด ฉลวย วัดสารหิตาวาส จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรสารธรรม
๒๐๙. พระปลัด ประเทือง วัดดอนทราย จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูจันทวชิรคุณ
๒๑๐. พระสมุห หมื่น วัดหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูพิทักษวัชรกิจ
๒๑๑. เจาอธิการเฉลิม วัดพุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูวิสุทธิธรรมานุรักษ
๒๑๒. เจาอธิการสวรรค วัดหนองไมแดง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิคมรัตนากร
๒๑๓. พระครูใบฎีกา ถาวร วัดทรัพยยอย จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวิฐปญญารัชต
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๒๑๔. เจาอธิการคะนอง วัดหนองโก จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน
๒๑๕. พระปลัด สัญชัย วัดสวางอารมณ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูโอภาสวชิรานุกูล
๒๑๖. เจาอธิการเดือน วัดเขาทราย จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิริยสาธุกิจ
๒๑๗. เจาอธิการธวัชชัย วัดญาณเมธี จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโฆสิตพัชราศัย
๒๑๘. พระปลัด ฉลอม วัดซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูพัชรธรรมรักขิต
๒๑๙. เจาอธิการพินิตศักดิ์ วัดแมน้ําแควปาสัก จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุธรรมพัชรพินิต
๒๒๐. เจาอธิการทนงค วัดปาสระแกว จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูไพบูลศาสนกิจ
๒๒๑. พระปลัด พิชัย วัดพระพุทธบาทชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสาทรพัชรเขต
๒๒๒. เจาอธิการเกียรติศักดิ์ วัดโคกปรง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูกิตติพัชรากร
๒๒๓. พระใบฎีกา ยนต วัดบานนายาว จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุเขตพัชรคุณ
๒๒๔. พระครูปลัด ณัฐวิทย วัดศรีรัตนาราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูอาทรโชติวัฒน
๒๒๕. พระใบฎีกา ทะนัง วัดบานเนินมะครึด จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสังวรยติวัฒน
๒๒๖. เจาอธิการอาคม วัดคุยพยอม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประโชติวราคม
๒๒๗. พระครูปลัด ชาญณรงค วัดฉุน จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุธรรมไพโรจน
๒๒๘. เจาอธิการจิรวัฒน วัดหนองออ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุทธิวัฒนานุกิจ
๒๒๙. พระปลัด สมหมาย วัดคลองเขนง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูจารุธรรมสาทร
๒๓๐. พระปลัด สมพงษ วัดใหมเจริญธรรม จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุจิตพัฒนพิธาน
๒๓๑. เจาอธิการบรรจบ วัดพระบาทแมไทย จังหวัดลําปาง เปน พระครูไพบูลธรรมกิตติ์
๒๓๒. เจาอธิการปรีชา วัดทุงกลวยโพธาราม จังหวัดลําปาง เปน พระครูมนูญกิจปรีชา
๒๓๓. เจาอธิการวีระเชษฐ วัดทุงโจ จังหวัดลําปาง เปน พระครูวิสารทธรรมรัต
๒๓๔. เจาอธิการบุญ วัดผาแดง จังหวัดลําปาง เปน พระครูอรุณปุญโญภาส
๒๓๕. เจาอธิการพันธ วัดปาสัก จังหวัดพะเยา เปน พระครูโกศลอรัญวัตร
๒๓๖. พระครูปลัด ชูเกียรติ วัดศรีอุโมงคคํา จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุกิตยากร
๒๓๗. พระใบฎีกา สุชาติ วัดศรีมงคล จังหวัดพะเยา เปน พระครูโกวิทมงคลการ
๒๓๘. เจาอธิการอนันต วัดฮองแฮใหม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโกศลนพการ
๒๓๙. เจาอธิการสุขเลิศ วัดปาบานเหลา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูกันตธรรมานุวัฒน
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๒๔๐. เจาอธิการสัมฤทธิ์ วัดเขาแกวอภัย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอภัยคีรีรักษ
๒๔๑. เจาอธิการแกวมา วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูไพจิตสุวรรณรัตน
๒๔๒. เจาอธิการณรงค วัดโพธนาราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุภัทรโพธิรัต
๒๔๓. เจาอธิการบุญโตย วัดเวียงแกว จังหวัดเชียงราย เปน พระครูรัตนาธิมุต
๒๔๔. เจาอธิการอุทัย วัดแมสรวย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอรุณโชติวัตร
๒๔๕. เจาอธิการไสว วัดสันธาตุ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโอภาสเจติยารักษ
๒๔๖. เจาอธิการบุญชวย วัดเมืองกาญจน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุศีลาภิวัฒน
๒๔๗. เจาอธิการชุมพล วัดปางลาว จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวีรสถาพร
๒๔๘. เจาอธิการสุภัตร วัดสันยาว จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวรเขตโสภิต
๒๔๙. เจาอธิการภูริพัฒน วัดปาตึง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโสภณภูริพัฒน
๒๕๐. เจาอธิการสุรพล วัดวังชาง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโกวิทบวรกิจ
๒๕๑. เจาอธิการเชียงวาล วัดมวงคํา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอัมพวันบัณฑิต
๒๕๒. เจาอธิการตะ วัดยาย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุนทรมงคล
๒๕๓. เจาอธิการจรูญ วัดพิกุลทอง จังหวัดนาน เปน พระครูเกษมสุวรรณวุฒิ
๒๕๔. เจาอธิการณรงคศักดิ์ วัดสวนดอก จังหวัดนาน เปน พระครูบวรกิตตินันท
๒๕๕. เจาอธิการโชติ วัดแมวาก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประภัศรรัตนโชติ
๒๕๖. พระครูสังวร วัดสันทรายมูล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูพิพัฒนศีลสังวร
๒๕๗. พระครูสามารถ วัดสระนิคม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูขันติสราภิรักษ
๒๕๘. เจาอธิการชุมพล วัดแมแพง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูรัตนปญญาวัฒน
๒๕๙. เจาอธิการศรายุทธ วัดอินทราราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศาสนกิจโกศล
๒๖๐. เจาอธิการสุพรรณ วัดชอแลพระงาม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโสภิตพัฒนโชติ
๒๖๑. พระปลัด คธา วัดโละปูเลย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโกวิทธรรมาวุธ
๒๖๒. เจาอธิการวิชัย วัดศรีโสภณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิชิตชัยโสภณ
๒๖๓. เจาอธิการสุมิตร วัดทิพยศรีปญญา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปญญาสิทธิวฒ
ั น
๒๖๔. เจาอธิการทวี วัดเทพชุมพล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพิศาลธรรมปสุต
๒๖๕. เจาอธิการธีระพงษ วัดผาสุการาม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิมลพัฒนานุกิจ
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๒๖๖. เจาอธิการสุดใจ วัดสระแกว จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูรัตนจันทวิมล
๒๖๗. พระมหาปรี ช า ๔ ประโยค วั ด ดอยวนาราม จั ง หวั ด หนองคาย เป น พระครู
สุตปญญาโสภณ
๒๖๘. เจาอธิการอภิชัยเดช วัดจอมทอง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณขันติคุณ
๒๖๙. เจาอธิการชัยพฤกษ วัดปาเวินศรี จังหวัดหนองคาย เปน พระครูพนาสณฑพิสัยกิจ
๒๗๐. เจาอธิการบุญทวง วัดธัญญาราษฎรบํารุง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูธัญญธีรธรรม
๒๗๑. เจาอธิการสมควร วัดสรางประทาย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปภัสสราภิราม
๒๗๒. เจาอธิการเลิศชัย วัดทาหนองฉันท จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอัครชยาภรณ
๒๗๓. เจาอธิการสุกัน วัดศิริพัฒนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุธรรมพัฒนคุณ
๒๗๔. พระมหาชวง ๔ ประโยค วัดบรรพตวนาราม จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติวรานุรักษ
๒๗๕. พระปลัด วิฑูรย วัดไชยรัตนรังสี จังหวัดเลย เปน พระครูวิชัยรัตโนภาส
๒๗๖. เจาอธิการสุวิทยชาญ วัดโพนงาม จังหวัดเลย เปน พระครูสุวรรณธรรมาทร
๒๗๗. เจาอธิการเฉวียง วัดเจริญชัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวีรปญญาภรณ
๒๗๘. เจาอธิการโสภา วัดประสิทธิ์สังวร จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประสิทธิ์กิตติโสภณ
๒๗๙. เจาอธิการชนะ วัดโนนอุดม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูอุดมพิชัยกิจ
๒๘๐. เจาอธิการบุญชู วัดสันติธรรมพัฒนา จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสันติสีลคุณ
๒๘๑. เจาอธิการวิชัย วัดกุงศรีสันติยาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสันติสุภการ
๒๘๒. เจาอธิการสนิท วัดทรงศิลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสถิตธรรมวรคุณ
๒๘๓. พระครูวินัยธร วาสนา วัดสระทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณสราภิวัฒน
๒๘๔. เจาอธิการบุญมา วัดศรีวราราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอาคมบุญรักษ
๒๘๕. พระสมุห สมศักดิ์ วัดหนองไฮ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริสารโสภณ
๒๘๖. เจาอธิการสุวิทย วัดสะอาดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุทธิโพธิคุณ
๒๘๗. พระสมุห เสาร วัดปาประชาบํารุง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอรัญธรรมสุนทร
๒๘๘. เจาอธิการสมเพชร วัดประจันตวราราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวัชรธรรมาภิรม
๒๘๙. เจาอธิการหมุน วัดถ้ําคีรีบรรพต จังหวัดขอนแกน เปน พระครูบรรพตโชติธรรม
๒๙๐. เจาอธิการถาวร วัดแกวกูชัยมงคล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูชัยมงคลรัตน
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เจาอธิการเหมือน วัดชัยศรี จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิชัยสันติคุณ
เจาอธิการบุญชู วัดสะเดาหวาน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอุดมบุญโชติ
เจาอธิการคมสันต วัดแกนเทา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอมรธรรมสาร
เจาอธิการประจักษ วัดปาแดง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูนันทธรรมรังษี
เจาอธิการหนูกัน วัดหนองคลอง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูกันตศีลวิมล
เจาอธิการอุดม วัดธรรมมงคล จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปภัสรธรรมมงคล
เจาอธิการอุทัย วัดหนองซําขาสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอรุณประสิทธิคุณ
เจาอธิการสีใคร วัดนาคูเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสันตธรรมโสภณ
พระครูสังฆรักษ สนิท วัดสวางโพธิ์ทอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโพธิวราจารย
เจาอธิการประสาท วัดศรีสุมังคลาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูเตชปุญญากร
เจาอธิการถวิล วัดหัวชาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูธรรมจักรวรคุณ
เจาอธิการอนุวัฒน วัดอัมพวัน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอัมพวนาภิรักษ
เจาอธิการวิทติ ย วัดปาเฉลิมราชพัฒนา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปทุมวรรณาภรณ
เจาอธิการพูน วัดปลาฝา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิบูลชินวงษ
พระครูใบฎีกา สุรพงษ วัดชองเม็กธรรมาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครู
เจาอธิการสวนนอย วัดอัมพวัน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอนุเขตธรรมรักษ
เจาอธิการสุดใจ วัดสิงหทอง จังหวัดยโสธร เปน พระครูบวรฐิติคุณ
เจาอธิการนิติกรณ วัดดอนแกว จังหวัดยโสธร เปน พระครูรัตนศีลวัฒน
พระปลัด บุญธรรม วัดหลักหิน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิโรจนวีราภรณ
เจาอธิการคมสันต วัดหนองบัวดง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุภัทรธรรมโสภณ
เจาอธิการสมัย วัดรังแรง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุมนวุฒิธรรม
เจาอธิการสัมฤทธิ์ วัดปลาเดิด จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประสิทธิคุณวัฒน
เจาอธิการคําสอน วัดอเนกธรรมคุณ จังหวัดนครพนม เปน พระครูประทีปธรรมานุศาสน
เจาอธิการบุญสนอง วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม เปน พระครูพิพิธโพธิธรรม
เจาอธิการกาทอน วัดศรีชมชื่น จังหวัดนครพนม เปน พระครูปราโมชพัฒนคุณ
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๓๑๖. เจาอธิการบุญรวม วัดอัมพวัน จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูไพโรจนปญญาคุณ
๓๑๗. พระมหามานพ ๓ ประโยค วัดสระรังษี จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสุตธรรมรังษี
๓๑๘. พระมหาสุทิน ๓ ประโยค วัดปาอางซับประดู จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
อินทรโสภณ
๓๑๙. เจาอธิการสวงษ วัดโนนตูม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิชิตธรรมสาร
๓๒๐. เจาอธิการสุวิชชา วัดโนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปรีชาธรรมจารี
๓๒๑. เจ า อธิ ก ารทนงศั ก ดิ์ วั ด ประคํ า อารามศรี จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป น พระครู
โสภณธรรมรัต
๓๒๒. เจาอธิการจรินทร วัดโบสถคงคาลอม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูชลธารชัยเขต
๓๒๓. เจาอธิการเลิศ วัดบานโปง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประภัศรธวัชชัย
๓๒๔. พระปลัด กิตติ วัดวะภูแกว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกิตติวัฒนคุณ
๓๒๕. เจาอธิการธีรศักดิ์ วัดจันทึก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุธรรมธีรานุยุต
๓๒๖. พระใบฎีกา สุภาพ วัดพิสิฐบูรณาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิสิฐบูรณาการ
๓๒๗. พระใบฎีกา วิชัย วัดมะเกลือเกา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวินิตบุรารักษ
๓๒๘. เจาอธิการประสิทธิ์ วัดคางพลูใต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิมลสุทธิวัตร
๓๒๙. เจ า อธิ ก ารบุ ญ จวด วั ด ญาณโศภิ ต วนาราม จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป น พระครู
โสภิตญาณประยุต
๓๓๐. เจาอธิการอาคม วัดปาสิริมงคล จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูครบุรีคณารักษ
๓๓๑. เจาอธิการเฉลียว วัดโนนกอก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบุญสารโกศล
๓๓๒. พระครูใบฎีกา ปราโมทย วัดจันทราราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุมนจันทคุณ
๓๓๓. พระปลัด ทองแสง วัดปาขามทุงพุดซา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูจักราช
ธรรมานุรักษ
๓๓๔. พระใบฎีกา พินิจ วัดหนองขามนาดี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุกิจบุญเขต
๓๓๕. พระครูวินัยธร ประพันธ วัดปาภูหายหลง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบรรพต
สมานคุณ
๓๓๖. พระมหาสนม ๓ ประโยค วัดอุดรนพพาลัย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปริยัติเขมคุณ
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เจาอธิการทองใส วัดแจง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโอภาสปสุตคุณ
เจาอธิการบุญเลียบ วัดน้ําลาด จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูธีรธรรมวิสิทธิ์
เจาอธิการสุเจตน วัดโนนสะอาด จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพุทธิธรรมนาถ
เจาอธิการสนั่น วัดศิริธรรมวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุวิชาธรรมนาถ
เจาอธิการสงวน วัดบุปผาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปภัศรคุณาธาร
เจาอธิการขันธทอง วัดบานตะลอมไผ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูเวฬุสิทธิญาณ
เจาอธิการสมพร วัดบุงเวียนวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปฏิภาณธรรมรส
เจาอธิการสายทอง วัดเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูผาสุกธรรมาจารย
พระครูสังฆรักษ เลิศ วัดชุมพลมณีรัตน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูบวรมณีรัตน
เจาอธิการเสถียร วัดปาคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูนิวิฐธรรมานุยุต
เจาอธิการสมัย วัดบานขามพิมาย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุวิมลบุญปสุต
เจาอธิการเนีย วัดแจง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุทธสีโลภาส
เจาอธิการสามารถ วัดอิสาณทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูชัยธรรมคุต
พระสมุห ธีรพัฒน วัดหนองไผนอย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสถิตศีลวัตร
เจาอธิการอิศราชัย วัดซับคะนิง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูจันทชัยธรรม
เจาอธิการเจือ วัดตาลวก จังหวัดสุรินทร เปน พระครูไพโรจนสารธรรม
เจาอธิการไสว วัดเพี้ยราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประโชติจริยาภรณ
เจาอธิการสมเกียรติ วัดสวางหนองอียอ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประภาตธรรมานุบาล
เจาอธิการอิสระ วัดศรีพรหมอุดมธรรม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอุดมวิสารทธรรม
พระครูเฉลิม วัดกําแพง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปราการสุนทรกิจ
พระครูปลัด วรเทพ วัดเจดียทอง จังหวัดนครนายก เปน พระครูสุวรรณเจติยานุการ
พระครู วิ จิ ต รสรการ สิ ท ธิ โ ชค วั ด บางสมั ค ร จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เป น พระครู
พระมหาขํ า ๓ ประโยค วั ด พรหมราช จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป น พระครู
เจาอธิการชาติชาย วัดโพธิวงศาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูโพธยานุรักษ
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๓๖๑. พระครูสังฆรักษ ทวี วัดทุงเฟอ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุทธิเขตตานุรักษ
๓๖๒. เจาอธิการประดิษฐ วัดมุขธาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสถิตกาญจนคุณ
๓๖๓. เจาอธิการสมพร วัดสีตลากร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสีลจริยานุวัตร
๓๖๔. พระครูปลัด ชัยวัฒน วัดหัวสวน จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสารธรรมรัต
๓๖๕. พระครูปลัด ประวิทย วัดทายางเหนือ จังหวัดชุมพร เปน พระครูวรพุฒิคุณ
๓๖๖. พระใบฎีกา สาโรจน วัดโหละคลา จังหวัดตรัง เปน พระครูปภาตธรรมโกวิท
๓๖๗. พระปลัด นอย วัดบางเหียน จังหวัดกระบี่ เปน พระครูพินิตธรรมาวุธ
๓๖๘. เจาอธิการวิษณุ วัดประดูหอม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูกาชาด
๓๖๙. เจาอธิการสุนันท วัดเทพมุนีโสภณ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูกิตตินันทโสภณ
๓๗๐. พระสมุห สมพงษ วัดน้ําวิ่ง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูประโชติพัชราทร
๓๗๑. เจาอธิการฉลวย วัดผาหลัก จังหวัดนาน เปน พระครูสุวรรณนันทวิจิตร
๓๗๒. เจาอธิการประมวล วัดปาสาระวารี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสังวรสีลสมาจาร
๓๗๓. เจาอธิการสมใจ วัดไชยาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประสิทธิธรรมานุศาสน
๓๗๔. เจาอธิการอดิศักดิ์ วัดปามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอดิสัยคุณาทร
๓๗๕. เจาอธิการประทวน วัดปาพุทธาวาส จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโอภาสศาสนกิจ
๓๗๖. เจาอธิการหนุม วัดปาแกนทาว จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิศาลมงคลวัตร
๓๗๗. พระครูปลัด เฉลิม ๔ ประโยค วัดอัมพวา กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวุฒิธรรมานันท
๓๗๘. พระมหาเตียง ๓ ประโยค วัดประชาระบือธรรม กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
สกลธรรมสาธก
๓๗๙. พระมหาป ญ ญา ๕ ประโยค วั ด คลองชวดลากข า ว จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เป น
พระครูสิริปญญานุโยค
๓๘๐. พระมหาธุวันต ๖ ประโยค วัดหวยคันแหลน จังหวัดอางทอง เปน พระครูศรีปญญาวัตร
๓๘๑. พระมหาวีระ ๕ ประโยค วัดชองลม จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสิริวุฒิรังษี
๓๘๒. พระมหาธรรมรัตน ๕ ประโยค วัดบานหลวง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสิริรัตนโสภณ
๓๘๓. พระมหาวราคม ๔ ประโยค วัดบานวาก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปริยัติวราคม
๓๘๔. พระมหาประเสริฐ ๓ ประโยค วัดสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรสุตเขต
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๓๘๕. พระมหาบรรเทา ๓ ประโยค วัดศิริชัยตลิ่งคงคาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครู
ปริยัติปญญาวิกรม
๓๘๖. พระมหาชาญชั ย ๔ ประโยค วั ด ดอนหั น จั ง หวั ด มหาสารคาม เป น พระครู
ปริยัติกิตติโสภณ
๓๘๗. พระมหาสนั่น ๓ ประโยค วัดนามน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุตเขตโกศล
๓๘๘. พระมหาเรืองศิลป ๕ ประโยค วัดบานผือ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสิรินันทคุณ
๓๘๙. พระครูปลัด เสนาะ วัดชาง จังหวัดนครนายก เปน พระครูโสภณนาคกิจ
๓๙๐. พระมหาวิโรจน ๖ ประโยค วัดปทุมสาคร จังหวัดระนอง เปน พระครูศรีวรปญญากร
๓๙๑. พระมหาไพโรจน ๓ ประโยค วัดปากอสุวรรณาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครู
โอภาสสุตาภรณ
๓๙๒. พระอธิการประสพไชย วัดปาจิตตภาวนา จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมภาวนาวิกรม
๓๙๓. พระอธิการสมชาย วัดประสาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิทิตธรรมธาดา
๓๙๔. พระครูสมุห กําพล วัดสําเภาลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูภาวนารัตนาภรณ
๓๙๕. พระอธิการนิคม วัดทุงไกดัก จังหวัดตราด เปน พระครูกิตติสารโกศล
๓๙๖. พระครูธรรมธร บุญทวี วัดปาเทสรังสี จังหวัดตราด เปน พระครูมงคลญาณโสภณ
๓๙๗. พระครูวินัยธร เสรี วัดธรรมาภิมุข จังหวัดตราด เปน พระครูภาวนาปจจันตเขต
๓๙๘. พระอธิการพรมมี วัดปาภูกระแต จังหวัดขอนแกน เปน พระครูภาวนาสิริธรรม
๓๙๙. พระอธิการประเสริฐ วัดปาประชาศรัทธาธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครู
ภาวนาประชารักษ
๔๐๐. พระครูใบฎีกา อยู วัดวิเวกอาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูภาวนาวิหารคุณ
๔๐๑. พระอธิการจําลอง วัดถ้ําสุมะโน จังหวัดพัทลุง เปน พระครูภาวนาจิตตสุนทร
๔๐๒. พระครูปลัด ทองอยู วัดอินทราวาส กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอินทสุวรรณโชติ
๔๐๓. พระอธิการประสพ วัดนาคนิมิตร กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโกศลวิสุทธิธรรม
๔๐๔. พระอธิการประสิทธิ์ วัดศรีกุเรชา กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิศิษฏวรคุณ
๔๐๕. พระครูสมุห สกล วัดบางเตย กรุงเทพมหานคร เปน พระครูประภัสรธรรมพิสุทธิ์
๔๐๖. พระปลัด จรัญ วัดบางมดโสธราราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิศุทธิ์จันทรังษี
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๔๐๗. พระสมุห สุทิน วัดศรีรัตนาราม จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูโกศลนนทกิจ
๔๐๘. พระครูปลัด จรูญ วัดอินทร จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูนนทวิมลรัตน
๔๐๙. พระอธิการประเทือง วัดโพธิ์เลื่อน จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูอมรธรรมกิจ
๔๑๐. พระอธิการกลาณรงค วัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิบูลกัลยาณคุณ
๔๑๑. พระใบฎีกา ปรีชา วัดแสงมณี จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมปยกิจ
๔๑๒. พระครูวินัยธร อนุชา วัดนิยมยาตรา จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูวิจารณธรรมคุณ
๔๑๓. พระอธิการดวด วัดกลางสวน จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสถิตกิจโกศล
๔๑๔. พระอธิการสมาน ๓ ประโยค วัดนอ ย จังหวัดพระนครศรีอ ยุธยา เปน พระครู
พิทักษนครานุกิจ
๔๑๕. พระครูสังฆรักษ บุญมา วัดยานอางทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
วิวิธปุญญาภิรัต
๔๑๖. พระอธิ ก ารพยนต วั ด หนองโสน จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
อดุลธรรมประสาธน
๔๑๗. พระครูปลัด อุดร วัดมาบโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโพธิธรรมนิวิฐ
๔๑๘. พระครูสังฆรักษ สมาน วัดโพธิ์เอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสถิตชินวงศ
๔๑๙. พระใบฎีกา ชัยชนะ วัดบางสงบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสันติธรรมทัต
๔๒๐. พระใบฎีกา ลมัย วัดโตนด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุมงคลกิจ
๔๒๑. พระสมุ ห สมชาย วั ด ประดู โ ลกเชษฐ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
โกศลวิหารกิจ
๔๒๒. พระอธิการจรัญ วัดแจง จังหวัดอางทอง เปน พระครูอรุณวัฒนากร
๔๒๓. พระครูสังฆรักษ ทรงพล วัดพิจารณโสภณ จังหวัดอางทอง เปน พระครูโสภณ
ธรรมวิจารณ
๔๒๔. พระอธิการเหลื่อ วัดชัยสิทธาราม จังหวัดอางทอง เปน พระครูประภัศรชัยสิทธิ์
๔๒๕. พระอธิการบัญญัติ วัดมวงฝาย จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิศิษฏพัฒนวิธาน
๔๒๖. พระครูสังฆรักษ สมนึก วัดหนองโปง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูเกษมธรรมวิธาน
๔๒๗. พระใบฎีกา สุเทพ วัดสนมไทย จังหวัดสระบุรี เปน พระครูกิตติวิริยานุโยค
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๔๒๘. พระอธิการจํารัส วัดโคกกรุง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสังวรานุโยค
๔๒๙. พระอธิการบุญนาค วัดหนองพันเรือ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูมงคลวรธรรม
๔๓๐. พระอธิการสมพร วัดคลองเมา จังหวัดลพบุรี เปน พระครูจริยาภิราม
๔๓๑. พระอธิการบุญถึง วัดวังกระทุม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิวัฒนบุญโชติ
๔๓๒. พระใบฎีกา ภากร วัดคุงนาบุญ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุคนธบุญเขต
๔๓๓. พระครูปลัด ยงยุทธ วัดเขาแกวรัตนวนาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิสิฏฐธรรมสาร
๔๓๔. พระสมุห ธงชัย วัดทาอิฐ จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูวิศิษฏปญญาวุธ
๔๓๕. พระใบฎีกา ชูชาติ วัดศรีเจริญธรรม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูพิพัฒนชยากร
๔๓๖. พระใบฎีกา นาค วัดหนองเตาดํา จังหวัดชัยนาท เปน พระครูมงคลวิมลกิจ
๔๓๗. พระอธิการบุญเลิศ วัดหนองสระ จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยสังฆกิจ
๔๓๘. พระปลัด วิรัต วัดโปงขอย จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยกิจพิพัฒน
๔๓๙. พระครูธรรมธร เสวียง วัดชลธีบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุนทรกิตติธํารง
๔๔๐. พระอธิการบุญธรรม วัดอัมพวนาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุธรรมพิสุทธิ์
๔๔๑. พระอธิการบรรจง วัดใหมนาวังหิน จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุภัทรสมาจาร
๔๔๒. พระอธิการหนุน วัดโคงดารา จังหวัดชลบุรี เปน พระครูอรุณธรรมสาธก
๔๔๓. พระครูวินัยธร ปฏิพล วัดกําแพง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูชลธารคุณากร
๔๔๔. พระอธิการวิชาญ วัดหวยปราบ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูไพศาลสันติธรรม
๔๔๕. พระอธิการไพรี วัดมาบคลา จังหวัดชลบุรี เปน พระครูประภัทรวิริยาภรณ
๔๔๖. พระอธิการไกร วัดหนองชุมเห็ด จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสีลสารโสภณ
๔๔๗. พระครูปลัด ฉลวย วัดเขาเสาธงทอง จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุวรรณสิริธัช
๔๔๘. พระมหารัตนรัตน ๔ ประโยค วัดกองดิน จังหวัดระยอง เปน พระครูสุนทรเขมาภินันท
๔๔๙. พระมหาอมร ๓ ประโยค วัดพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง เปน พระครูภัทรกิจโสภณ
๔๕๐. พระใบฎีกา วิรัตน วัดชลธาราม จังหวัดระยอง เปน พระครูชลธารพัฒนกิจ
๔๕๑. พระธรรมธร วัฒนา วัดปากแพรก จังหวัดระยอง เปน พระครูประภาสสิริวัฒน
๔๕๒. พระปลัด สุด วัดอุดมธัญญาวาส จังหวัดระยอง เปน พระครูวิสุทธิ์รัตนาภรณ
๔๕๓. พระอธิการเชวง วัดวังเวียน จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพิพัฒนกิตติวรรณ
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๔๕๔. พระปลัด สฤษดิ์ วัดวังทอง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูจันทรกิจโสภณ
๔๕๕. พระอธิการสายันต วัดบอพุ จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสารธรรมสุนทร
๔๕๖. พระอธิการอุดร วัดสถาพรพัฒนาราม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูวิบูลเขมากร
๔๕๗. พระอธิการปราโมทย วัดทรายงาม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูจิตรการโกวิท
๔๕๘. พระครูปลัด ไพศาล วัดหนองออ จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูโกศลสาธุการ
๔๕๙. พระสมุห กฤชนน วัดชางขาม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูจันทกิตติวงศ
๔๖๐. พระอธิการสุนทร วัดพังงอน จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูบูรพาวีราภรณ
๔๖๑. พระสมุห สาคร วัดคลองนนทรี จังหวัดตราด เปน พระครูนันทวรกิจ
๔๖๒. พระมหาดุสิต ๓ ประโยค วัดพระอมรพิสัย จังหวัดนครปฐม เปน พระครูสถิตอมรพิสัย
๔๖๓. พระครูสังฆรักษ สะอาด วัดทัพยายทาว จังหวัดนครปฐม เปน พระครูสีลสุทธิคุณ
๔๖๔. พระอธิการสมพร วัดประชานาถ จังหวัดนครปฐม เปน พระครูจิรวรธรรม
๔๖๕. พระปลัด สนั่น วัดนครชื่นชุม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูมงคลประภาส
๔๖๖. พระอธิการสมเกียรติ วัดหวยพระ จังหวัดนครปฐม เปน พระครูพิทักษธรรมกิตติ์
๔๖๗. พระครูใบฎีกา ทวน วัดอุทุมพราราม จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูพิสุทธิ์สมณการ
๔๖๘. พระปลัด สินชัย วัดสวางอารมณราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณสมโณภาส
๔๖๙. พระครูสมุห เฮง วัดทาพิกุลทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุภัทรศาสนวิธาน
๔๗๐. พระปลัด บัว วัดไผลูกนก จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูโกสุมธรรมสาร
๔๗๑. พระสมุห มานพ วัดเสาธง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิสิฐสุวรรณธัช
๔๗๒. พระอธิการสามารถ วัดดงกะเชา จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิสุทธิสมณการ
๔๗๓. พระใบฎีกา สาย วัดลาดประทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูอุภัยธรรมวงศ
๔๗๔. พระใบฎีกา ปริ่ง วัดหนองหิน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสถิตมงคลธรรม
๔๗๕. พระอธิการจิตติ วัดพุทธกาญจนมุนี จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์กาญจนมุนี
๔๗๖. พระครูปลัด สุดใจ วัดทุงสมอ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวรธรรมประภาส
๔๗๗. พระอธิการเฉลิม วัดปาเขาใหญ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูโชติธรรมานุวัฒน
๔๗๘. พระสมุห สายรุง วัดถ้ําประทุน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนธรรมสถิต
๔๗๙. พระอธิการคณิต วัดโสนงาม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนธรรมาภิราม
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พระใบฎีกา สุวิทย วัดวังหิน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนสุทธสีล
พระปลัด สมคิด วัดหินแทนลําภาชี จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูถาวรกาญจนธรรม
พระปลัด ทวี วัดหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูเกษมบุญสาร
พระปลัด สมพงษ วัดเพชรสมบูรณ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวชิรกาญจนธรรม
พระปลัด นิยม วัดสุวรรณรัตนาราม จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครสุวรรณรัตน
พระครูใบฎีกา สํารวย วัดธรรมโชติ จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครโชติธรรม
พระครูปลัด โนรา วัดศิริมงคล จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูวรธรรมสาคร
พระอธิการกุล วัดหนองหิน จังหวัดราชบุรี เปน พระครูมงคลคามเขต
พระอธิการประยุทธ วัดดอนตลุง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูศาสนกิจจานุโยค
พระสมุห มนัส วัดไพรสะเดา จังหวัดราชบุรี เปน พระครูเกษมธรรมรัตน
พระครูวินัยธร เฉลิมชัย วัดโชค จังหวัดราชบุรี เปน พระครูกันตชัยธรรม
พระอธิการสังเวียน วัดโคกตับเปด จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิริยาภิรักษ
พระปลัด อุน วัดมวง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูภัททสิริธรรม
พระสมุห สวัสดิ์ วัดมวง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูพัฒนวิหารธรรม
พระอธิการนงค วัดธอเจริญธรรม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวชิรประชาทร
พระสมุห บุญเชิด วัดหนองปนแตก จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูปุญญาวัชรากร
พระครูใบฎีกา บรรเทิง วัดถิ่นปุรา จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูนันทวัชรกิจ
พระอธิการบุญเชิด วัดเขาดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูอุปถัมภปุญญสาร
พระอธิการเรียน วัดสามกระทาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูอนุวัตรสิกขการ
พระอธิการอุทัย วัดสะพานขี้เหล็ก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูโอภาส
พระอธิการสุชิน วัดวังน้ําเขียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูไพโรจนธรรมานุสิฐ
พระอธิการลมบน วัดวังยิ้มแยม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาตปญญาธร
พระสมุห สุขเกษม วัดสุคตวราราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิปุณเขมทัต
พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีอุทุมพร จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิทัศนประชานุกูล
พระอธิการวิบูลย วัดชองคีรี จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยมคีรีรักษ
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๕๐๕. พระอธิการอําพร วัดดอนพลอง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิภาสธรรมาธิมุต
๕๐๖. พระอธิการอนนท วัดอุดมพร จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรันตรอุดมพร
๕๐๗. พระอธิการธรรมนูญ วัดดานชาง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิติจันทโชติ
๕๐๘. พระปลัด วรชน วัดกระจังงาม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรุติวรโสภณ
๕๐๙. พระใบฎีกา ประสงค วัดลาดคาว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยุตพัฒนกิจ
๕๑๐. พระอธิการนุตร วัดทับกฤชเหนือ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิเวศนบวรกิจ
๕๑๑. พระอธิการเหลือ วัดวังใหญ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวุตถสีลคุณ
๕๑๒. พระอธิการทองดํา วัดแกวโสภณ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูเกษมวชิรโสภณ
๕๑๓. พระครูปลัด สอาด วัดเสด็จ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุทธิวชิรศาสน
๕๑๔. พระอธิการละเอียด วัดทุงน้ําตก จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูมนูญวชิรเขต
๕๑๕. พระอธิการเชิง วัดพิกุลทอง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูโชติวชิรคุณ
๕๑๖. พระอธิการบุญสืบ วัดหนองไมกอง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูโกศลวชิราคม
๕๑๗. พระอธิการประยงค วัดตลุกหิน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิเศษสมาธิวัตร
๕๑๘. พระอธิการขัน วัดบรรพตสุทธาราม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสัยสุวรรณบรรพต
๕๑๙. พระอธิการมานัส วัดทาฬอ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิจิตรวรเวท
๕๒๐. พระอธิการกิตติชัย วัดปากคลองไขเนา จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิพิธกิตติวัฒน
๕๒๑. พระอธิการสมชาย วัดไผใหญ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิธานเวฬุวัน
๕๒๒. พระอธิการบุญยงค วัดเขาเขต จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิมณฑวรเขต
๕๒๓. พระอธิการประสิทธิ์ วัดตนชุมแสง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส
๕๒๔. พระอธิการสวน วัดคลองโพธิ์ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิชิตโพธิคุณ
๕๒๕. พระอธิการประพันธ วัดลําปาสักมูล จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโกวิทพัชรสาสน
๕๒๖. พระอธิการใบ วัดใหมสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสันติพัชรโกศล
๕๒๗. พระอธิการสํารวย วัดไทรงาม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปยพัชรโสภณ
๕๒๘. พระอธิการเหน็ก วัดไทรทองวนาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปยพัชรานุสิฐ
๕๒๙. พระอธิการพิพัฒน วัดจิรวัฒนาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูพิพัฒนมงคล
๕๓๐. พระครูประทวน วัดประชาราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูโสภิตประชาสาร
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๕๓๑. พระอธิการมะลิ วัดศรีโสภณ จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูฉันทธรรมโสภณ
๕๓๒. พระอธิการไพบูลย วัดมงคลนิมิต จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุนทรมงคลวิบูลย
๕๓๓. พระอธิการปาน วัดตูม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประจักษธรรมบาล
๕๓๔. พระอธิการสุทิน วัดเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุภัทรกิจวิบูลย
๕๓๕. พระอธิการชั้ว วัดวังขี้เหล็ก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุจิตวุฒิคุณ
๕๓๖. พระใบฎีกา แชม วัดนาลานขาว จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประคุณธรรมวิจารณ
๕๓๗. พระมหาบรรจง ๓ ประโยค วัดหวยไคร จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุตวิริยสุนทร
๕๓๘. พระอธิการจรัญ วัดตนสนโพธาราม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุวัฒนจันทโพธิ
๕๓๙. พระใบฎีกา เสนห วัดใหมโพธิ์ทอง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูปยโพธิกิจ
๕๔๐. พระสมุห เสรี วัดหนองบัว จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูโกมุทสีลวัตร
๕๔๑. พระอธิการภักดี วัดจันทโรภาส จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูถาวรวัยวุฒิ
๕๔๒. พระอธิการสําเนียง วัดมงคลนิมิตร จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูกิตติมงคลธาดา
๕๔๓. พระสมุห บุญโชติ วัดสิงหศรีสวาง จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสีหบุญโชติ
๕๔๔. พระอธิการนุกูล วัดบานเกาะ จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูประทีปคามเขต
๕๔๕. พระอธิการประจักษ วัดใหมเจริญสุข จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูผาสุกธรรมประจักษ
๕๔๖. พระใบฎีกา พรชัย วัดบานแกงใต จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูปญญาวัชรกิจ
๕๔๗. พระปลัด วินัย วัดชัยชนะพล จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูชัยศีลวัตร
๕๔๘. พระอธิการสีทัด วัดนาไรเดียว จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุเขตธรรมทัต
๕๔๙. พระใบฎีกา สมจิต วัดโตงเตง จังหวัดตาก เปน พระครูศุภกิจบุณยากร
๕๕๐. พระอธิการสมชาย วัดปทุมคีรี จังหวัดตาก เปน พระครูบรรพตปทุมรักษ
๕๕๑. พระอธิการสงกรานต วัดศรีบุญเรือง จังหวัดตาก เปน พระครูโสภิตบุญโชติ
๕๕๒. พระอธิการมนัส วัดมหาวันวิเวก จังหวัดตาก เปน พระครูกมลพนารัต
๕๕๓. พระปลัด สุรินทร วัดกูสี่ขันฑ จังหวัดลําปาง เปน พระครูอมรธรรมเจดีย
๕๕๔. พระอธิการศุภกร วัดแมกวัก จังหวัดลําปาง เปน พระครูปฏิภาณสุภการ
๕๕๕. พระอธิการทอง วัดไหลหิน จังหวัดลําปาง เปน พระครูอภัยสุวรรณกิจ
๕๕๖. พระอธิการประสงค วัดทาหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุธรรมวรดิตถ
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๕๕๗. พระอธิการบรรลา วัดสาแพะ จังหวัดลําปาง เปน พระครูสันติพนารักษ
๕๕๘. พระอธิการบรรจง วัดหลิ่งกาน จังหวัดลําปาง เปน พระครูอดุลกิจปราโมทย
๕๕๙. พระอธิการบุญมา วัดสันโปง จังหวัดลําปาง เปน พระครูโชติบุญญาคม
๕๖๐. พระอธิการธานี วัดจงพัฒนา จังหวัดลําปาง เปน พระครูปราโมทยพัฒนาภรณ
๕๖๑. พระอธิการอารีย วัดทุงตอน จังหวัดลําปาง เปน พระครูปรีชาชัยเขต
๕๖๒. พระอธิการสมพงษ วัดนาแกวตะวันออก จังหวัดลําปาง เปน พระครูขันติบุรพรัตน
๕๖๓. พระอธิการสม วัดศรีลอม จังหวัดลําปาง เปน พระครูมงคลคุณธาดา
๕๖๔. พระอธิการมนตรี วัดรองยาง จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุจิณโพธิวิจักษ
๕๖๕. พระสมุห ภักดี วัดทุงหลวง จังหวัดพะเยา เปน พระครูประภาสวรเขต
๕๖๖. พระปลัด ทนงศักดิ์ วัดศรีเมืองมาง จังหวัดพะเยา เปน พระครูจันทวิริโยภาส
๕๖๗. พระสมุห ยุทธการ วัดรองคือ จังหวัดพะเยา เปน พระครูประยุตศุภการ
๕๖๘. พระมหาชยพล ๔ ประโยค วัดสันมะนะ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูปริยัติชัยวัฒน
๕๖๙. พระครูอุเทน วัดบัวสลี จังหวัดเชียงราย เปน พระครูกมลอินทโชติ
๕๗๐. พระอธิการจรูญ วัดปาเลา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูจันทธรรมวัฒน
๕๗๑. พระอธิการสันติ วัดดอนมูล จังหวัดเชียงราย เปน พระครูกิตติธรรมสถิตย
๕๗๒. พระอธิการบุญเหลี่ยม วัดหวยไคร จังหวัดเชียงราย เปน พระครูเกษมปญญาธร
๕๗๓. พระอธิการเสริฐ วัดพระธาตุปูลาน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูถาวรเจติยาภิบาล
๕๗๔. พระครูวินัยธร อรัญ วัดศรีทรายมูล จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุทัสสนียโสภณ
๕๗๕. พระอธิการมานิต วัดทุงโหงใต จังหวัดแพร เปน พระครูมุนินทประชามานิต
๕๗๖. พระอธิการไสว วัดเตาปูน จังหวัดแพร เปน พระครูสุธาปญโญภาส
๕๗๗. พระอธิการอธิวัชร วัดแมยางโทน จังหวัดแพร เปน พระครูพิมลธรรมประโชติ
๕๗๘. พระสมุห จันทรบาล วัดกุญชรนิมิต จังหวัดแพร เปน พระครูบุญบาลนิมิต
๕๗๙. พระอธิการชัยมงคล วัดไทรยอย จังหวัดแพร เปน พระครูโอภาสชัยมงคล
๕๘๐. พระอธิการไกรเลิศ วัดแชฟา จังหวัดแพร เปน พระครูจารุศีลากร
๕๘๑. พระอธิการสมพงษ วัดปาเวียงทอง จังหวัดแพร เปน พระครูภาวนาปญญาคุณ
๕๘๒. พระครูปลัด ชัยรัตน วัดตนธง จังหวัดแพร เปน พระครูรัตนชยาภิธัช
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พระธรรมธร ไกรพล วัดน้ํามวบ จังหวัดนาน เปน พระครูฉันทกิจสุนทร
พระครูสมุห พิทักษ วัดปาสัก จังหวัดนาน เปน พระครูประทีปธรรมพิทักษ
พระอธิการบุญศรี วัดนาซาว จังหวัดนาน เปน พระครูสุพัฒนนันทเขต
พระปลัด กูเกียรติ วัดโปงคํา จังหวัดนาน เปน พระครูสถาพรธีรกิตติ์
พระครูใบฎีกา ปฏิภาณ วัดไทรหลวง จังหวัดนาน เปน พระครูประคุณธรรมโชติ
พระอธิการไทย วัดดอนเฟอง จังหวัดนาน เปน พระครูประดิษฐชัยวัฒน
พระมหามิ่งมิตร ๓ ประโยค วัดหมอคําตวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประภัศรสุตกิจ
พระครูจันทรแกว วัดคันธรส จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุคนธรัตนคุณ
พระครูสุวัฒน วัดดงขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรวุฒิคุณ
พระครูสังฆรักษ จรัล วัดแมตาด จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูธีรศาสนสุนทร
พระอธิการนิคม วัดทานาค จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอินทญาณวัฒน
พระครูสุวิมล วัดสบแฝก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุธรรมวรวิมล
พระอธิการยรรยง วัดปงไคร จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจิรธรรมสารัตถ
พระครูไพโรจน วัดตําหนัก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูกมลวิหารการ
พระอธิการสมบูรณ วัดหาดนาค จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปุณณกิตติคุณ
พระอธิการยงยุทธ วัดดอนจืน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโสภณจิตสังวร
พระอธิการปรีชา วัดฟาหลั่ง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปยกิจปรีชา
พระอธิการไกรศรี วัดปาแดด จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวีรศาสนบุญกิจ
พระอธิการสําเริง วัดวังกอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุนันทนิเวศน
พระปลัด พรชัย วัดกิ่วแลนอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโอภาสวรกิตติ์
พระอธิการณรงค วัดปางมวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอัมพวันประยุต
พระอธิการบุญเลิศ วัดบานบงตัน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถิตจิตวิบูลย
พระครูสมเพชร วัดสีลาอาสน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประภัศรสีลาภรณ
พระปลัด เชี่ยวชาญ วัดอุดมมงคล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประคุณจิตการ
พระสมุห กรกต วัดสวางมงคล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโอภาสมงคลกิตติ์
พระอธิการบรรจง วัดศรีประดู จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูขันติศุภการ
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พระครูสังฆรักษ ถนอม วัดทรายมูล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสังวรศีลาภิรักษ
พระสมุห สุริยัน วัดบานหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโอภาสธรรมธารี
พระครู สั ง ฆรั ก ษ สุ ทั ศ น วั ด พรหมจริ ย าราม จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น พระครู
พระครูสงั ฆบริรักษ บุญมี วัดใจ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโสภณธรรมานุวัฒน
พระใบฎีกา ประเสริฐ วัดตะเคียนปม จังหวัดลําพูน เปน พระครูวรธรรมสถิตย
พระสมุห อินแสง วัดพระคงฤาษี จังหวัดลําพูน เปน พระครูอมรสันติคุณ
พระอธิการนราพงษ วัดเหมืองจี้ใหม จังหวัดลําพูน เปน พระครูประภาสนพการ
พระปลัด อินสอน วัดสามัคคีธรรม จังหวัดลําพูน เปน พระครูโสภิตธรรมานุสิฐ
พระอธิการพูนศักดิ์ วัดวังกู จังหวัดลําพูน เปน พระครูวรวัฒนพิศาล
พระอธิการเจริญ วัดหวยยาบ จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุวัฒนปญญาโสภณ
พระครูสมุห วิสันต วัดแมสารปาแดด จังหวัดลําพูน เปน พระครูปยสารโสภณ
พระอธิการทวี วัดกอมวง จังหวัดลําพูน เปน พระครูประภัศรสาธุการ
พระอธิการบุญสง วัดสันเหมือง จังหวัดลําพูน เปน พระครูนันทบุญเขต
พระใบฎีกา ปารเมศ วัดทากอมวง จังหวัดลําพูน เปน พระครูอัมพวันกิจจารักษ
พระอธิการจันทรเต็ง วัดปาหมาก จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุยุตธรรมธัช
พระอธิการสุริยัน วัดแมเกาะ จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุวัตรวิเชียร
พระครูสังฆรักษ สําเนียง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิธรรมโฆสิต
พระอธิการสุพรรณ วัดภูตะเภาทอง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูเขมกาญจโนภาส
พระอธิการชาลี วัดโนนธาตุ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูธํารงบุญวัฒน
พระอธิการขุนทอง วัดวิสุทธิมัคคาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิสุทธิสีลสุนทร
พระอธิการวิมล วัดปาบอแกว จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูญาณอดุลสุนทร
พระอธิการสงวนศักดิ์ วัดปาศรีอุดมรัตนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวิมล
พระอธิการมีชัย วัดปาหนองหิน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิชัยธรรมคุณ
พระอธิการพงษศักดิ์ วัดไวกูลฐาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูไพศาลกิจจานุกูล
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พระอธิการกู วัดพระบาทแมแส จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูมงคลเจติยาภิบาล
พระสมุห พล วัดศรีอินทรแปลง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุชินธรรโมภาส
พระอธิการอุดม วัดปาสามัคคีธรรม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสันติธรรมประโชติ
พระอธิการสุรศักดิ์ วัดศิริวนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุนทรสิริคุณ
พระอธิการทองอินทร วัดทุงสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูมงคลปญญาภิรม
พระอธิการชัยวิชิต วัดดงธาตุ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพิพัฒนชัยโสภณ
พระอธิการตุน วัดทาหนองเทา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสันติธรรมรักษ
พระอธิการประสาน วัดโพธิ์ศรีสมภรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิธรรม
พระอธิการวิษณุ วัดสระปทุม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปทุมสราภิรม
พระอธิการวทัญู วัดพรสวรรค จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวิธานสุนทรกิจ
พระอธิการนิกรรจ วัดโนนศรีสวัสดิ์ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปญญาสีลพิมล
พระอธิการวิชัย วัดสวางโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอรุณวิริยคุณ
พระอธิการสุเทพ วัดปาโคกหนองแซง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโสภิตวิริยคุณ
พระครูสมุห ธวัชชัย วัดโนนคูณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิสุทธิ์พุทธิคุณ
พระอธิการบุญชวย วัดสันติธรรม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสันติบุญญาทร
พระอธิการทองใบ วัดเทพศิริมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวรรณปญญานุยุต
พระอธิการเลิศ วัดเรืองศรี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิจิตรธรรมโสภณ
พระปลัด เคน วัดโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูมงคลญาณคุณ
พระอธิการประยูร วัดวิปสสนาผาชัน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิบูลธรรมทัศน
พระอธิการไพรรี วัดไทรทองวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูพิทักษรัตนสุวรรณ
พระอธิการบัวพา วัดพุทธวงศวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูพุทธวงศบริรักษ
พระอธิการไพรอต วัดมีชัยทุง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปยธรรมพาที
พระอธิการสี วัดสวางอารมณ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโอภาสสิริคุตต
พระอธิการสงค วัดทาทรายสะอาด จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสังฆกิจวิสุทธิ์
พระอธิการเดชา วัดโนนจําปา จังหวัดหนองคาย เปน พระครูพุทธิธรรมโชติ
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พระอธิการสมคิด วัดเปงจานคราราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูนทีธรรมสุนทร
พระอธิการสถิตย วัดปาสมพรธรรมทาน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประดิษฐ
พระอธิการสําราญ วัดมุจจรินทราราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูมุจรินทวรานุวัฒน
พระอธิการธง วัดดงแสนแผง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิชัยธรรมธัช
พระอธิการณรงค วัดสุวาริการาม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูศรัทธาจันทคุณ
พระอธิการสมบัติ วัดหงษทอง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิสุทธิวรรณาภรณ
พระอธิการประยูร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโพธิธรรมปสุต
พระอธิการประทาน วัดบุญเพ็งวงศสงา จังหวัดหนองคาย เปน พระครูบุญเขตบริรักษ
พระอธิการทวี วัดทรายทอง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูมุนินทวีรานุวัตร
พระอธิการคํา วัดเทพนิมิตรวิทยาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูนิมิตโพธิคุณ
พระมหานคร ๓ ประโยค วัดสวาง จังหวัดเลย เปน พระครูอรุณปริยัติกิจ
พระอธิการอนุชิต วัดถ้ําผาสิงห จังหวัดเลย เปน พระครูวิชิตสิงหนาท
พระอธิการสงกรานต วัดปาหวยปลาดุก จังหวัดเลย เปน พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ
พระอธิการจันทร วัดมัชฌิมาราม จังหวัดเลย เปน พระครูวิจักษพัฒนกิจ
พระอธิการสลัด วัดศรีสะอาดหนามแทง จังหวัดเลย เปน พระครูสุกิจสารวิมล
พระอธิการสถิตย วัดศรีสัตตนาค จังหวัดเลย เปน พระครูสันตินาคนิวิฐ
พระอธิการมอบ วัดปาเทพนิมิตร จังหวัดเลย เปน พระครูนิมิตประภากร
พระใบฎีกา บุบผา วัดสวางอารมณ จังหวัดเลย เปน พระครูอรุณจริยาภรณ
พระอธิการบุญเรียบ วัดคําเจริญ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสิริปุญโญภาส
พระอธิการวาสนา วัดบานหวยยาง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวีรธรรมาภิรักษ
พระอธิการเวิน วัดโพนงาม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุภกิจวโรภาส
พระอธิการณรงค วัดวรกิจพัฒนาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูธรรมกิจพิพัฒน
พระอธิการพันมหา วัดโคกสูง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประพัฒนสิริวัฒน
พระอธิการเสกสรร วัดบางธรรมนิมิต จังหวัดสกลนคร เปน พระครูนิมิตสิริธรรม
พระอธิการเทิดทูน วัดโพธิ์ศรีวราราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูโพธิวรานุวัตร
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พระอธิการสมชาย วัดนาโพธิ์ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูโพธิสังวรคุณ
พระอธิการหนูเพียร วัดครสวรรค จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวิริยธรรมสุนทร
พระอธิการเพิ่ม วัดตาลสุม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูกิตติสราภิวัฒน
พระสมุห ชุมพร วัดหนองโจด จังหวัดสกลนคร เปน พระครูธรรมสิริวัฒน
พระอธิการอุดร วัดปาวิริยาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวิวิธธรรมประสิทธิ์
พระอธิการจํานง วัดเทพมงคลพิชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูพิชัยมงคลธรรม
พระอธิการคําตัน วัดศรีสะอาด จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอัครธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการสีเทา วัดโคกสงาวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวิโรจนธรรมาภรณ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีสมพร จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูกัลยาณวุฒิคุณ
พระอธิการนิวรณ วัดหนองกุงธนสาร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปรีชาธรรมสถิต
พระอธิการประพันธ วัดอัมพวัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอัมพวันภัทรคุณ
พระอธิการวิรัช วัดใหมสามัคคีธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณวรญาณ
พระอธิการสายันต วัดนาดี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุมนศาสนกิจ
พระอธิการเพชร วัดสุนทราวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพัชรสุนทโรภาส
พระสมุห บัวลอง วัดดาวดึงษ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปทุมวีรธรรม
พระครูใบฎีกา ถนอม วัดปาสามัคคีธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอรัญขันติธรรม
พระอธิการทรงศรี วัดโนนสําราญ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูศีลธรรมาภิราม
พระอธิการหนูไกร วัดกุมภศรีวิลัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูเขมปญญาคม
พระอธิการพิจิตร วัดบูรพาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุเทพธรรมคุณ
พระปลัด โฆสิต วัดนันทพิมพาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูนันทธรรมวิมล
พระอธิการสายทอง วัดโนนรัง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประโชติธรรมโสภณ
พระใบฎีกา ทองบาง วัดอรัญวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลอรัญธรรม
พระอธิการจันแดง วัดศรีทองติณาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณบุญโชติ
พระอธิการสุพรรณ วัดศรีสิทธิ์ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิทธิปญญาวรคุณ
พระอธิการโกศล วัดซําขามถ้ํายาว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสภณธรรมกิจ
พระอธิการคําพันธ วัดสิมมาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุเขตธรรมาภรณ
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๗๐๙. พระอธิการเหรียญ วัดถนนยาว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูถาวรประสิทธิคุณ
๗๑๐. พระอธิการสุจีนต วัดโนนศิลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประภากรชัยคุณ
๗๑๑. พระอธิการสุนัย วัดชุมพร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวรธรรมาภรณ
๗๑๒. พระอธิการบุญชอบ วัดบูรพา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูบูรพาธรรมประโชติ
๗๑๓. พระอธิการเทียม วัดศรีชมพู จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลธรรมสิริ
๗๑๔. พระอธิการดวน วัดดอนน้ําผึ้ง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูภัทรธรรมรส
๗๑๕. พระอธิการทองบด วัดโสภารัตนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสภณรัตนคุณ
๗๑๖. พระอธิการประภาส วัดชัยพิมล จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูพิมลชโยภาส
๗๑๗. พระอธิการดําริ วัดสวอง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุจิตธรรมสร
๗๑๘. พระครูใบฎีกา สุพรรณ วัดปาหนองโก จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุวรรณโกศล
๗๑๙. พระอธิ ก ารบั ณ ฑิ ต วั ด สว า งโนนทั น บั ว มาศ จั ง หวั ด มหาสารคาม เป น พระครู
โอภาสสารประยุต
๗๒๐. พระสมุห ดาวเรือง วัดสวางอารมณ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูประจักษวิริยาภรณ
๗๒๑. พระอธิการสุนทร วัดวังโจดโสภาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิสาสสุนทรธรรม
๗๒๒. พระอธิการสําเนียง วัดโพธิ์ศรีสวาง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวโรภาสโพธิคุณ
๗๒๓. พระอธิการศักดิ์สุริยา วัดโคกเครือ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิศิษฐบุญญากร
๗๒๔. พระอธิการบุญสวย วัดกุญชรวนาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิจิตรวนสาร
๗๒๕. พระอธิการบุญเฮียง วัดอัมพวันบานหนองคอ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
ปภากรบุญโญภาส
๗๒๖. พระครู ป ลั ด สุ ร สิ ท ธิ์ ๓ ประโยค วั ด โสภณพั ฒ นาราม จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น
พระครูศีลคุณากร
๗๒๗. พระอธิการลวน วัดสระบัวโพนสิม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวรธรรมสราภิรักษ
๗๒๘. พระอธิ ก ารสิ ท ธิ์ วั ด สามั ค คี ธ รรมบั ว ขาว จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น พระครู สุ ธ รรม
ประสิทธิคุณ
๗๒๙. พระอธิการนิรันดร วัดถ้ําน้ําทิพย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูภาวนาคุณวิสุทธิ์
๗๓๐. พระอธิการพรสวรรค วัดดงกระยอมอุดมคุณ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุจิตอุดมคุณ
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๗๓๑. พระอธิการสมศักดิ์ วัดตาดแมนาย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวรรณธรรมาภรณ
๗๓๒. พระอธิการหาญชัย วัดทิพพาวาสทุงมน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอินทสราภิรักษ
๗๓๓. พระอธิ ก ารประยงค วั ด แสงทองบู ร ณราม จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น พระครู รั ง ษี
ธรรมประโชติ
๗๓๔. พระอธิการสมใจ วัดจันทวารี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจันทโชตยารักษ
๗๓๕. พระอธิการนอย วัดโพธิ์ทอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโพธิวุฒิคุณ
๗๓๖. พระอธิการบุญ วัดปาดงมะไฟ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสิริบุญรัตน
๗๓๗. พระอธิการเนียม วัดเทพประทาน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประสาทธรรมคุณ
๗๓๘. พระอธิการพา วัดบานโนนหัวเขื่อน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูมงคลธรรมวิโรจน
๗๓๙. พระอธิการอุเทน วัดสวางพิชัยกุดทาลือ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูภูริปญโญภาส
๗๔๐. พระอธิการบรรลุ วัดบานคําใหญ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจิรสิทธาคม
๗๔๑. พระอธิการกงใจ วัดมณีศิลาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกิตติสารวิสุทธิ์
๗๔๒. พระครูสมุห โฮม วัดปาสวรรคจันทาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูธรรมสโมทาน
๗๔๓. พระอธิการคําผอง วัดสวางโสภาเหลาเขือง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกนกศีลคุณ
๗๔๔. พระอธิการจิรวัฒน วัดคําจันทรเพ็ญ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุวัฒนวรคุณ
๗๔๕. พระอธิการสมปอง วัดแพงศรีบานบอ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกมลธรรมสถิต
๗๔๖. พระอธิการวันนา วัดมณีนพรัตน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกมลรัตนคุณ
๗๔๗. พระอธิการเอกพงษ วัดสวางบึงทอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประโชติธรรมวงศ
๗๔๘. พระอธิการบุญเสริม วัดศรีสุวรรณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสังวรบุญญากร
๗๔๙. พระอธิการลา วัดเหลาจั่น จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลวิสุทธิคุณ
๗๕๐. พระอธิการคําอาย วัดราษฎรอุดม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุดมบุญพินิต
๗๕๑. พระอธิการบุญ วัดจอมศรี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโกศลฐานธรรม
๗๕๒. พระอธิการทองลวน วัดบานขี้กา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณนิติสาร
๗๕๓. พระอธิการคําปน วัดสวางไพบูลย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุจิตธรรมรังษี
๗๕๔. พระครูใบฎีกา พนมไพร วัดเกษมทรัพยพัฒนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครู
เกษมศีลโสภิต
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๗๕๕. พระปลัด เดน วัดสะอาดธรรมทาน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุทธิธรรมประภัศร
๗๕๖. พระอธิการบุญตา วัดศรีมงคล จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกิตติภัทรธรรม
๗๕๗. พระอธิการสัมพันธ วัดราษฎรบํารุง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุปถัมภธรรมาภรณ
๗๕๘. พระอธิการวิจิตร วัดศิริวัฒนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูพิสิฐพัฒนาภิรม
๗๕๙. พระอธิการชูชาติ วัดหนองคูพัฒนา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกิตติธรรมาลังการ
๗๖๐. พระอธิการบุญมี วัดราษฎรสามัคคีมะยาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสถิตธรรมวรากร
๗๖๑. พระอธิการประดิษฐ วัดโพนทัน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุดมจันทสาร
๗๖๒. พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองบั่ว จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัศรสโรภาส
๗๖๓. พระอธิการวิเชียร วัดทุงรังษี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูเกษมวชิราภรณ
๗๖๔. พระอธิการไพฑูรย วัดสวางทุงรังษี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโอภาสเขตตรังษี
๗๖๕. พระปลัด คําพอง วัดสระพังทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูคัมภีรสราภิวัฒน
๗๖๖. พระอธิการบุญสี วัดบานหนองบัว จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปทุมสราภิราม
๗๖๗. พระอธิการพรหม วัดสิงหทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณสิงหโสภณ
๗๖๘. พระอธิการบุญโฮม วัดบานแซงแหลม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุเมธบุญวัฒน
๗๖๙. พระอธิการถนอม วัดโพนยานาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจันทสีลสังวร
๗๗๐. พระอธิการสมพร วัดบานหนองสองหอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอิทธิธรรมานุยุต
๗๗๑. พระอธิการออด วัดจอมศรี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัศรธรรมสิริ
๗๗๒. พระอธิ ก ารประภาส วั ด อดุ ล ย ส ามั ค คี จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด เป น พระครู อ ดุ ล ธรรม
ประภัศร
๗๗๓. พระอธิการมานิตย วัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณสราภิบาล
๗๗๔. พระอธิการสุพจน วัดหนองหญาปอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวิชานธรรมาภรณ
๗๗๕. พระอธิการสมร วัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาสราภิรม
๗๗๖. พระอธิการศักดิ์ดา วัดวิเวกวนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิเวกธรรมาภิรม
๗๗๗. พระอธิการบุญชวย วัดบูรพาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูบูรพาธรรมาภิรม
๗๗๘. พระอธิการมี วัดพลับพลาชัย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจันทชยาจาร
๗๗๙. พระมหาสําเริง ๓ ประโยค วัดโชครังสรรค จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุตวิริยากร
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๗๘๐. พระสมุห ประเสริฐ วัดโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวรคุณโกศล
๗๘๑. พระอธิการบุญทัน วัดคันธวารี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูคันธวารีโสภณ
๗๘๒. พระอธิการสมหมาย วัดคําโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกมลสิทธิคุณ
๗๘๓. พระอธิการเคน วัดอัมพวัน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอัมพวันจันทสาร
๗๘๔. พระอธิการหอม วัดสระดอกเกษ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุคันธสรานุกิจ
๗๘๕. พระอธิการสงัด วัดปาโนนสูงสุปฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสันติคุณาธร
๗๘๖. พระสมุห บุญเทียม วัดโนนสมบูรณ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโสภณวิริยานุกิจ
๗๘๗. พระอธิการบัวสี วัดโนนสวรรค จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูศีลสมาธิวัตร
๗๘๘. พระอธิการกรกฎ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูเขมวีรากร
๗๘๙. พระอธิการบุญรมย วัดโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปภัศรบุญญาทร
๗๙๐. พระอธิการคมสันต วัดกุดระงุม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุมนธรรมรัตน
๗๙๑. พระอธิการอารมณ วัดปาทุงบุญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปุญญเขตตานุรักษ
๗๙๒. พระอธิการไพวัลย วัดบานแคน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสันตกัลยาณคุณ
๗๙๓. พระใบฎีกา ทองลัย วัดโพธิ์เมืองวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโพธินครานุกิจ
๗๙๔. พระอธิการทวี วัดหวยหมากนอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกันตสีลาภิรัต
๗๙๕. พระอธิการวีระพงษ วัดปาโมงใหญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมหาวนาภิรักษ
๗๙๖. พระอธิการสุวรรณ วัดดอนแดงใหญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสังวรสุทธิกิจ
๗๙๗. พระอธิการไพศาล วัดสิงหทอง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิศาลสุวรรณคุณ
๗๙๘. พระอธิการไสว วัดอันตรมัคคาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปยธรรมประโชติ
๗๙๙. พระอธิการคําภา วัดโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลโพธิสถิต
๘๐๐. พระอธิการสัญญา วัดโพนแพง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูจริ ปญญาภรณ
๘๐๑. พระสมุห พูล วัดดามพรา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิจิตรศาสนการ
๘๐๒. พระปลัด สําราญ วัดศิริธรรมวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกัลยาณสิริธรรม
๘๐๓. พระอธิการเดน วัดหนองอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูประโชติเมธาภรณ
๘๐๔. พระอธิการพิมพ วัดหนองแสง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลคุณโชติ
๘๐๕. พระอธิการสําเริง วัดเกานอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูถิรญาณวงษ
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๘๐๖. พระอธิการทองมา วัดหนองกระบือ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอาคมสุวรรณาภรณ
๘๐๗. พระอธิการคําพันธ วัดนาจาน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณเตชธรรม
๘๐๘. พระอธิการบอน วัดนาจาน จังหวัดยโสธร เปน พระครูมงคลวรธรรมคุณ
๘๐๙. พระครูสมุห ไพฑูรย วัดกลางโพธิ์ชัย จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิจิตรธรรมาภรณ
๘๑๐. พระอธิการคําพวน วัดปาชาปฐม จังหวัดยโสธร เปน พระครูปฐมวนาภิบาล
๘๑๑. พระสมุห สมชัย วัดปาทรายทอง จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุวรรณวนาภิบาล
๘๑๒. พระอธิการอนันต วัดพระธาตุบุญตา จังหวัดยโสธร เปน พระครูบุญเจติยาทร
๘๑๓. พระสมุห สมโชค วัดเทพรังษี จังหวัดยโสธร เปน พระครูสิริธรรมรังสี
๘๑๔. พระอธิการบุญธรรม วัดเกี้ยงเกา จังหวัดยโสธร เปน พระครูสทุ ธิธรรมาลังการ
๘๑๕. พระครูสมุห ฉลาด วัดบูรพาหนองสิม จังหวัดยโสธร เปน พระครูโกศลธรรมากร
๘๑๖. พระอธิการชุมพร วัดบานแดง จังหวัดยโสธร เปน พระครูวรฐิติธรรม
๘๑๗. พระอธิการเซ็ง วัดเสาเลา จังหวัดยโสธร เปน พระครูบวรธรรมสิริ
๘๑๘. พระอธิการสมบูรณ วัดดอนมวง จังหวัดยโสธร เปน พระครูโสภณขันติธรรม
๘๑๙. พระอธิการบุญมา วัดแสนพันธ จังหวัดยโสธร เปน พระครูมงคลปุญญากร
๘๒๐. พระอธิการประจักษ วัดกระจายใน จังหวัดยโสธร เปน พระครูพิสิฐธรรมสุนทร
๘๒๑. พระมหาใส ๓ ประโยค วัดเสรีพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุตวราทร
๘๒๒. พระอธิการสมบูรณ วัดโคกพยอม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิบูลธรรมวัตร
๘๒๓. พระอธิการทวี วัดบานสลับ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประดิษฐรัตโนภาส
๘๒๔. พระอธิการสงวนศักดิ์ วัดภูเงิน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุภัทรวรกิจ
๘๒๕. พระอธิการคําเตียง วัดปาบานกลาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุนทรพัฒนกิจ
๘๒๖. พระอธิการเสรี วัดบานเหมา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิมลธรรมาภิบาล
๘๒๗. พระอธิการณรงค วัดหนองเข็ง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิสทุ ธิ์ธรรมพินิจ
๘๒๘. พระอธิการแสงอําไพ วัดคลอเกตุศิริ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิมลจันทวโรภาส
๘๒๙. พระอธิการสมหวัง วัดทุงสวาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโอภาสอินทวงศ
๘๓๐. พระอธิการสม วัดลิ้นฟา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุทนตนภคุณ
๘๓๑. พระอธิการบุญ วัดบานบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอุดมปุญญาทร
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พระอธิการคําสอน วัดปาสันติสุข จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสันติธรรมานุศาสก
พระอธิการสุวรรณ วัดศาลา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน
พระใบฎีกา โชคชัย วัดโนนสํานัก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูไพโรจนวัฒนาทร
พระอธิการสมพอง วัดเห็ดผึ้งหนองกาม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิสฐิ ธรรมรังษี
พระอธิการไพบูลย วัดทุงรวงทอง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิศิษฏปภากร
พระอธิการประสาท วัดโนนหวานไฟ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปุญญากรฐิติคุณ
พระอธิการสุพจน วัดเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุวัจนจันทคุณ
พระอธิการเสนาะ วัดโพธิ์นอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูถิรจิตโสภณ
พระอธิการเมืองมนต วัดบานโนน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอุดมธุราทร
พระอธิการวันชัย วัดหวยยาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอรุณชยานุยุต
พระอธิการทองมา วัดบานดู จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูถิรสุวรรณาคม
พระอธิการคํา วัดบานอาทิ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลเหมคุณ
พระอธิการพันธ วัดละลม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูบรรพตปยธรรม
พระอธิการดวง วัดบานแทรง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวุฒิสารโกศล
พระอธิการมี วัดเห็นอม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูกิตติคุณากร
พระอธิการสุรพล วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูไพโรจนโพธาภิรักษ
พระอธิการพูลเพชร วัดปาหนองฮี จังหวัดนครพนม เปน พระครูปภาสวชิรธรรม
พระอธิการสุข วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม เปน พระครูปญญาสุวรรณคุณ
พระอธิการชวน วัดโนนขาม จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิมลนันทเขต
พระอธิการสนั่น วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เปน พระครูรัตนธรรมภาณี
พระอธิการพิทักษ วัดปาโนนสะอาด จังหวัดนครพนม เปน พระครูสถาพรธรรมพิทักษ
พระสมุห ศักดิ์ดา วัดไทรงาม จังหวัดนครพนม เปน พระครูวรสิทธิ์สุนทร
พระอธิการบุญเที่ยง วัดทาดอกแกวใต จังหวัดนครพนม เปน พระครูพินิตพุทธิคุณ
พระอธิการกัณหา วัดนาเรียง จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิสุทธิ์ญาณธรรม
พระอธิการมี วัดธาตุจําปา จังหวัดนครพนม เปน พระครูมงคลเจติยารักษ
พระอธิการทองมี วัดโนนสะอาด จังหวัดนครพนม เปน พระครูมงคลวีรวัตร
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๘๕๘. พระอธิการเชี่ยวชาญ วัดปาเมธาวิเวก จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิเวกธีรากร
๘๕๙. พระมหากริชฎา ๓ ประโยค วัดศิลาลัย จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสุตปุณณวัฒน
๘๖๐. พระอธิการสําเนาว วัดเบญจพรรณวนาราม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวรรณวนาภิราม
๘๖๑. พระอธิการนาม วัดปากชอง จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูมงคลธรรโมภาส
๘๖๒. พระอธิการสุนาย วัดนาสีนวน จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสุเขตถาวรคุณ
๘๖๓. พระใบฎีกา เตรียม วัดอัมพร จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูอัมพรธรรมกิจ
๘๖๔. พระอธิการแอต วัดสรางนกทา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูจันทธรรมสิริ
๘๖๕. พระใบฎีกา พิชัย วัดจินดามณี จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสถิตจินดาคุณ
๘๖๖. พระมหาประจวบ ๔ ประโยค วัดดอนมะเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
ปริยัติปุญญาภรณ
๘๖๗. พระมหาประสพ ๓ ประโยค วัดไทรโยง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุตนิโครธารักษ
๘๖๘. พระอธิการเรียม วัดใหมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรจิตพิพัฒน
๘๖๙. พระครูสังฆรักษ อิ๊ต วัดหลักรอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสังวราภิรักษ
๘๗๐. พระใบฎีกา เที่ยง วัดถ้ําเทพนิมิต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูศีลสุนทรนิมิต
๘๗๑. พระอธิการวัชรินทร วัดบานดอนหันโนนเพ็ด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
ปทุมวัชรคุณ
๘๗๒. พระอธิการสนั่น วัดดอนพะงาด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกัมปนาทวรคุณ
๘๗๓. พระอธิการวิชัย วัดบานพระ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวรคามพิทักษ
๘๗๔. พระอธิการสิงห วัดปาตะแบง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเกษมจิตตารักษ
๘๗๕. พระอธิการคัคนันท วัดโนนทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกนกเทพานันท
๘๗๖. พระอธิการสมหมาย วัดหนองเต็ง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปณิธานศีลวัตร
๘๗๗. พระอธิการบุญมี วัดหนองไทร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวรปญญาทร
๘๗๘. พระอธิการบุญชนะ วัดใหมประชาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาสารประคุณ
๘๗๙. พระอธิการไพฑูรย วัดสวางนางโท จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิธานทัสสนียกิจ
๘๘๐. พระอธิการบุญเลิศ วัดหนองเดิ่น จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณปุญญาภินันท
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พระอธิการขันติ วัดสวางอารมณ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโอภาสชัยทัต
พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวาปวรญาณ
พระอธิการธนากร วัดอัมพวัน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธวัชชัยคุณ
พระอธิการชัย วัดดงหนองไผ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเวฬุวรธรรม
พระอธิการศุภเชษฐก วัดลําเชิงไกร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิพัฒนศุภการ
พระอธิการสนธิ์ วัดคลองกุม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสันตจิตตารักษ
พระอธิการบุญศรี วัดบานใหมไทยเจริญ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอัครสิริวัฒน
พระอธิการชวง วัดบานพระ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวรคามวิสุทธิ์
พระอธิการพรมมา วัดหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุพลพรหมคุณ
พระอธิการสุทธี วัดมุงวทาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมงคลอัครธรรม
พระอธิการบุญหนา วัดสุขาพิริวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุขวนาภิรม
พระมหาเฉลิม ๔ ประโยค วัดสระสี่เหลี่ยม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุตคัมภีรธรรม
พระมหาแสงดาว ๔ ประโยค วัดพรมใต จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุตเตชธรรม
พระอธิการสวี วัดหนองมวง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุธรรมชัยเขต
พระอธิการธวัชชัย วัดชมพู จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโอภาสสิทธิวิมล
พระอธิการชูวงศ วัดชัยประสิทธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูประสิทธิ์ชยากร
พระอธิการประทวน วัดจักรวรรดิ์ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปภากรชัยคุณ
พระอธิการอภิวัฒน วัดโพธิ์ศรีธาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูจิรโพธิคุณ
พระอธิการสามารถ วัดหนองกุง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโกวิทกิตติโสภณ
พระอธิการเหรียญ วัดทากูบ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิสุทธิญาณคุณ
พระอธิการทองคํา วัดพนังโสภาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูจันทสุวรรณโสภณ
พระอธิการมนูญ วัดศิลาพนาวาส จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูศีลพนาทร
พระอธิการมิตร วัดโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิสุทธิกิตติสาร
พระอธิการสุภาพ วัดอิสาณ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุรธรรมโสภณ
พระอธิการสวาท วัดพลับพลา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสันติธรรมรส
พระอธิการสุรพจน วัดสายโท ๑๒ ใต จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิโรจนปญญารักษ
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พระอธิการเสงี่ยม วัดหนองมะเขือ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุวัตรประชาทร
พระสมุห นอย วัดบรมคงคา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูบวรญาณสถิต
พระอธิการวิเชียร วัดโคกเพชรนอย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวัชรปญญาโสภิต
พระอธิการประยงค วัดกัลยาณวัฒน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูกัลยาณธรรมาภิรม
พระอธิการสํารอง วัดศีลโสภณธรรมาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโสภณเขมจิต
พระปลัด ทวม วัดบานตลาดควาย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุดมสันติธรรม
พระปลัด ธีระพงษ วัดโคกปราสาท จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปญญาธรรมาทร
พระอธิการเสมียน วัดโคกยาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอัครธรรมาภิรม
พระอธิการทองคูณ วัดบานหวยมะไฟ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิบูลสีลขันธ
พระอธิการกมล วัดเทพประดิษฐ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวชิรญาณสถิต
พระสมุห พวน วัดบึงเจริญ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุกิจพัฒนาทร
พระอธิการสนั่น วัดสวางอารมย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูภัทรธรรมาภิรม
พระอธิการทองอินทร วัดหนองดุม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุวรรณอินทวงศ
พระอธิการวิมล วัดบานเขวา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมงคลศีลวิสุทธิ์
พระอธิการพรชัย วัดบานหนองกระทุง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูถาวรรัตนธรรม
พระอธิการบุญเพ็ง วัดบานทิพยเนตร จังหวัดสุรนิ ทร เปน พระครูสถิตบุญญาทร
พระอธิการโสม วัดโพธิญาณ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปญญาสิริโพธิ
พระอธิการพยนต วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโพธิสิริวัตร
พระอธิการพล วัดสี่เหลี่ยม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูไพศาลศาสนธรรม
พระอธิการแยง วัดโพธิ์ทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอัครสุวรรณโพธิ
พระอธิการสุภาพ วัดโพธิ์ศรีวรรณาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโพธิจริยานุวัตร
พระอธิการโส วัดมุนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมุนีธรรมประภัศร
พระอธิการนอย วัดแจงสมรเทศ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโอภาสสิริวัตร
พระอธิการคม วัดบานเสม็ด จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลปญญาวุธ
พระอธิการประหยัด วัดกระโดนคอ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสถิตธรรมจารี
พระอธิการหวน วัดบานฉันเพล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปยสีลนิวิฐ
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๙๓๓. พระใบฎีกา เบียน วัดขามนอย จังหวัดสุรินทร เปน พระครูนันทธรรมคุณ
๙๓๔. พระอธิการพลศรี วัดเขวาสินรินทร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูไพศาลปญญาภรณ
๙๓๕. พระอธิการเท็ง วัดนาดีพัฒนา จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุเขตพัฒนาทร
๙๓๖. พระอธิการวิเชียร วัดตะเคียน จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิมลวชิรคุณ
๙๓๗. พระมหาวิชัย ๓ ประโยค วัดบางเตย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูโฆสิตปริยัติกิจ
๙๓๘. พระสมุห เกรียงศักดิ์ วัดทาขอย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวรดิตถกิตติสาร
๙๓๙. พระครูวิชาญ วัดโพธิ์งาม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุทธโพธิกิจ
๙๔๐. พระอธิการทองเลื่อน วัดบอแร จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูรัตนประโชติ
๙๔๑. พระสมุห รณยุทธ วัดศรีเจริญราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครู
อุดมประชานุกูล
๙๔๒. พระใบฎีกา โสพิศ วัดสระมะเขือ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปยสีลากร
๙๔๓. พระครูเลี่ยม วัดปรือวายใหญ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูมงคลพุทธิสาร
๙๔๔. พระอธิการสุรินทร วัดน้ําคํา จังหวัดสระแกว เปน พระครูอุทกธรรมวิภัช
๙๔๕. พระอธิการประสิทธิ์ วัดอรุณรังษี จังหวัดนครนายก เปน พระครูอุทัยปญญารังษี
๙๔๖. พระปลัด สมาน วัดเขาชะโงก จังหวัดนครนายก เปน พระครูสันติคีรีรักษ
๙๔๗. พระอธิการสําเนียง วัดหนองบัวขอน จังหวัดนครนายก เปน พระครูปทุมวราภิรักษ
๙๔๘. พระสมุห ประเวศ วัดสวางอารมณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูอุดมโชติรัตน
๙๔๙. พระอธิการอุดม วัดประศาสนโสภณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุภัทรกิจโสภณ
๙๕๐. พระปลัด ภักตร วัดบางตลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวิจิตรปญญาธัช
๙๕๑. พระอธิการบุญมาก วัดหนองปลาไหล จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูบวรปญญาโสภิต
๙๕๒. พระอธิการชอย วัดหินดาษ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูถาวรปญญาโสภณ
๙๕๓. พระอธิการสุรเดช วัดรมโพธิ์ทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุวรรณโพธิธาดา
๙๕๔. พระอธิการสวาง วัดมหาเจดีย จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูประโชติเจติยานุรักษ
๙๕๕. พระอธิการอดุลย วัดนานอย จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูอดิสัยกิจจารักษ
๙๕๖. พระอธิการบุญยัง วัดคลองอุดม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูมงคลสุทธธรรม
๙๕๗. พระใบฎีกา ทองแดง วัดเขานอย จังหวัดสระแกว เปน พระครูอนุบรรพตพิทักษ
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พระอธิการสุภี วัดดอนหลุม จังหวัดสระแกว เปน พระครูวรธรรมพิธาน
พระอธิการสงา วัดแกงสําราญ จังหวัดสระแกว เปน พระครูโอภาสจันทวงศ
พระครูสังฆรักษ เฉลิม วัดโคกไพล จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิบูลสีลาภรณ
พระครูสังฆรักษ ชาตรี วัดเขานอย จังหวัดสระแกว เปน พระครูอนุบรรพตวรพิทักษ
พระอธิการทองเลื่อน วัดเขาจาน จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิสุทธิคีรีรักษ
พระอธิการบัณฑิต วัดเกศแกว จังหวัดสระแกว เปน พระครูรัตนพลธรรม
พระอธิการดามี วัดทุงหินโคน จังหวัดสระแกว เปน พระครูอุทัยญาณวิสุทธิ์
พระอธิการทองหอ วัดเนินดินแดง จังหวัดสระแกว เปน พระครูอมรธรรมธัช
พระอธิการสมพงศ วัดเทพสิทธาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูเทพสิทธิการ
พระครูสมุห ประหยัด วัดคงคาวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูกันตธรรมทัต
พระครูสังฆรักษ อํานวย วัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูปยคุณาธาร
พระอธิการสมหมาย วัดโสภณติธาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูพิริยาธิคุณ
พระอธิการฉลวย วัดควนสระบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสันติธรรมบาล
พระอธิการสมศักดิ์ วัดถ้ําใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูกิตตยานุศาสก
พระครูปลัด นรินทร วัดซอยสิบ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูปยุตกาญจนคุณ
พระปลัด สุภา วัดทาแซะ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูอมรวีรานุยุต
พระสมุห สายใจ วัดศรีสุวรรณาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูมนัสทีปธรรมคุณ
พระอธิการสุนทร วัดถ้ําศิลาเตียบ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสีลธรรมโสภิต
พระปลัด ทิม วัดโฉลกศิลาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูธีรธรรมพิมล
พระอธิการวีระชัย วัดนิลาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูวุฒิธรรมากร
พระครูปลัด อมเรศ วัดสารวนาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูอมเรศวชิราภรณ
พระปลัด เฉลิมพล วัดถ้ําเขาปบ จังหวัดชุมพร เปน พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆษิต
พระครูปลัด ชาตรี วัดเขารังสามัคคีธรรม จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูบรรพตสารธรรม
พระสมุห เสกข วัดถ้ําพระพุทธโกษีย จังหวัดตรัง เปน พระครูรัตนสิกขการ
พระสมุห เหม วัดควนซาง จังหวัดตรัง เปน พระครูเกษมสังฆานุวัตร
พระอธิการนํา วัดขุนสิทธิ์ จังหวัดตรัง เปน พระครูมงคลปยกิจ
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พระใบฎีกา ฮั่ว วัดวารีวง จังหวัดตรัง เปน พระครูวารีสุทธิธรรม
พระอธิการเหม วัดอาวลึกเหนือ จังหวัดกระบี่ เปน พระครูจิรมงคลธรรม
พระมหาปรีชา ๓ ประโยค วัดวังใหญ จังหวัดสงขลา เปน พระครูปริยัติสิทธิสุนทร
พระอธิการจวน วัดพรุชบา จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุจิตพิมล
พระครูกลอม วัดบางเขียด จังหวัดสงขลา เปน พระครูโกศลธรรมมงคล
พระอธิการจรูญ วัดอางทอง จังหวัดสงขลา เปน พระครูพิมลธรรมวิจิตร
พระครูใบฎีกา จวง วัดสืบสุข จังหวัดสงขลา เปน พระครูวิศาลสุขวัฒน
พระสมุห พิภพ วัดควนหมาก จังหวัดสงขลา เปน พระครูโสภิตกิตติวัฒน
พระครูธรรมธร วิชาญชัย วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา เปน พระครูปุญญาพิศาล
พระอธิการสําราญ วัดสุวรรณวนาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุวรรณกิจโกวิท
พระครูเอื้อม วัดปายาง จังหวัดสงขลา เปน พระครูอรัญญานุรักษ
พระปลัด สมถวิล วัดแหลมจองถนน จังหวัดพัทลุง เปน พระครูโสภิตสิทธิธรรม
พระใบฎีกา ชวง วัดสังฆวราราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูวรรัตนมงคล
พระครูเลื่อน วัดโคกมะมวง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูอัมพสุมงคล
พระครูสังฆรักษ อนุทิน วัดเทพสโมสร จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวรพัชรสถิตย
พระอธิการสมยงค วัดปากลันทกาวาส จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูประภัสสร
พระอธิการชัชวาลย วัดปาหนองหิน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโชติปญญาคุณ
พระอธิการจรัล วัดบานดาน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุวัฒนาภิราม
พระปลัด ทวี วัดควนสงฆ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวรพรตธรรมคุณ
พระสมุห เกษม วัดบัวแกวเกษร จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมธรรมทัต
พระครูใบฎีกา ณรงค วัดหัวโพ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูโกศลกิจจานุการ
พระครูธรรมธร พฤหัส วัดหวยทรายใต จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูภาวนาวัชราภรณ
พระวริทธิ์นันท วัดบาง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสิทธิวชิราทร
พระสมุห อุดม วัดคลองน้ําไหลกลาง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวาปวชิรกิจ
พระจอ วัดกลางวงศมณี จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิทักษรัตนานุกูล
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๑๐๐๙. พระเจษฎา วัดสวนรมบารมี จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูชัยธรรมานุรักษ
๑๐๑๐. พระมหาวิษณุรักษ ๕ ประโยค วัดฝงหมิ่น จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสิริปญญาภิรักษ
๑๐๑๑. พระครูชาติ วัดศรีดอนตัน จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุชาติธรรมานุรักษ
๑๐๑๒. พระมหาสนธยา ๔ ประโยค วัดดงลาน จังหวัดแพร เปน พระครูปญญาปริยัติสาทร
๑๐๑๓. พระปลัด นพรัตน วัดดอนมงคล จังหวัดนาน เปน พระครูถาวรรัตนานุกิจ
๑๐๑๔. พระปลัด อดิศักดิ์ วัดทาดอยคํา จังหวัดลําพูน เปน พระครูบรรพตขันตยานุยุต
๑๐๑๕. พระวิเชียร วัดเนรมิตวิปสสนา จังหวัดเลย เปน พระครูนิมิตสีลคุณ
๑๐๑๖. พระประไพ วัดจันทรเขมาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิพัฒนธรรมาภิบาล
๑๐๑๗. พระสมคิด วัดเฉลียงทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณจิตตานุกูล
๑๐๑๘. พระสมุห หนูพล วัดประทุมวัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิศาลปทุมานุกูล
๑๐๑๙. พระครูสังฆรักษ วัลลภ วัดเครือวัลยสุทธาวาส จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
สังวรสิริรักษ
๑๐๒๐. พระมหาถาวร ๓ ประโยค วัดเกาะแกวพิศดาร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
สถิตปริยัติคุณ
๑๐๒๑. พระปลัด มานพ วัดบานเหลาฮก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอาทรธรรมานุกิจ
๑๐๒๒. พระสมุห คําเม็ก วัดดอนนางหงส จังหวัดนครพนม เปน พระครูอนุกูลพัฒนานุกิจ
๑๐๒๓. พระปลัด บุญหลาย ๓ ประโยค วัดทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
สุตกิจวรคุณ
๑๐๒๔. พระฉัตรทอง วัดหนองไผลอม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูกิตติกาญจโนภาส
๑๐๒๕. พระจําปา วัดเทพมงคล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิธานกิจจานุกิจ
๑๐๒๖. พระสมุห เกษม วัดทาพาณิชย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูเขมวงศานุกูล
๑๐๒๗. พระนิพนธ วัดสระแทน จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสันติกิจจานุกูล
๑๐๒๘. พระมหาสุเมต ๓ ประโยค วัดโคกเหรียง จังหวัดสงขลา เปน พระครูสิทธิสุตากร
๑๐๒๙. พระสมุห วราพงศ วัดมะเดื่อทอง จังหวัดปตตานี เปน พระครูอดุลสุวรรณกิจ
๑๐๓๐. พระมหาบุญรอด ๕ ประโยค วัดนอยนางหงษ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอาทรบุญกิจ
๑๐๓๑. พระมหาสมบูรณ ๓ ประโยค วัดบุญรอดธรรมาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
วิจิตรโกศล
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๑๐๓๒. พระปลัด วาสน วัดทองเพลง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิสิฐพัฒนาทร
๑๐๓๓. พระธีระชัย วัดเจริญธรรมาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิหารธรรมาทร
๑๐๓๔. พระปลัด วรวัฒน วัดบํารุงรื่น กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอุปถัมภกิจจาทร
๑๐๓๕. พระครูปลัด เกษม วัดใต กรุงเทพมหานคร เปน พระครูญาณกิจจาทร
๑๐๓๖. พระครูสังฆกิจจาภิรักษ ณัฐวุฒิ วัดยาง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสารกิจไพศาล
๑๐๓๗. พระครู ป ลั ด วิ เ ชษฐ วั ด แก ว พิ ทั ก ษ เ จริ ญ ธรรม กรุ ง เทพมหานคร เป น พระครู
ปญญาพิศิษฏ
๑๐๓๘. พระปลัด ลําดวน วัดใหญ จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูบวรกิจวิธาน
๑๐๓๙. พระปลัด ทองมวน วัดราษฎรศรัทธาทํา จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพินิจธรรมานุวัฒน
๑๐๔๐. พระแพง วัดถ้ําพรหมสวัสดิ์ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิพัฒนวรคุณ
๑๐๔๑. พระปลัด นิพัทธ วัดโบสถ จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูอาทรธรรมานุกูล
๑๐๔๒. พระปลัด บุญยัง วัดทาพระยาจักร จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิสิฐกิจจาทร
๑๐๔๓. พระครูปลัด วสันต วัดพุทธมงคลนิมิต จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูวิสุทธิเขมากร
๑๐๔๔. พระมหาวรสายใย ๕ ประโยค วัดแกวสุริยฉาย จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครู
สิริวชิรานุยุต
๑๐๔๕. พระสุวรรณ วัดศรีไพศาล จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสาทรวชิรโสภิต
๑๐๔๖. พระสมุห ประจวบ วัดทะนง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพินิตธุราทร
๑๐๔๗. พระเทิดทูน วัดทับหมัน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสณฑกิจจาทร
๑๐๔๘. พระสันติ วัดปาศรีถาวร จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสันติวรคุณ
๑๐๔๙. พระปลัด ณรงคศักดิ์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสถาพรสังฆกิจ
๑๐๕๐. พระเกรียงไกร วัดลาย จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุมนธรรมานุกูล
๑๐๕๑. พระครูพิศาลสรกิจ แสลง วัดเชียงหมั้น จังหวัดพะเยา เปน พระครูไพศาลกิจจานุกิจ
๑๐๕๒. พระมหาอิ นทร แกว ๓ ประโยค วั ดสัน ปาขอ ย จังหวัดเชี ยงใหม เปน พระครู
รัตนสุตสุนทร
๑๐๕๓. พระมหาภูมี ๓ ประโยค วัดศิริมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโอภาสธรรมประสิทธิ์
๑๐๕๔. พระมหาสุนทร ๕ ประโยค วัดศรีชมชื่น จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสิริธีรคุณ
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๑๐๕๕. พระมหาธนู ๓ ประโยค วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสกลนคร เปน พระครูปริยัติสิริวัฒน
๑๐๕๖. พระสถาพร วัดทุง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวิมลวรานุกิจ
๑๐๕๗. พระมหาสุพรรณ ๔ ประโยค วัดศรีนวล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติจันทสาร
๑๐๕๘. พระสมยศ วัดศรีแกว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริรัตโนภาส
๑๐๕๙. พระปลัด ศิริ วัดหนองเปด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวาปศิริธรรม
๑๐๖๐. พระปลัด ธีรเดช วัดแสนสําราญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูธีรปญญาภรณ
๑๐๖๑. พระชัชวาล วัดโนนทอง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโกวิทสุวรรณาภรณ
๑๐๖๒. พระมหาอภินันท ๕ ประโยค วัดบกนอย จังหวัดยโสธร เปน พระครูสิริโชติธรรม
๑๐๖๓. พระพนมพงษ วัดศรีชมภู จังหวัดนครพนม เปน พระครูพิพิธกิจจานุรักษ
๑๐๖๔. พระปลัด สราวุฒิ วัดธาตุศรีคุณ จังหวัดนครพนม เปน พระครูพิพัฒนเจติยานุกิจ
๑๐๖๕. พระชัยยศ วัดอํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวิโรจนวรานุกูล
๑๐๖๖. พระสมุห จันทร วัดสุขวัฒนาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุขวัฒนกิจ
๑๐๖๗. พระอุทัย วัดปาประชาธรรมนิคม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปทุมสราธิคุณ
๑๐๖๘. พระปลัด สันติ วัดโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธํารงวรรณคุณ
๑๐๖๙. พระปลัด ประภากร วัดหนองหวา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปภากรพิสิฐ
๑๐๗๐. พระครูปลัด เอกศักดิ์ วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูพินจิ วรกิจพิมล
๑๐๗๑. พระสมุห สมบุญ วัดวังไผ จังหวัดชุมพร เปน พระครูเวฬุวราทร
๑๐๗๒. พระคํารณ วัดราษฎรสโมสร จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูพิสุทธิ์ประชาทร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

