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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จํานวน ๑,๐๗๕ รูป ดังนี้
๑. พระเทพวิ สุ ท ธิ โ มลี เป็ น พระธรรมมหาวี ร านุ วั ต ร พิ พั ฒ นกิ จ โกศล โสภณธรรมสุ ธี
ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดเสาธงทอง
พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดวีรวัฒน์ ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพดิ ล ก เป็ น พระธรรมเมธาภรณ์ สุ น ทรธรรมภาณี ตรี ปิ ฎ กวจนาลั ง การ
ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศ
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครู
ปลัดวรเมธาวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครู ธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพเจติยาจารย์ เป็น พระธรรมมงคลญาณ สีลาจารวัตรวิมล โสภณวิเทศศาสนดิลก
สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
สถิต ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระเทพรั ต นสุ ธี เป็ น พระธรรมคุ ณ าภรณ์ บวรศี ล สมาจารนิ วิ ฐ วรกิ จ จานุ กิ จ ดิ ล ก
ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดปทุมคงคา
ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๖ รู ป คื อ
พระครูปลัดคุณวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระราชสิ ท ธิ น ายก เป็ น พระเทพสิ ท ธิ น ายก ดิ ล กศี ล าจารนิ วิ ฐ วรกิ จ จานุ กิ จ จาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
จั ง หวั ด เชี ย งราย มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระราชวรมุ นี เป็ น พระเทพสิ ท ธิ มุ นี ศี ล าจารดิ ล ก ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดดุสิดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ งฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คือ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นัย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระราชญาณกวี เป็ น พระเทพเจติ ย าจารย์ สี ล าจารวั ต รวิ ม ล โสภณปริ ยั ต ยาทร
ยติ ค ณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด โสมนั ส ราชวรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชประสิ ท ธิ คุ ณ เป็ น พระเทพสิ ท ธิ โ สภณ วิ ม ลศี ล าจาร สุ วิ ธ านศาสนกิ จ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง
จั ง หวั ด สกลนคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชดิ ล ก เป็ น พระเทพดิ ล ก สุ ธี ธ รรมสาธก ตรี ปิ ฎ กวราลงกรณ์ ยติ ค ณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ งฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คือ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นัย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชปริ ยั ต ยาภรณ์ เป็ น พระเทพรั ต นสุ ธี ศรี ป ริ ยั ติ โ สภณ โกศลวรกิ จ จานุ กิ จ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระราชปริยัติเวที เป็น พระเทพวิสุทธิโมลี สุธีปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด พระพิ เ รนทร์ กรุ ง เทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๒. พระศรีญาณโสภณ เป็น พระราชญาณกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด พระราม ๙ กาญจนาภิ เ ษก พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา
๑๓. พระศรีปริยัติมุนี เป็น พระราชศิริธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระศรีรัชมงคลเมธี เป็น พระราชดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระศรีวชิราภรณ์ เป็น พระราชวชิรเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกําแพงเพชร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระศรี ธ รรมนาถมุ นี เป็ น พระราชธรรมสารสุ ธี ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด มหาพุ ท ธาราม จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระกิตติสารเมธี เป็น พระราชปริยัติเวที ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ดาวดึ ง ษาราม พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระพุ ท ธิ ส ารมุ นี เป็ น พระราชประสิ ท ธิ คุ ณ ตรี ปิ ฎ กวราลงกรณ์ มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด เทพปู ร ณาราม จั ง หวั ด ขอนแก่ น
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๑๙. พระวิสิฐคณาภรณ์ เป็น พระราชสุวรรณเวที ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๐. พระอุ ดมธี รคุณ เป็ น พระราชสุ ทธิโมลี ศรีป ริยัตยาทร ยติ คณิส สร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ธรรมิ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้ งฐานานุ กรมได้ ๔ รู ป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระญาณสิทธาจารย์ เป็น พระราชวิมลญาณ บรรหารสมณกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช ฝ่ า ยวิ ปั ส สนาธุ ร ะ สถิ ต ณ วั ด เทพพิ ทั ก ษ์ ปุ ณ ณาราม จั ง หวั ด
นครราชสี ม า มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั ง ฆรั ก ษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระศรี สิ ท ธิ มุ นี เป็ น พระราชวรมุ นี ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด สั ง เวชวิ ศ ยาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระวิสุทธิสุนทร เป็น พระราชปริยัตยาภรณ์ สุนทรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอมรคีรี กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระรัตนโมลี เป็น พระราชสิทธินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเนินพระ จังหวัดระยอง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๕. พระพิศาลพัฒนาทร เป็น พระราชพัฒนโสภณ วิมลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๖. พระครู สิ ริ ธ รรมวั ฒ น์ วั ด สามั ค คี อุ ป ถั ม ภ์ จั ง หวั ด หนองคาย เป็ น พระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระญาณสิทธาจารย์
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๒๗. พระครูศรีเมธากร วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระเมธีวชิรธาดา
๒๘. พระครู โ สภิ ต ธรรมขั น ธ์ วั ด กลาง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น พระราชาคณะ มี น ามว่ า
พระรัตนากรวิสุทธิ์
๒๙. พระครูอ มรธรรมนิเ ทศก์ วัด ท่า สว่า ง จังหวั ด บุรี รัม ย์ เป็ น พระราชาคณะ มีน ามว่ า
พระสุนทรธรรมเมธี
๓๐. พระครูกิตติสารโกวิท วัดบ้านเปลือยใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า
พระพุทธิสารมุนี
๓๑. พระครูโสภณพรหมคุณ วัดพราหมณี จังหวัดนครนายก เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า
พระสุธีพรหมคุณ
๓๒. พระมหาสมบู ร ณ์ ๙ ประโยค วั ด พระงาม พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครปฐม
เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระศรีปริยัติมุนี
๓๓. พระครูกาญจนชัยสิทธิ์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระโสภณกาญจนาภรณ์
๓๔. พระครูสิริธรรมานุศาสน์ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า
พระพุทธิสารเมธี
๓๕. พระครูไพศาลวุฒิกิจ วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง จังหวัดยะลา เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสุนทรวิสุทธานุวัตร
๓๖. พระครูโพธิวิศาลเถร วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ
มีนามว่า พระปัญญาพิศาลเถร
๓๗. พระครูวรกิจวิธาน วัดตูม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสิทธิพัฒโนดม
๓๘. พระครูวิจิตรวิหารการ วัดทรงธรรม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระสิทธิพัฒนาทร
๓๙. พระครู พิ ศ าลชั ย มงคล วั ด ไชโย วรวิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด อ่ า งทอง เป็ น
พระราชาคณะ มีนามว่า พระสิทธิพัฒนาภรณ์
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๔๐. พระมหามิ่ง ๙ ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระอมรเมธาจารย์
๔๑ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ สุเมธ ๙ ประโยค วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระศรีรัตนากร
๔๒. พระมหาฤทธิ์หิรัญ ๙ ประโยค วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระศรีภัททิยบดี
๔๓. พระมหาลักษณะ ๙ ประโยค วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น
พระราชาคณะ มีนามว่า พระศรีพัชโรดม
๔๔. พระมหาเกรียงไกร ๙ ประโยค วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระราชาคณะ มีนามว่า พระศรีวชิราภรณ์
๔๕. พระมหาอ๊อด ๘ ประโยค วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระอมรเวที
๔๖. พระมหาคณาพิ พั ฒ น์ ๗ ประโยค วั ด เขาวั ง พระอารามหลวง จั ง หวั ด ราชบุ รี
เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระกิตติสารเมธี
๔๗. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นสมาธิ คุ ณ ไพบู ล ย์ ๗ ประโยค วั ด พิ ช ยญาติ ก าราม วรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระวิสุทธิญาณเมธี
๔๘. พระมหาณรงค์ ๗ ประโยค วัดตรีทศเทพ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระกวีวรญาณ
๔๙. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ ไพรัตน์ ๖ ประโยค วัดปากน้ํา พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระศาสนพิลาส
๕๐. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ เทอด ๖ ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวิจิตรธรรมาภรณ์
๕๑. พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ พิทักษ์ ๖ ประโยค วัดพระธาตุช้างค้ํา วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดน่าน เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระปริยัติบัณฑิต
๕๒. พระครูพิมลสรภาณ ณรงค์ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระพุทธมนต์วราจารย์
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๕๓. พระมหาสมโภชน์ ๕ ประโยค วัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระพิศาลปริยัตยาภรณ์
๕๔. พระครู ส มถวิ ก รม ฟั ก วั ด เขาวงพระจั น ทร์ จั ง หวั ด ลพบุ รี เป็ น พระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระมงคลภาวนาวิกรม
๕๕. พระอธิการทองดี วัดบึงกอก จังหวัดพิจิตร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระพิศาลญาณวงศ์
๕๖. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ วันชัย ๕ ประโยค วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
พระราชาคณะ มีนามว่า พระปัญญาวิสุทธิโมลี
๕๗. พระมหาฉัตรชัย ๖ ประโยค วัดวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์
๕๘. พระมหาประกอบ ๖ ประโยค วัดหนองหัวฟาน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครู
ศรีภาวนาวิสุทธิ์
๕๙. พระมหาทองหล่อ ๓ ประโยค วัดเย้ยปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุตกิตติสุนทร
๖๐. พระมหาแสงทอง ๖ ประโยค วัดบูรพารามใต้ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูเมธีปริยัติธาดา
๖๑. พระครูปลัด อนันต์ วัดกกต้องสามัคคี จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูวรดิตถ์คณารักษ์
๖๒. พระมหาบุญธรรม ๔ ประโยค วัดบึงแก้ว จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปริยัติธรรมมงคล
๖๓. พระสมุห์ ประสิทธิ์ วัดสมัยสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต
๖๔. พระมหาเจนวิทย์ ๖ ประโยค วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีสังวราภิรม
๖๕. พระมหาวั น ทอง ๖ ประโยค วั ด กาญจนสิ ง หาสน์ วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีกาญจนสุนทร
๖๖. พระมหาโสฬส ๕ ประโยค วั ด ปทุ ม วนาราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูปทุมธรรมธาดา
๖๗. พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน์ สุรังค์ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิรธิ รรมวัฒน์
๖๘. พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ ประดิษฐ์ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี
เป็น พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์
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๖๙. พระมหาณรงค์ ๕ ประโยค วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
พระครูสิรินิธิโกศล
๗๐. พระมหาประภาส ๖ ประโยค วัดมงคลทับคล้อ พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เป็น
พระครูศรีเมธาภรณ์
๗๑. พระมหาวิรัตน์ ๖ ประโยค วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
พระครูศรีปริยัติวราทร
๗๒. พระมหาสิทธานต์ ๖ ประโยค วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เป็น พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
๗๓. พระครูปลัด สถาพร ๕ ประโยค วัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็น พระครูสิริสีมาภรณ์
๗๔. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ณัฐกร ๓ ประโยค วัดฉัตรแก้วจงกลณี กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูปริยัตยาธาร
๗๕. พระครูปลัดวีรวัฒน์ ย้อย ๔ ประโยค วัดโพธิ์คลาน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครู
สุวรรณวีรานุวัตร
๗๖. พระครูนิเทศธรรมกิจ จักรพล วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูสมาธิวิหารี
๗๗. พระครูวิจิตรสรคุณ พงษ์ศักดิ์ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เป็น
พระครูภาวนาเจติยานุกิจ
๗๘. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ สมชาย วัดเทพประทาน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูภาวนาสมาธิวัตร
๗๙. พระครูวินัยธร เหรียญชัย ๓ ประโยค วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริธรรมนิเทศ
๘๐. พระครูปลัดเมธาวัฒน์ พงษ์ วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูปริยัติเมธาวัฒน์
๘๑. พระมหาสมนึก ๖ ประโยค วัดพนัญเชิง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็น พระครูสุธีกิจจาภรณ์
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๘๒. พระมหาจําเนียร ๔ ประโยค วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็น พระครูโสภณปริยัตยานุกูล
๘๓. พระครูปลัดสุตวัฒน์ ธนวัฒน์ วัดโบสถ์ พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครู
สิริสุตวัฒน์
๘๔. พระมหานิช ๔ ประโยค วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครู
วิชิตปริยัตยาทร
๘๕. พระครูปลัด อนันต์ ๓ ประโยค วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลําปาง
เป็น พระครูสังวรสุตกิจ
๘๖. พระมหาสมัย ๔ ประโยค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เป็ น
พระครูสุตธรรมรักขิต
๘๗. พระครูปลัด สํานวน ๓ ประโยค วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เป็น
พระครูสุตธรรมภาณี
๘๘. พระมหาสมเกียรติ ๓ ประโยค วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดยโสธร เป็น
พระครูปริยัติกิตตยากร
๘๙. พระมหาสํ า ราญ ๔ ประโยค วั ด ปิ ตุ ล าธิ ร าชรั ง สฤษฎิ์ พระอารามหลวง จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุตธรรมาภรณ์
๙๐. พระครูปลัด จักรกฤษณ์ ๓ ประโยค วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูมหาเจติยารักษ์
๙๑. พระครู ป ลั ด ธี ร วรวั ฒ น์ ไพบู ล ย์ วั ด โบสถ์ อิ น ทรสารเพชร กรุ ง เทพมหานคร เป็ น
พระครูธีรวรกิจ
๙๒. พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ ศรี วัดอุทยาน จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์
๙๓. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ ประเสริฐ วัดประชารังสรรค์ จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูนนทวรกิตติ์
๙๔. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ สุวิชัย วัดป้อมใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครู
ไพศาลสิริวัฒน์
๙๕. พระครู ป ลั ด สิ ท ธิ ธ รรมวั ฒ น์ เดช วั ด บวรราษฎร์ บํ า รุ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี เป็ น พระครู
ไพศาลสิทธิวัฒน์
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๙๖. พระครูปลัดสาธุวัฒน์ สมชาย วัดปรีดาราม จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูเกษมสาธุวัฒน์
๙๗. พระมหากิตติณัฎฐ์ ๕ ประโยค วัดเขาดิน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสิริสิกขการ
๙๘. พระมหาโกมินทร์ ๖ ประโยค วัดหลวง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูสุธีธรรมวงศ์
๙๙. พระมหาเติมพงศ์ ๕ ประโยค วัดกุดประดู่ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูสิริสุธรรมวงศ์
๑๐๐. พระมหาพงศกร ๕ ประโยค วัดศรีภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสิริพัชรากร
๑๐๑. พระมหาเสน่ห์ ๖ ประโยค วัดตาลถ้อย จังหวัดพะเยา เป็น พระครูศรีปิยโกศล
๑๐๒. พระมหาวรพงษ์ ๖ ประโยค วัดเสด็จ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูศรีกิตติวงศ์
๑๐๓. พระมหาสมบัติ ๕ ประโยค วัดร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็น พระครูสิริวรรณรัชต์
๑๐๔. พระมหาประเสริฐ ๕ ประโยค วัดสมเด็จดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสิริวรธํารง
๑๐๕. พระมหาหั ส ดี ๕ ประโยค วั ด อรั ญ ญาจั น ทิ มาราม จั ง หวั ดอุ ด รธานี เป็ น พระครู
สิริปัญญารังษี
๑๐๖. พระมหาสํ า รวย ๕ ประโยค วั ด หนองหน่ อ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม เป็ น พระครู
สิริปริยัตยาภรณ์
๑๐๗. พระครูปลัดฐิติวัฒน์ สุทัศน์ วัดป่าเหล่าเสือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุทัศนวิสุทธิ์
๑๐๘. พระมหาบุญเรือง ๖ ประโยค วัดบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูศรีปัญญาวิกรม
๑๐๙. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ จักรี วัดมะม่วงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครู
ธรรมจักรจริยวัฒน์
๑๑๐. พระมหาสนั่น ๖ ประโยค วัดเทพนิมิต จังหวัดชุมพร เป็น พระครูศรีญาณคุณ
๑๑๑. พระมหาธีรวัฒน์ ๓ ประโยค วัดดอนเมือง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูวิธานธรรมปรีชา
๑๑๒. พระมหาจันทร์ ๓ ประโยค วัดราชคฤห์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูพิศาลธรรมานุสิฐ
๑๑๓. พระครูวินัยธร สายัณห์ ๓ ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสรวุฒิพิศาล
๑๑๔. พระครู ธ รรมศาสนโฆสิ ต สุ ค ม วั ด ราชประดิ ษ ฐสถิ ต มหาสี ม าราม ราชวรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสถิตธรรมสโมธาน
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๑๑๕. พระสมุห์ จิระเดช วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูอาทรวรานุโยค
๑๑๖. พระครูสังฆรักษ์ สมชาติ วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูอนุกูลสุทธิกิจ
๑๑๗. พระครู ปลั ด ชิ ต วั ด เขี ย นเขต พระอารามหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป็ น พระครู
ลิขิตมงคลเขต
๑๑๘. พระปลัด บุญชัด วัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็น พระครูอาทรประชาสรรค์
๑๑๙. พระครูปลัด บุญสืบ วัดกลาง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
พระครูสมุทรประชาคม
๑๒๐. พระครู ปลั ด บุ ญส่ ง วั ดสั ต ตนารถปริ วั ตร พระอารามหลวง จั งหวั ด ราชบุรี เป็ น
พระครูวิบูลเจติยาภิรม
๑๒๑. พระครูปลัด ศุภโชคกิจ วัดศรีสุริยวงศาราม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี เป็น
พระครูอุดมธรรมวัตร
๑๒๒. พระครูปลัด ดนัย วัดมหาธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี เป็น
พระครูอุดมเจติยารักษ์
๑๒๓. พระใบฎีกา สามารถ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครู
นิรุติพัฒนาทร
๑๒๔. พระครูสังฆรักษ์ ชาญ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
พิษณุโลก เป็น พระครูรัตนสารสาทร
๑๒๕. พระปลัด อธิวัฒน์ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครู
กิตติพัฒนานุยุต
๑๒๖. พระครูวินัยธร สุพัฒน์พงษ์ วัดพระธาตุช้างค้ํา วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดน่าน
เป็น พระครูไพบูลเจติยสุนทร
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๑๒๗. พระครูปลัด จํารัส วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
ประกาศธรรมานุยุต
๑๒๘. พระครูปลัด สมแก้ว วัดท่าตอน พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สุจิตรัตนาทร
๑๒๙. พระใบฎีกา สิทธิพันธ์ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สาทรธรรมสิทธิ์
๑๓๐. พระครูปลัด เกษม วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สถาพรเขมกิจ
๑๓๑. พระเจษฎาพร วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สุขุมบุญวัฒน์
๑๓๒. พระครูวินัยธร สนิท วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
เป็น พระครูสถิตเจติยานุการ
๑๓๓. พระครูสมุห์ จําลอง วัดบูรพาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครู
กันตสีลาภรณ์
๑๓๔. พระครูสังฆวิชัย ประดับ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
พระครูวิสุทธิพัฒนากร
๑๓๕. พระมหาสุ นั น ท์ ๔ ประโยค วั ด สวนสวรรค์ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น พระครู
สิริปริยัติโสภณ
๑๓๖. พระมหาจันที ๖ ประโยค วัดบูรพา จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูศรีวนานุรักษ์
๑๓๗. พระมหายุ ท ธนา ๕ ประโยค วั ด โนนโพธิ์ จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ เป็ น พระครู
สิริสมาจารคุณ
๑๓๘. พระมหาสมพงค์ ๖ ประโยค วัดขนอนใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครู
สุธีปริยัตยาภรณ์
๑๓๙. พระครูใบฎีกา เสถียร ๓ ประโยค วัดคลองข่อย จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครู
อุทัยปริยัติโกศล
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๑๔๐. พระมหาบุณเลิศ ๔ ประโยค วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครู
วาทีธรรมวัฒน์
๑๔๑. พระมหาบุญช่วย ๖ ประโยค วัดศีลคุณาราม จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูศรีวัชราภรณ์
๑๔๒. พระมหาสนธ์ ๓ ประโยค วัดบรรพตาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุตพัชรบรรพต
๑๔๓. พระมหาอรุ ณ ๔ ประโยค วั ด ป่ า ข่ อ ยใต้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น พระครู
ประภาสปริยัติวิมล
๑๔๔. พระมหาศรั ญ ญู ๔ ประโยค วั ด น้ํ า บ่ อ หลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น พระครู
ปรีชาปริยัตยาทร
๑๔๕. พระปลัด โกศล ๓ ประโยค วัดสันติวนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัติธรรมโกศล
๑๔๖. พระมหาโสภรรณ ๔ ประโยค วั ด มงคลหลวง จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น พระครู
ปริยัติปัญญารัตน์
๑๔๗. พระมหาวิรัตน์ ๓ ประโยค วัดโพธิ์หนองบุญชู จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครู
ปริยัติสิริวรรณ
๑๔๘. พระมหาไพฑู ร ย์ ๓ ประโยค วั ด สว่ า งแสงจั น ทร์ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เป็ น พระครู
ปริยัติบุญญาธร
๑๔๙. พระปลัด สุภัสร์ ๓ ประโยค วัดวังไฮ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุตกัลยาณคุณ
๑๕๐. พระมหาติ รั ต น์ ๖ ประโยค วั ด ป่ า ป่ ง ขาม จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เป็ น พระครู
ศรีอรัญญกิจจาทร
๑๕๑. พระมหาสวัสดิ์ ๔ ประโยค วัดสําโรงน้อย จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูปริยัติคุณสถิต
๑๕๒. พระมหาสุเทพ ๖ ประโยค วัดเขาแก้ว จังหวัดตรัง เป็น พระครูศรีรัตนาภิวุฒิ
๑๕๓. พระมหาพิเชษฐ ๖ ประโยค วัดนิโครธาราม จังหวัดตรัง เป็น พระครูเมธีวรวัฒน์
๑๕๔. พระมหานริศ ๔ ประโยค วัดนาวง จังหวัดตรัง เป็น พระครูโกศลวีรธรรม
๑๕๕. เจ้าอธิการบุญกอง วัดป่าบ้านโพธิ์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูภาวนาโพธิธรรม
๑๕๖. พระปลัด สุรพล วัดบ่อเงิน จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูรัตนภัทรคุณ
๑๕๗. พระสมุห์ อนุสรณ์ วัดบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูพินิจรัตนากร
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พระปลัด บุญฮง วัดคั่นตะเคียน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิวิธกิจจารักษ์
เจ้าอธิการสวง วัดเขาพระ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์กิตติสาร
พระปลัด พันธ์ วัดหนองคู จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูมงคลวิสุทธิศีล
พระใบฎีกา สุชาติ วัดหนองยาง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุเทศวิสาลธรรม
เจ้าอธิการสมพงษ์ วัดเกาะแก้วนครสวรรค์ จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพิทักษ์ทีปรัตน์
พระปลัด สัญชัย วัดพญาล่าง จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูพิศิษฏ์ชัยวัฒน์
พระปลัด บังเอิญ วัดวงษ์พัฒนา จังหวัดตราด เป็น พระครูวิธานธรรมสุนทร
พระมหาสนิ ท ๓ ประโยค วั ด วิ ม ลโภคาราม จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เป็ น พระครู
พระปลัด เดโช วัดสามทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูวิโรจน์สุวรรณคุณ
พระปลัด ชาคริต วัดโพธิ์ศรีเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูประจันตสีลาภรณ์
เจ้าอธิการประเสริฐ วัดท่าสนุ่น จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสวัสดิ์กาญจนารักษ์
เจ้าอธิการทักษิณ วัดห้วยเจริญศรัทธาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกิตติกาญจนธรรม
เจ้าอธิการสุชิน วัดสนามสุทธาวาส จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูผาสุกวิริยคุณ
พระครูสังฆรักษ์ สุพัฒน์ วัดหนองนางแพรว จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูพิทักษ์ถาวรเขต
พระมหาเทวินทร์ ๔ ประโยค วัดยาง จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูญาณเพชรรัตน์
พระปลัด สาธิต วัดบางประจันต์ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์
พระปลัด ประจักร วัดห้วยกวางจริง จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวิจักษ์วัชรธรรม
เจ้าอธิการเอกราช วัดดงไม้งาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูโสภณวนารักษ์
พระครูปลัด อดุลย์ วัดรังษีนมิ ิต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวิบูลพัฒนากร
พระปลัด วุฒิเมธี วัดเทพนม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาสวุฒิคุณ
เจ้าอธิการสมยศ วัดประชาสามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิพันธ์ประชามานิต
พระปลัด มนัส วัดสักขีย์วนาราม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูกมลวชิรวิสุทธิ์
เจ้าอธิการบํารุง วัดพัฒนานิคม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสิทธิฐานคุณ
เจ้าอธิการวันชัย วัดคายน้อย จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิธานวรกิจโกศล
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พระปลัด สวัสดิ์ วัดบางเพียรวิลัยรัตน์ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิวัฒน์วิริยาภรณ์
เจ้าอธิการธนพล วัดหนองสะแก จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิลาสพลวัฒน์
พระใบฎีกา ประเพิน วัดห้วยงาช้าง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุทันต์พัชรสุนทร
เจ้าอธิการมานะ วัดศิริมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูถาวรพัชรโสภณ
พระสมุห์ อําภัย วัดเกตุสามัคคีธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูกิตติพัชโรภาส
เจ้าอธิการคําพงษ์ วัดพุเตยประสิทธิ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสิทธิพัชรบวร
พระปลัด มนตรี วัดท่านา จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุเมธบุญเขต
พระครูสมุห์ ถนอม วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์
พระสมุห์ ทวีป วัดนครไทยวราราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูนครวรานุสิทธิ์
เจ้าอธิการดิเรก วัดทับผึ้ง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูถาวรสีลโสภณ
พระครูใบฎีกา พิศิษฐ์ วัดคลองตะเคียน จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุรัตธรรมเกษม
พระครูสังฆรักษ์ อุดร วัดป่าบนเนิน จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูอดุลธรรมสาร
พระใบฎีกา เชาว์ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก เป็น พระครูบรมธาตุธํารง
พระสมุห์ จีรวัฒน์ วัดนาลับแลง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูอภัยพัฒนาทร
พระครูอนุรักษ์ วัดท่าล้อ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูจักรธรรมมนูญ
เจ้าอธิการสุทัศน์ วัดอุมลอง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุวรรณทัศนสุนทร
เจ้าอธิการวินิด วัดท่าสี จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสถิตวรพินิต
เจ้าอธิการสันต์ วัดนาปรัง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุทธิสันตยานุกิจ
เจ้าอธิการอุดม วัดสันถนนใต้ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูเกษมวรธาดา
เจ้าอธิการฐิติยากร วัดจอมคีรีพัทธญา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูบริสุทธิ์คีรีรักษ์
เจ้าอธิการสิงห์ทอง วัดท่าเรือ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสีหวรวัตร
พระปลัด บุญธรรม วัดเทิงเสาหิน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมนันท์
เจ้าอธิการสมคิด วัดหมากเอียก จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโสภณกิตยานุสรณ์
เจ้าอธิการติ๊บ วัดน้ําจํา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูทิพยบุญญากร
เจ้าอธิการสุวิทย์ วัดท่าต้นตัน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูรัตนวรวิทย์
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พระครูสังฆรักษ์ สมศาสตร์ วัดเชตวัน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต
เจ้าอธิการพิทักษ์ วัดจําคาวตอง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโกวิทวรพิทักษ์
เจ้าอธิการสุรพงษ์ วัดทุ่งงิ้ว จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูจันทสรวงศ์
เจ้าอธิการภานุวัฒน์ วัดดอนตัน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโอภาสพัฒนโกศล
พระใบฎีกา สัมฤทธิ์ วัดหนุนเหนือ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูประสิทธิ์คุณาธาร
เจ้าอธิการธีรวัฒน์ วัดทุ่งชัย จังหวัดน่าน เป็น พระครูขันติธีรวัฒน์
เจ้าอธิการเจริญ วัดสันกลาง จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุเมธพัฒนเขต
พระปลัด อภินันท์ วัดต้นต้อง จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุปุญญานันท์
เจ้าอธิการสว่าง วัดปางมอญ จังหวัดน่าน เป็น พระครูโอภาสธรรมถาวร
เจ้าอธิการบุญร่วม วัดจอมจันทร์ จังหวัดน่าน เป็น พระครูจันทบุญกิจ
พระปลัด สมศักดิ์ วัดดอนตัน จังหวัดน่าน เป็น พระครูโกวิทวรโสภณ
เจ้าอธิการสุธารักษ์ วัดศาลา จังหวัดน่าน เป็น พระครูบวรธรรมรักษ์
พระครูทรัพย์ วัดหนองอึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวาปีจันโทภาส
พระสมุห์ นิกร วัดทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสังวรประชานุสิฐ
เจ้าอธิการเกตุ วัดบ้านปง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปิยสีลธัช
เจ้าอธิการถนอม วัดแม่ตุงติง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูชาคริยานุรักษ์
เจ้าอธิการนพดล วัดกําแพงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปราการวรศาสน์
พระใบฎีกา ทวีศักดิ์ วัดหัวนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุภัทรเขตสุนทร
เจ้าอธิการมนตรี วัดอินทาราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโกศลสังฆพิทักษ์
พระครูมานิตย์ วัดสะแล่ง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูจันทประชามานิต
เจ้าอธิการชัยมงคล วัดป่าสามยอด จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูประทีปรัตนคุณ
เจ้าอธิการถวิล วัดอัมพวันวิทยาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอาทรสิริธรรม
พระปลัด หยาด วัดป่าศรีเพียปู่ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุเมธธรรมกิจ
เจ้าอธิการบุญสร วัดใหม่แสงสว่าง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูไพโรจน์ธีราภรณ์
เจ้าอธิการสวัสดิ์ วัดป่าเจริญธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูภาวนากิจวิธาน
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เจ้าอธิการมงคล วัดโยธานิมิตร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมธรรมนิมิต
เจ้าอธิการสําราญ วัดดอนคํา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมธรรมโกศล
เจ้าอธิการวีรพล วัดเขมวนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโสภณธรรมรักขิต
เจ้าอธิการบัวรอง วัดโพธิ์ศรีโพนฆ้อง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปัญญาโพธิสาร
เจ้าอธิการอ้วน วัดศรัทธาธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุธรรมวิบูล
เจ้าอธิการพงษ์ชัย วัดหัวด่าน จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปิยธรรมวัตร
เจ้าอธิการบรรจบ วัดยอดแก้ว จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอุดมรัตนรังษี
เจ้าอธิการธนาโรจน์ วัดบึงสาราษฎร์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุจิตโชติคุณ
เจ้าอธิการบง วัดใหม่โพธิญาณ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูโพธิสารญาณ
เจ้าอธิการอรุณ วัดดอนสวรรค์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูไพโรจน์จริยาภรณ์
เจ้าอธิการก้าน วัดทรงธรรม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสถิตธรรมพินิจ
เจ้าอธิการก่อง วัดศรีบัวบาน จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปทุมสิริธรรม
เจ้าอธิการแสวง วัดศิริธรรมวนาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอุดมอาจารคุณ
เจ้าอธิการสุเทพ วัดสามัคคีประชาสงเคราะห์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสันติมนานุกูล
เจ้าอธิการเติมใจ วัดเอราวัณพัฒนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูสุมนธรรมนาถ
พระปลัด สมอง วัดโพธิ์สว่าง จังหวัดเลย เป็น พระครูวิสุทธิ์โพธิสาร
พระครูสังฆรักษ์ ชูชาติ วัดสุวรรณาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูสุวรรณกัลยาณวัตร
เจ้าอธิการวีระ วัดป่ารัตนโสภณ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลกิจโกศล
เจ้าอธิการประยงค์ วัดคําเจริญ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวรธรรมสุนทร
เจ้าอธิการทรงชัย วัดเสบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวิวัฒน์ธรรมสถิต
เจ้าอธิการดวง วัดศรีสว่าง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูอรุณธรรมากร
เจ้าอธิการสังวรณ์ วัดสว่างแสงจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโอภาสวรธรรมสาร
เจ้าอธิการบุญทัน วัดอรัญญาวาส จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูบวรอรัญญเขต
เจ้าอธิการประเวช วัดอาคเนย์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสันตาจารคุณ
พระใบฎีกา ศักดิ์ดา วัดอิสาณ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอาทรบุญเขต
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เจ้าอธิการหนูกิจ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูถาวรมงคลจิต
เจ้าอธิการประมวล วัดโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุมณฑ์สุนทรธรรม
เจ้าอธิการคิด วัดโสกม่วงสามัคคี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโสภณสมานคุณ
เจ้าอธิการศุภักษร วัดหนองแสนเหนือ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวาปีธรรมฐิติ
เจ้าอธิการศุภชิต วัดบ้านเลิงใต้ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูโสภณจิรวัฒน์
เจ้าอธิการบุญถิ่น วัดเหล่ายาว จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุวัฒนธรรมสาร
เจ้าอธิการวิทยา วัดบ้านป่าชาด จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูเกษมวีรธรรม
เจ้าอธิการจุล วัดทักษิณาราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูทักษิณธรรมานุวัฒน์
พระมหาสุภาพ ๓ ประโยค วัดป่านาคํา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปริยัติวิริยาภรณ์
เจ้าอธิการสังคม วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูผาสุกธรรมประโชติ
เจ้าอธิการบุญน้อย วัดอนุราชคณาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุวีรธรรมากร
เจ้าอธิการศรัญยู วัดป่าม่วงหวาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูพุทธิวรคุณ
พระปลัด สุพัฒน์ วัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอโสกพัฒนานุกิจ
เจ้าอธิการสมศักดิ์ วัดสระประทุม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประทุมสราภิรักษ์
เจ้าอธิการเอกภพ วัดป่ามหามงคลสตาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปัญญาโสภิต
เจ้าอธิการน้อย วัดหนองกวาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุขวัฒนาทร
เจ้าอธิการจิตทวี วัดดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิบูลกิจจาภรณ์
เจ้าอธิการจงมี วัดโนนสวาสดิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอาทรรัตนคุณ
เจ้าอธิการประมวล วัดไทรงาม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูภัทรวิศาลคุณ
เจ้าอธิการประยงค์ วัดภูไทพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอาทรพัฒนานุกูล
พระครูสังฆรักษ์ สมัย วัดประชาเกษม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูชโยบลภิบาล
พระครูธรรมธร พนม วัดยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภณอาภากร
เจ้าอธิการสําราญ วัดโพธิ์ใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูกมลเขมกิจ
พระครูปลัด สุวรรณ วัดป่าหนองไคร้ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูโสภณธรรมภาณ
เจ้าอธิการเฉลิม วัดค้อวัง จังหวัดยโสธร เป็น พระครูวิโรจน์คัมภีรเขต
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พระมหาทองไล ๓ ประโยค วัดนาโนน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปริยัติกิตติสาร
พระมหาวัน ๓ ประโยค วัดบ้านจาน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุตธรรมกิจ
เจ้าอธิการชนวิชญ์ วัดกลาง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุภัทรกิจจากร
พระใบฎีกา สมใจ วัดหนองเทา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสิทธิธรรมวิชยั
เจ้าอธิการอัมพร วัดยางน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุทธิธรรโมภาส
เจ้าอธิการวิเชียร วัดดอนม่วง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวัชรธรรมรังษี
เจ้าอธิการอรุณ วัดธรรมประชาสันติ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอาภากรสันติคุณ
เจ้าอธิการทองดาว วัดบ้านเดื่อ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูโกศลปิยกิจ
เจ้าอธิการจัด วัดโพธิ์สวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิกรมสุนทรเขต
เจ้าอธิการสัมฤทธิ์ วัดโพธิ์ไทร จังหวัดนครพนม เป็น พระครูเวฬุวันสิทธาภรณ์
เจ้าอธิการลําปาง วัดโพธิ์ตาก จังหวัดนครพนม เป็น พระครูพิธานโพธิพิมล
เจ้าอธิการวานิช วัดโพนทอง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุวรรณสีลโสภณ
เจ้าอธิการนะเลข วัดป่านายอน้อย จังหวัดนครพนม เป็น พระครูประจักษ์พนมคุณ
พระครูสังฆรักษ์ คําปน วัดกุดแข้ จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูวิสุทธิสารธรรม
พระครูสังฆรักษ์ ยนต์ชัย วัดโนนใจดี จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูวิจิตรศีลวงศ์
เจ้าอธิการสัมพันธ์ วัดไชยคํา จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูธีรธรรมาลังการ
เจ้าอธิการสุพัฒน์ วัดโคกพระ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรพิพัฒนคุณ
เจ้าอธิการอดิศร วัดหนองแสง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวาปีวรคุณ
เจ้าอธิการทองอยู่ วัดสามัคคีสโมสร จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประยุตธรรมสโมธาน
เจ้าอธิการสมพล วัดส้ม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูบุญญสารโสภิต
พระสมุห์ คงฤทธิ์ วัดป่าศรัทธาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิศาลปัญโญภาส
พระสมุห์ รุ่งอรุณ วัดถนนถั่ว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอุดมอรุโณทัย
พระปลัด เจริญ วัดป่าศิริวันบรรพต จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมคุณ
พระปลัด จรูญ วัดบ้านแก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวีรานุวัฒนากร
พระปลัด ตระกูลชาติ วัดบุพรหมราช จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิรุฬห์ธรรมธัช
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พระครูสมุห์ ประยูร วัดป่าบ้านโคกพลวง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูภัทรธรรมาทร
เจ้าอธิการสุชาติ วัดใหม่เกษม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเกษมนวกิจ
เจ้าอธิการสุทัศน์ วัดชัยชนะสงคราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวีรชยาภรณ์
เจ้าอธิการสายันห์ วัดโคกก่องวราราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอภิวัฒน์ธรรมคุณ
เจ้าอธิการเข็มทอง วัดป่าหนาม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูภัทรธรรมานุศาสก์
เจ้าอธิการแสวง วัดม่วงใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประภาสธรรมรักษ์
พระครูใบฎีกา บุญธรรม วัดทุ่งโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุนทรธรรมวิจิตร
เจ้าอธิการสุนทร วัดโคกชุม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูชัยธรรมสุนทร
พระสมุห์ สันติ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิสุทธิสันติธรรม
เจ้าอธิการเสาร์ วัดทุ่งสว่างสะนอน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมาจารย์
เจ้าอธิการสุนันท์ วัดใต้บูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูบูรพาธรรมาภินันท์
เจ้าอธิการคงศักดิ์ วัดโคกตะเคียน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสิทธิปัญญาสุนทร
เจ้าอธิการเฉลิม วัดบัวหวาย จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุขุมธรรมานุศาสก์
เจ้าอธิการนิติรัชต์ วัดป่าเขาโต๊ะ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูนิติธรรมาภิบาล
เจ้าอธิการพุธ วัดหิมวันบรรพต จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูบรรพตสมานธรรม
พระครูวินัยธร คําภา วัดด่านตะกั่วสามัคคี จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูญาณวัฒโนภาส
พระปลัด สนั่น วัดสํานักขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูประโชติอินทคุณ
พระปลัด ชัยเจริญ วัดไตรวิทยาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุจิณธรรมโสภิต
พระครูปลัด อุดมศักดิ์ วัดไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูปัญญาสิริสุนทร
พระครูปลัด ปัญญา วัดถ้ําสิงห์ จังหวัดชุมพร เป็น พระครูพิพัฒน์ประชาทร
พระปลัด น้อม วัดปาลิไลยก์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูมานิตปุญญากร
เจ้าอธิการญาณวิทย์ วัดในสระ จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูสังวรธรรมรัต
เจ้าอธิการลิขิต วัดนิคมปากจั่น จังหวัดระนอง เป็น พระครูกิตติธรรมพินิจ
พระปลัด ไมตรี วัดสุริยาราม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูเมตตาธรรมรัต
เจ้าอธิการสุรศักดิ์ วัดฟากบึง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูวาปีธรรมวิจิตร
พระมหาอํานวย ๔ ประโยค วัดโพธิ์เรียง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอุปถัมภ์สุตคุณ
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๓๓๓. พระครูปลัด จันดา ๓ ประโยค วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุนทรวีรวงศ์
๓๓๔. พระครูปลัด วัฒนะ วัดหงษ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูเกษมวัฒนาภรณ์
๓๓๕. พระมหาวรรณชั ย ๕ ประโยค วั ด โคกหนามแท่ ง จั ง หวั ด สระบุ รี เป็ น พระครู
สิริวรรณวิสุทธิ์
๓๓๖. พระมหาระพิน ๔ ประโยค วัดโคกเขมา จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูโกวิทสุตการ
๓๓๗. พระมหาสุรพล ๕ ประโยค วัดคอกวัว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสิริสุวรรณาภรณ์
๓๓๘. พระมหาเสรี ๔ ประโยค วัดดอนกระเบื้อง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูโสภณปริยัติคุณ
๓๓๙. พระมหาเฉลิ ม ๔ ประโยค วั ด หนองกระสั ง ข์ จั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น พระครู
นิสัยปริยัติกิจ
๓๔๐. พระมหาบุญมี ๔ ประโยค วัดสบลืน จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสถาพรปริยัติ
๓๔๑. พระมหาจันทร์คํา ๓ ประโยค วัดต้นซ้อ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูโพธิสุตสุนทร
๓๔๒. พระมหายงยุทธ ๕ ประโยค วัดจอมจันทร์ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสิริวีรธํารง
๓๔๓. พระมหาสุริมา ๖ ประโยค วัดสุวรรณวาลี จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูศรีปริยัติสาร
๓๔๔. พระมหาวัชรพันธ์ ๖ ประโยค วัดจอมศรี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูศรีวชิรกิตติคุณ
๓๔๕. พระสมุ ห์ สมั ย ๕ ประโยค วั ด สว่ า งอารมณ์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น พระครู
สิริสารธรรมประโชติ
๓๔๖. พระมหาอุ บ ล ๔ ประโยค วั ด พรหมพิ ชั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม เป็ น พระครู
ปริยัติธรรมวิมล
๓๔๗. พระครู ป ลั ด วิ นั ย ๔ ประโยค วั ด ธรรมบั น ดาล จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น พระครู
สุนทรวินัยรส
๓๔๘. พระมหาสุพัฒน์ ๓ ประโยค วัดโพธิ์ชัยหนองซองแมว จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครู
ปริยัติชโยภาส
๓๔๙. พระมหาฉัตรเพชร ๓ ประโยค วัดทัศนารามเตาไห จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครู
ปริยัติสมาจาร
๓๕๐. พระมหาสิทธิพร ๔ ประโยค วัดศิริมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปริยัติวรมงคล
๓๕๑. พระมหาวิระชัย ๓ ประโยค วัดป่าศีลาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุตธรรมวิสุทธิ์
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๓๕๒. พระมหาโทน ๓ ประโยค วัดศรีอาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปริยัติวิธานกิจ
๓๕๓. พระปลั ด โยธิ น ๓ ประโยค วั ด หนองหิ น ใหญ่ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด เป็ น พระครู
ปริยัติเขมาภรณ์
๓๕๔. พระครูวิ นัย ธร สมาน ๓ ประโยค วัด หลวง จังหวัด อุบลราชธานี เป็ น พระครู
สุตกิตยาภรณ์
๓๕๕. พระมหาเฉลี ยว ๓ ประโยค วัด วิสุ ทธิ ศรี สุมั งคลาราม จังหวั ดนครราชสี มา เป็ น
พระครูสุตสุทธิมงคล
๓๕๖. พระมหาทองสุข ๔ ประโยค วัดเพ็ดน้อย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปริยัติธรรมทัศน์
๓๕๗. พระมหาสิทธิวัฒน์ ๔ ประโยค วัดโพธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปริยัติโพธิสาร
๓๕๘. พระมหาวรวุ ฒิ ๔ ประโยค วั ด ประทุ ม ธรรมชาติ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ เป็ น พระครู
ประยุตปัญญาภรณ์
๓๕๙. พระมหาเจริญ ๓ ประโยค วัดหนองพลับ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุตกิตติวัฒน์
๓๖๐. พระมหาเสวียง ๓ ประโยค วัดโพธิ์บัลลังก์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุตโพธิสุนทร
๓๖๑. พระมหาปราโมทย์ ๓ ประโยค วัดคลองแดน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครู
รัตนสุตากร
๓๖๒. พระครูสังฆรักษ์ สมชาย วัดพรหมนิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูวิสิฐพรหมคุณ
๓๖๓. พระอธิการสมศักดิ์ วัดภัททันตะอาสภาราม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูภาวนาวราลังการ
๓๖๔. พระปลัด จักรกฤษณ์ วัดเนินตากแดด จังหวัดตราด เป็น พระครูกิตติญาณวิจักษ์
๓๖๕. พระอธิการศรี วัดหนองขอนเทพพนม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูภาวนาธรรมโชติ
๓๖๖. พระครูสังฆรักษ์ ชายแดน วัดสามัคคีบุญญาราม จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวิสุทธิศีลคุณ
๓๖๗. พระอธิการสายหยุด วัดป่าถ้ําวัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูวิมลภาวนานุศาสน์
๓๖๘. พระครู วิ ส าลสรคุ ณ แก้ ว วั ด เวตวั น ธรรมาวาส กรุ ง เทพมหานคร เป็ น พระครู
กิตติมงคลรัตน์
๓๖๙. พระครูสังฆรักษ์ สนับ วัดบางสะแกใน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพิพิธวิริยากร
๓๗๐. พระอธิการสุพจน์ วัดบางโคล่นอก กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโกวิทวรกิจ
๓๗๑. พระครูวินัยธร ประสพชัย วัดโพธิ์ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูประกาศโพธิกิตติ์
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๓๗๒ พระครูสมุห์ ผิน วัดศรีราษฎร์ จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูนนทธรรมาภิมุข
๓๗๓. พระสมุห์ บุญเหลือ วัดตาล จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูวิสิฐธรรมานันท์
๓๗๔. พระอธิการสมพงษ์ วัดนาวง จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูปทุมเขตวิกรม
๓๗๕. พระปลัด สิทธิโชค วัดสองพี่น้อง จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูสถิตปทุมากร
๓๗๖. พระใบฎีกา เกษมศักดิ์ วัดโปรยฝน จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูพิรุณโชติวงศ์
๓๗๗. พระครูวินัยธร สมศักดิ์ วัดทวีการะอนันต์ จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูปทุมศีลโสภณ
๓๗๘. พระครูปลัด เสน่ห์ วัดพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูสมุทรเจติยาภรณ์
๓๗๙. พระครูปลัด สุรพล วัดครุนอก จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูโสภณวัชรปราการ
๓๘๐. พระครูสมุห์ มาโนช วัดโคธาราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูไพโรจน์กิจโกศล
๓๘๑. พระอธิ ก ารไพโรจน์ วั ด คงษาสุ ท ธาราม จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น พระครู
วิโรจน์สุทธาภรณ์
๓๘๒. พระอธิการอัมพร วัดไม้ตราสมาชิการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครู
นิวิฐกิตติโสภณ
๓๘๓. พระครูวินัยธร สมพงษ์ วัดธรรมรส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูปัญญา
ธรรมาภิวัฒน์
๓๘๔. พระสมุห์ ปรัชญา วัดนกกระจาบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสถิตจิรธรรม
๓๘๕. พระปลัด ประจวบ วัดพรหมนิมิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวุฒิ
๓๘๖. พระอธิการประสิทธิ์ วัดบ้านพลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสิทธิภัทรคุณ
๓๘๗. พระอธิการวีรพล วัดกุฎีลาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวีรธรรมานุสิฐ
๓๘๘. พระครู ส มุ ห์ สุ ร สิ ท ธิ์ วั ด กุ ฎี ป ระสิ ท ธิ์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น พระครู
ประสิทธิ์บุญญากร
๓๘๙. พระอธิการบุญเลิศ วัดสามบัณฑิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุจิตรพัฒนคุณ
๓๙๐. พระครูสมุห์ ประชวน วัดสฎางค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูถาวรขันติธรรม
๓๙๑. พระอธิการรังสรรค์ วัดโพธิ์ลําแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโพธาภิรักษ์
๓๙๒. พระอธิการทาน วัดท้ายย่าน จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูมงคลสุทธิกิจ
๓๙๓. พระอธิการประกอบ วัดโพธิ์เอน จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูประยุตโพธิคุณ
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พระสมุห์ ผ่อน วัดวงษ์สุวรรณ จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูธํารงสุวรรณวงศ์
พระครูสมุห์ ปรัชญาวุธ วัดลาดเค้า จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูประภัสสรสีลคุณ
พระอธิการนพรัตน์ วัดพัฒนา จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิมลพัฒนาภรณ์
พระครูสังฆรักษ์ อนันต์ วัดขอนชะโงก จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูกลั ยาณกิตติคุณ
พระครูวินัยธร จรูญ วัดดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิธานวรคุณ
พระอธิการประชิต วัดป่าดงพญาเย็น จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูโอภาสธรรมากร
พระอธิการเกรียง วัดห้วยทราย จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูโสภณสุทธาจาร
พระอธิการสุภชัย วัดหนองสีดา จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูปัญญาถิรคุณ
พระอธิการชนะ วัดถ้ําเจริญสุข จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวัฒนธรรมากร
พระอธิการมิตร วัดสารภี จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูโสภณกิจจานุโยค
พระอธิการทองดี วัดกัลยาณบรรพต จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูมงคลพิมลกิจ
พระอธิการบรรลือ วัดคลองยาง จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูจันทนันทคุณ
พระสมุห์ วารี วัดป่าเนินหาญ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูโสรัจธรรมนันท์
พระอธิการณรงค์ วัดปากน้ํา จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวิบูลพัฒนกิจ
พระครูปลัด ฉลวย วัดโพธิ์เกษตร จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพุทธิธรรมสังวร
พระครูสมุห์ ประนอม วัดหนองหัวช้าง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูธรรมาลังการ
พระครูใบฎีกา คําดี วัดถ้ําม่วง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูสุนทรพจน์โฆสิต
พระอธิการต๋อย วัดเนินทองวราราม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูสุวรรณวรานุรักษ์
พระอธิการลั่นทม วัดกลาง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูอินทประภากร
พระอธิการกิตติพงษ์ วัดโพธิ์สังฆาราม จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูโพธิกิตติคุณ
พระครูใบฎีกา ศุภกิจ วัดศรีพรหมประสิทธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูประสิทธิ์พรหมคุณ
พระอธิการสมเกียรติ วัดถ้ําเข้ จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูโกศลชัยกิตติ์
พระสมุห์ สํารวย วัดศรีสโมสร จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูวุฒิชัยสรคุณ
พระอธิการสุธน วัดวิจิตรังสิตาราม จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูสถิตวิจิตรรังสรรค์
พระอธิการเลิศชาย วัดทัพย่าน จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูพิชัยกิจจาภิรมย์
พระครูสมุห์ ถวิล วัดดอนแตง จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูพิพัฒน์ธรรมนันท์
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พระสมุห์ วิชัย วัดห้วยขานาง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตศาสนกิจ
พระอธิการกิตติธัช วัดหนองเรือโกลน จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตธรรมภาณ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดหนองผักกาด จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุเทศธรรมกิจ
พระปลัด คล้าย วัดเขาถ้ําตะพาบ จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยปัญญาวุฒิ
พระมหาบรรพต ๓ ประโยค วัดแปลงเกตุศรีนิคม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์คีรีเขต
พระอธิการจําลอง วัดมาบสามเกลียว จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูวิบูลศุภากร
พระอธิการสง่า วัดเขาไม้แดง จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูวิสิฐธรรมโสภณ
พระอธิการวิชาญ วัดไพรประเสริฐราษฎร์บํารุง จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพิศิษฏ์ประชานุกูล
พระปลัด สงัด วัดแลง จังหวัดระยอง เป็น พระครูวิเวกธรรมาภิราม
พระสมุห์ สุวพล วัดอรัญรังษี จังหวัดระยอง เป็น พระครูรังษีพรหมคุณ
พระครูสมุห์ นิคม วัดจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง เป็น พระครูเกษมสีลาภิวัฒน์
พระอธิการนิล วัดดอนจันทน์ จังหวัดระยอง เป็น พระครูจันทคามประชาทร
พระสมุห์ ผัด วัดปกรณ์ธรรมาราม จังหวัดระยอง เป็น พระครูวิกรมวรกิจ
พระใบฎีกา ปา วัดนนทประชานุกูล จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูมงคลสีลวงศ์
พระครูสมุห์ มาทัญ วัดบางกะไชย จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูพิศาลจันโทปมคุณ
พระครูวินัยธร เอนก วัดสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูสิงหเขตคุณากร
พระอธิการโสภณ วัดบ้านโคก จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูมงคลธรรมวงศ์
พระอธิการประทีป วัดตรอกกระท้อน จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูโอภาสธรรมประสาธน์
พระครูใบฎีกา ชลอ วัดตะกาดเง้า จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูไพโรจน์สุตาคม
พระอธิการสุภาพ วัดเขากระแจะ จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูสุนทรธรรมวิวิธ
พระอธิการสุเทพ วัดท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูพัฒนกิจจาภินันท์
พระอธิการสมบุญ วัดวังสรรพรส จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูมงคลธรรมรส
พระมหาสุทัศน์ ๓ ประโยค วัดหนองคันทรง จังหวัดตราด เป็น พระครูปริยัติกิตตยาภรณ์
พระใบฎีกา ประพันธ์ วัดหนองกระพี้ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูประสิทธิ์คุณากร
พระอธิการชาลี วัดเกษมสุริยัมนาจ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูโสภณจิตรการ
พระปลัด ธงทิพย์ วัดใหม่ดอนทราย จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูประภัสร์มโนธรรม
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พระสมุห์ อารมณ์ วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูวิธานสังฆการ
พระครูวินัยธร ธนู วัดท่าเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์
พระอธิการเล็ก วัดหนองกระดี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูเกษมสีลากร
พระอธิการธนภณ วัดสระศรีเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูเกษมสุวรรณวัฒน์
พระใบฎีกา บุญลือ วัดโพธิ์เขียว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูโพธิวรารักษ์
พระครูใบฎีกา อติทัศน์ วัดลําบัว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูปทุมานุรักษ์
พระอธิการอดิศักดิ์ วัดบัลลังก์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูโสภณสุวรรณรังษี
พระสมุห์ บุญทูต วัดคูบัว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณปุญญาภรณ์
พระใบฎีกา สกุล วัดถ้ํามังกรทอง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูไพโรจน์กาญจนวงศ์
พระอธิการอดุลย์ วัดปากกิเลน จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูไพศาลกาญจนธรรม
พระอธิการวสันต์ วัดหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิรุฬห์กาญจนกิจ
พระอธิการสมยา วัดหนองไก่เหลือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิจิตรกาญจนธรรม
พระปลัด บรรจง วัดหนองแดงวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสุนทรกาญจนกิจ
พระอธิการสมาน วัดโป่งกูป จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิศิษฏ์ปิยธรรม
พระอธิการเรวัต วัดถ้ําเนรมิต จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสีลสมาจารคุณ
พระอธิการจอม วัดหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสถิตกาญจนธรรม
พระอธิการมณฑล วัดทะเลสาบ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูภัทรกาญจนกิจ
พระอธิการไพศาล วัดแสลบเขต จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิศาลกาญจนเขต
พระอธิการมานะ วัดหนองพังตรุ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสุขวรกาญจน์
พระอธิการบุญรอด วัดศรีบัวทอง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูโสภณกาญจโนบล
พระครูสมุห์ คํา วัดเขาสะพายแร้ง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูมงคลกาญจน์
พระอธิการสังวาลย์ วัดสหกรณ์โฆสิตาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครธรรมโฆสิต
พระครูสังฆรักษ์ เกษม วัดวิสุทธิวราวาส จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครภัทรธรรม
พระสมุห์ คลาย วัดโรงเข้วนาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครธรรมวงศ์
พระปลัด นิพนธ์ วัดโป่งกระทิง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูอรัญเขตคณารักษ์
พระปลัด บุญรอด วัดห้วยม่วง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิศิษฏ์ธรรมรักษ์
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พระใบฎีกา มานพ วัดมาบแค จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิสิฐวิริยานุโยค
พระปลัด ชาญ วัดหนองนกกะเรียน จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูสุชาตธรรมาภรณ์
พระสมุห์ ไพสน วัดโคกหลวง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูโสภณปุรารักษ์
พระอธิการนิยม วัดหนองไก่ขัน จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูธิติธรรมโสภณ
พระครูปลัด ดอกไม้ วัดสร้อยฟ้า จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวีรธรรมากร
พระปลัด ประเสริฐ วัดเขาพุนก จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิศาลสมณวัตร
พระปลัด ชอบ วัดหาดทราย จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวิบูลวัชรากร
พระอธิการล้อม วัดประดิษฐ์วนาราม จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวัชรมงคลกิจ
พระครูสังฆรักษ์ สัมฤทธิ์ วัดแม่น้ํา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรคุณากร
พระใบฎีกา สมควร วัดแว่นจันทร์ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรกัลยาณคุณ
พระสมุห์ วิสิทธิ์ วัดเกาะแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสุนทรสมุทรคุณ
พระอธิการกมลเทพ วัดปากคลองเกลียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวิกรมสิริธรรม
พระใบฎีกา ประสงค์ วัดหน้าเขาโป่งเหนือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูคีรีจันทโชติ
พระอธิการสมบูรณ์ วัดหนองตาเสือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสุนทรวิบูลกิจ
พระอธิการประยุทธ วัดหนองขอน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวิสิฐธรรมาภิบาล
พระอธิการอุดม วัดเนินเวียง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนเิ วศน์วโรดม
พระปลัด คนึง วัดหนองขี้ใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ
พระอธิการภิญโญ วัดศรีทรงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิกรธรรมโสภณ
พระใบฎีกา อานนท์ วัดหนองหัวเรือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิติพลปราโมทย์
พระอธิการเวชพิสิฐ วัดทุ่งทอง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิคมสุวรรณเขต
พระอธิการประสาท วัดสระงาม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิสิตสราภิรม
พระอธิการประเสริฐ วัดหนองขานาง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิยุตวรวัตร
พระใบฎีกา สมชัย วัดท่าดินแดง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิทัศน์ธรรมสถิตย์
พระอธิการสมศักดิ์ วัดชอนเจริญธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาตธรรมวัฒน์
พระครูใบฎีกา ประยูร วัดเวฬุวัน จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิรมิตเวฬุวัน
พระอธิการนาวี วัดเขาขาด จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิปุณคีรีรักษ์
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พระปลัด วิชัย วัดท่าขึ้น จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูประภัศร์วชิรคุณ
พระอธิการอุทัยศักดิ์ วัดเนินสง่า จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสถิตวชิโรทัย
พระอธิการบุญหลาย วัดศรีพรหม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูปัญญาวชิรโสภิต
พระปลัด ชัยรัตน์ วัดทรัพย์เจริญ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสุวัฒน์วชิราธาร
พระอธิการเข็มเพชร วัดเนินกรวด จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูโกวิทวชิรคุปต์
พระอธิการเอนก วัดบ้านปางขนุน จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูอาภัสร์วชิรานันต์
พระปลัด สิทธิชัย วัดใหม่ธงชัย จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูปรีชาวชิรสิทธิ์
พระอธิการนกเล็ก วัดวังไม้แดง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสันติวชิรศาสน์
พระอธิการไมตรี วัดยางเรียง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูผาสุกวชิรานุสิฐ
พระอธิการบุญเจอ วัดช่องลม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสุนทรวชิรโสภณ
พระใบฎีกา ประทีป วัดอินทร์พรหมใย จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิจักษ์ธรรโมภาส
พระอธิการสมชาย วัดหงษ์ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิวิธบุญกิจ
พระอธิการธเนศร์ วัดศรีศรัทธาราม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิทิตสัทธาโสภณ
พระอธิการวัชรสมพงศ์ วัดหนองหูช้าง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวินิตสีลวงศ์
พระอธิการวินัย วัดเครือเขาโค้ง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิเวกพิริยธาดา
พระอธิการเสนอ วัดห้วงศรัทธาราม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิภาสสัทธาพิทักษ์
พระอธิการสอาด วัดบ่อแต้ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิจิตรวรโกวิท
พระอธิการสําราญ วัดสัตตวนาราม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิสาลพนารักษ์
พระอธิการเคน วัดบุมะกรูด จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูปัญญาพัชโรทัย
พระอธิการปรีดา วัดโนนป่าลวก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูเกษมพัชราธร
พระอธิการศุภักษร วัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูบวรพัชรโสภิต
พระครูปลัด จําเนียร วัดหนองบัวทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูกมลพัชราสัย
พระอธิการชวน วัดป่าหนองบง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูวัชรวรคุณ
พระอธิการอนันต์ วัดดงจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูจันทวันพิสิฐ
พระอธิการจํารัส วัดสระสี่เหลี่ยม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุวัฒน์ธรรมประโชติ
พระครูสังฆรักษ์ บุญส่ง วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุปุญญนิวิฐ
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พระอธิการวันทอง วัดแม่ระกา จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูปุณณเหมคุณ
พระอธิการทองดี วัดท่างาม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูฉันทสีลวัตร
พระอธิการเลี่ยม วัดห้วยซัน จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูพิพิธเหมรักษ์
พระอธิการสุชาติ วัดบ้านมุง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูวรเขตบัณฑิต
พระอธิการสยาม วัดบ้านบึง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูวาปีธรรมประคุณ
พระครูอ่อง วัดเชิงเขาวนาราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูบรรพตคุณาธาร
พระอธิการเฉลียว วัดท่าโรงตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูโกศลพรหมโชติ
พระครูสมุห์ ละออ วัดตระพังละมุต จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุขุมพัฒนโชติ
พระปลัด อลงกรณ์ วัดทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุเขตสุทธาลังการ
พระอธิการขุน วัดป่ายางเมตตายาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูเมตตาขันตยานุสิฐ
พระสมุห์ ปรีชา วัดภาวนาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุจิตวรปรีชา
พระอธิการเศรษฐบุษ วัดนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสถิตสีลากร
พระปลัด เฉลิมชัย วัดอัมพวนาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูอัมพวันประภาส
พระอธิการสมใจ วัดหนองเรียง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุมนธรรมสุนทร
พระอธิการสมพร วัดห้วยแก้ว จังหวัดตาก เป็น พระครูรัตนธรรมสถิตย์
พระอธิการสมภักดิ์ วัดอรัญญเขต จังหวัดตาก เป็น พระครูขันติอรัญกิจ
พระปลัด ประสงค์ วัดหนองปรือ จังหวัดตาก เป็น พระครูประโชติจันทสร
พระอธิการประทุม วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุภัทรเขมคุณ
พระอธิการวินัยศักดิ์ วัดท้องลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูโฆสิตธรรมพินิต
พระอธิการโกศล วัดโพนร้อง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูมงคลธรรมโกศล
พระอธิการอํานวย วัดใหม่ช่องลม จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูอุปถัมภ์วัชรศาสน์
พระอธิการทิม วัดหมู่ห้าสามัคคี จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุทธิเมตตาคุณ
พระอธิการมงคล วัดบ้านดง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูปิยวันมงคล
พระอธิการบัณฑิต วัดป่ารวก จังหวัดลําปาง เป็น พระครูกันตธรรมโกวิท
พระครูใบฎีกา สุทัศน์ วัดต้นมื่น จังหวัดลําปาง เป็น พระครูบุญกิจสุทัศน์
พระอธิการมอน วัดศรีดอนมูล จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสถาพรโสภณ
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พระสมุห์ ชัยสิทธิ์ วัดปงหอศาล จังหวัดลําปาง เป็น พระครูปุณณชัยสิทธิ์
พระอธิการสมยศ วัดผาปังกลาง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูการุณยโสภิต
พระอธิการจรูญ วัดวังพร้าว จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุมนบุญวัฒน์
พระอธิการศรชัย วัดหาดปู่ด้าย จังหวัดลําปาง เป็น พระครูประโชติชยาภิรักษ์
พระอธิการณรงค์ วัดนาฟาน จังหวัดลําปาง เป็น พระครูประดิษฐ์บุญเขต
พระครูปลัด ประสงค์ วัดหลวงเมืองปาน จังหวัดลําปาง เป็น พระครูกิตติอรรถวิทย์
พระอธิการอิ่นคํา วัดปงทุ่งล่าม จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุธรรมสุวรรณเขต
พระอธิการเสน่ห์ วัดทุ่งกาไชย จังหวัดพะเยา เป็น พระครูมนูญธรรมบวร
พระอธิการทอง วัดกว้าน จังหวัดพะเยา เป็น พระครูวาปีสุวรรณสุนทร
พระอธิการวิฑูรย์ วัดบุญนาค จังหวัดพะเยา เป็น พระครูบวรบุญรัตน์
พระอธิการฉลอง วัดสันป่าสัก จังหวัดพะเยา เป็น พระครูประโชติพนเขต
พระครูสังฆรักษ์ วิรัตน์ วัดนาเจริญ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูพิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์
พระอธิการชินพันธ์ วัดแม่กาโทกหวาก จังหวัดพะเยา เป็น พระครูอาชวพิมล
พระปลัด เกียรติชัย วัดสันป่างิ้วงาม จังหวัดพะเยา เป็น พระครูโสภิตชัยวัฒน์
พระครูปลัด จรัส วัดดอยน้ําตกพัฒนา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิสุทธิธรรมโชติ
พระอธิการเสาร์แก้ว วัดหล่ายงาว จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูถาวรรัตนานุศาสก์
พระอธิการประดิษฐ์ วัดหัวดง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสถิตผาสุกิจ
พระใบฎีกา เจริญ วัดท่าไคร้ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุปุญญาภิรม
พระอธิการสุนทร วัดศรีโคมคํา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสังวรกิจโสภณ
พระอธิการแทน วัดพระธาตุภูเข้า จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูไพบูลเจติยาภิรักษ์
พระอธิการพิเชษฐ์ วัดสันขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูธีรศาสน์โกศล
พระอธิการเทอด วัดป่าตาลใต้ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูปัญญาวนธาดา
พระอธิการสมคิด วัดโบราณเวียงเดิม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโบราณบุรานุรักษ์
พระครูสังฆรักษ์ สมชาย วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูนครถิรวัฒน์
พระอธิการอานนท์ วัดตําหนักธรรม จังหวัดแพร่ เป็น พระครูปราโมทย์ธรรโมภาส
พระครูวินัยธร อภิรักษ์ วัดช่องลม จังหวัดแพร่ เป็น พระครูปุณยาภิรักขิต
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๕๗๖. พระอธิการพันธ์สิงห์ วัดห้วยไร่ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูสีหวรสถิตย์
๕๗๗. พระอธิการธีรพัทธ์ วัดหาดเค็ดบน จังหวัดน่าน เป็น พระครูประภาสธีรพัทธ์
๕๗๘. พระมหาทองสุ ข ๔ ประโยค วั ด บวกครกน้ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น พระครู
สุวรรณปริยัติโกวิท
๕๗๙. พระครูสังฆพิเนต บุญจันทร์ วัดป่ากิ่วดู่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูจันทสีลคุณ
๕๘๐. พระอธิการอินตา วัดป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอมรวีรคุณ
๕๘๑. พระครูวิเชียร วัดป่าลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปิยสีลวิเชียร
๕๘๒. พระครูบุญเรือง วัดป่าแพ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูถาวรบุญรังสี
๕๘๓. พระอธิการสายัณห์ วัดอรุณโชติการาม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโอภาสปัญญาภิมณฑ์
๕๘๔. พระอธิการอุดม วัดดอนเปา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุเมธธรรมวงศ์
๕๘๕. พระอธิการเจริญ วัดเทพประสิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปัญญาพัฒนสิทธิ์
๕๘๖. พระอธิการเกษม วัดน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสังวรเขมนิวิฐ
๕๘๗. พระปลัด ผดุง วัดป่าเหมือด จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประพัฒน์ชินวงศ์
๕๘๘. พระอธิการอนุรักษ์ วัดป่าบงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสังวรสีลานุรักษ์
๕๘๙. พระปลัด รักษ์ วัดจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูธีรกิจจารักษ์
๕๙๐. พระใบฎีกา สมพร วัดฟ้ามุ่ย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอดุลวรปัญญา
๕๙๑. พระครูจิ่ม วัดห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูจันทวาปีพิศิษฏ์
๕๙๒. พระครูโกวิท วัดเอรัณฑวัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูเกษมจริยโกวิท
๕๙๓. พระอธิการปกรณ์ วัดกอประจําโฮง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูคัมภีรธรรมกิตติ์
๕๙๔. พระอธิการทองคํา วัดทรายขาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุวรรณวิริโยภาส
๕๙๕. พระปลัด ณัฐศักดิ์ วัดลัฏฐิวัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์
๕๙๖. พระครูสมุห์ อภิชิต วัดทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปรีชาภิวัฒน์
๕๙๗. พระครูวินัยธร สุเทพ วัดศรีนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูถาวรนพรัฐ
๕๙๘. พระอธิการนิรันดร วัดปูคาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประภัสสรนิรันตร์
๕๙๙. พระอธิการณัฏฐชัย วัดแปลงห้า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประดิษฐ์ชัยโกศล
๖๐๐. พระอธิการโอวาท วัดชัยสถาน จังหวัดลําพูน เป็น พระครูสุวัจน์ชัยสถิต
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พระอธิการวสิษฐ์พล วัดกู่ขาว จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวีรพลวิสิฐ
พระมหานิเวศน์ ๔ ประโยค วัดป่าขาม จังหวัดลําพูน เป็น พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์
พระปลัด รถพงค์ วัดสันต้นค่า จังหวัดลําพูน เป็น พระครูอดุลธรรมวงศ์
พระอธิการธวัชชัย วัดสันโป่ง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูสุธรรมธวัชชัย
พระใบฎีกา พันธ์ วัดทาชมภู จังหวัดลําพูน เป็น พระครูอาชวาภิรักษ์
พระครูสิงห์ทอง วัดป่าบุก จังหวัดลําพูน เป็น พระครูสีหสุวรรณวงศ์
พระครูดวงจันทร์ วัดศรีชุม จังหวัดลําพูน เป็น พระครูโชติกัลยาณวัฒน์
พระอธิการศิริ วัดผาบ่องใต้ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เป็น พระครูอนุกูลสีลสังวร
พระสมุห์ ไพศาล วัดสุพรรณรังษี จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล
พระครูสังฆรักษ์ อุ่น วัดโพธิวราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโพธิวรานุรักษ์
พระอธิการสมภาร วัดอุดมนิคมเขต จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการสําราญ วัดเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูไพศาลธรรมโกวิท
พระครูสมุห์ พันธ์ วัดดอนอีไข จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโอภาสญาณโสภณ
พระอธิการไพบูลย์ วัดหายโศก จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิบูลภัทโรภาส
พระอธิการบุญมี วัดเขาช่องชาด จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูบรรพตจริยคุณ
พระปลัด ไวพจน์ วัดสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุพจน์ธรรมาภรณ์
พระอธิการสมศักดิ์ วัดศิลาอาสน์เมืองฝาง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมสีลาภรณ์
พระอธิการสุริยา วัดโนนสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปฏิภาณวิสุทธิคุณ
พระอธิการบุญเลี้ยง วัดศรีพันดร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูภัทรสิริสาร
พระอธิการสังเวียน วัดป่าคําอ้อ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสถิตธรรมนาถ
พระสมุห์ สําลี วัดโพธิ์ศรีสว่าง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโพธิปัญญาคม
พระอธิการมลัย วัดป่าอัมพวันโพธาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโพธิปัญญานุยุต
พระอธิการวัฒนา วัดป่าคําชน จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูธีรธรรมโสภณ
พระอธิการวิลยู วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูไพศาลรัตโนภาส
พระอธิการเต็ม วัดสมบูรณ์พัฒนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโกวิทพัฒนคุณ
พระอธิการคําผาย วัดบ้านสี่แจ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมนูญกิจโกศล
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พระอธิการอุบลราชธานี วัดโพนสวรรค์พัฒนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครู
พระอธิการหงส์ วัดจันทราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลจันทพิมล
พระอธิการคําหวัน วัดศรีสว่างบรมสุข จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูเกษมสิริกิจ
พระอธิการอดิศักดิ์ วัดธาตุดูกวัวอุศภุ ราช จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสิทธิญาณโสภิต
พระครูใบฎีกา ไพวัลย์ วัดพุทธนิมิต จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิบูลวชิรโสภิต
พระอธิการหัดชา วัดโนนมะพลับ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลเขมากร
พระอธิการอิทธิศักดิ์ วัดสว่างบรมนิวาส จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสิทธิธรรมโชติ
พระอธิการแฉล้ม วัดดงไร่ธรรมิกาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิสุทธิ์ขันติธรรม
พระครูวินัยธร สัญญา วัดป่าเทพวิมุตติ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุทธิธรรมญาณ
พระอธิการจรูญ วัดพระธาตุบุ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูประทีปเจติยาภิบาล
พระอธิการกองสิน วัดสุขประชา จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูเกษมวีรคุณ
พระอธิการสวาสดิ์ วัดวาฬุกรมณีทุ่ง จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปิยสิริธรรม
พระอธิการสมนึก วัดพระไชยเชษฐาธิราช จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุจิตชัยวัฒน์
พระอธิการปั่น วัดคําดีศรีบูชากุล จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลสีลสังวร
พระอธิการกุศล วัดสร้อยพร้าว จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูพิทักษ์กิตติสาร
พระอธิการอัตถาพร วัดโพธิ์ศรีวนาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวชิรเมธาภรณ์
พระอธิการฮอง วัดแก้วเสด็จชัยมงคล จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลรัตนธรรม
พระอธิการพรมมา วัดศรีธาตุ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูจันทสิริกิจ
พระอธิการม้วน วัดแก้วประเสริฐจันทราราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูรัตนปิยกิจ
พระอธิการสุริยน วัดศรีสะอาด จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวิสุทธิเมธาภรณ์
พระอธิการเจียม วัดมณีชล จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูโกศลรัตนาภรณ์
พระอธิการศุภชัย วัดเจียมปรางค์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวชิรกิจจาภรณ์
พระอธิการทองคํา วัดบูรพาประชาอุทิศ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูโอภาสรุจิธรรม
พระอธิการอนัน วัดพัฒนา จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูพัฒนสีลคุณ
พระอธิการสกลชัย วัดปทุมวาปี จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปทุมสีลคุณ
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พระอธิการสํารอง วัดไทยพัฒนา จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุเมธพัฒนคุณ
พระอธิการอร่าม วัดสีหราช จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสังวรอัตตานุยุต
พระอธิ ก ารบุ ญ สงค์ วั ด ทุ่ ง สว่ า งธรรมแสงทอง จั ง หวั ด หนองคาย เป็ น พระครู
พระอธิการคําใส วัดโพธิ์ศรี จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลภัทรสิริ
พระมหาคําภีร์ ๔ ประโยค วัดศรีห้วยไผ่ใต้ จังหวัดเลย เป็น พระครูสิริประภัสสร
พระอธิการเคี่ยม วัดจําแลงธรรมาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูวิมลธรรมสันติ
พระอธิการประดู่ วัดราษฎร์บูรพาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูบูรพาสุตาธิคุณ
พระอธิการบุญเพ็ง วัดศรีจําปา จังหวัดเลย เป็น พระครูถาวรสิริธรรม
พระอธิการแทน วัดถ้ําผายา จังหวัดเลย เป็น พระครูบรรพตฐิติคุณ
พระอธิการประสงค์ วัดสีมาพัฒนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูประภัศร์พัฒนาภรณ์
พระอธิการกองจ่าย วัดวิเวกธรรมคุณ จังหวัดเลย เป็น พระครูถาวรธรรมสันติ
พระอธิการจุมพล วัดดงสวรรค์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูพลญาณวิจิตร
พระอธิการอวยชัย วัดยอดลําธาร จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูอัครธรรมสาร
พระอธิการหนูเล็ก วัดโพธิสมพร จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูโพธิธรรมวงศ์
พระอธิการสีลา วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวิโรจน์วัฒนากร
พระอธิการศุภชัย วัดไทรทอง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุวรรณธรรมรักขิต
พระอธิการกรม วัดศรีสว่างวนาราม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูอรุณสิรธิ รรม
พระอธิการวิชิต วัดสระปทุมทอง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุวรรณวีรคุณ
พระอธิการจวง วัดศรีสมพร จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุธรรมสิริวัฒน์
พระอธิการอุดม วัดนครชัยศรี จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูวิมลสิริชัย
พระอธิการวิมล วัดสะเทียนทอง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสวุ รรณเมธาวัฒน์
พระอธิการบุญมา วัดสามัคคีสิริมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูปทุมมงคลญาณ
พระครูสังฆรักษ์ วิวัฒน์ วัดบุพพาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวีรวัฒน์ธรรมวาที
พระอธิการวิลัย วัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโพธิวรธรรมคุณ
พระอธิการวาสนา วัดธาตุทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณเจติยาภิรักษ์
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พระปลัด สมหวัง วัดศรีสว่างโนนทัน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโอภาสธรรมวิภัช
พระอธิการศรีลา วัดสาละวัน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูมงคลวนารักษ์
พระอธิการแสงคมกฤต วัดอรัญญาสุทธาวาส จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวชิรญาณสาร
พระอธิการไชยนาม วัดสว่างหนองสังข์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวาปีชัยสาร
พระอธิ ก ารบุ ต รษา วั ด ใหม่ ศ รี สํ า ราญ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น พระครู โ สภิ ต
พระปลัด ทองสุก วัดโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณชยสาร
พระอธิการคาน วัดโพธิ์ศรีสําราญ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูมงคลจันทสารคุณ
พระอธิการวรรณี วัดแจ้งศิริ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูมงคลถาวรกิจ
พระอธิการเต็ม วัดสระทรงศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปุณณวีรธรรม
พระอธิการอําพร วัดศรีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิทักษ์สิริสาร
พระอธิการตา วัดหัวหิน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูมงคลธรรมประยุต
พระอธิการดวงจันทร์ วัดราษฎร์นิยม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูนิยมบุญญากร
พระอธิการอร่าม วัดสว่างวังหิน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประโชติมงคลธรรม
พระอธิการคําพู วัดอิสานวราราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิพัฒน์ปัญญารักษ์
พระอธิการธวัชชัย วัดบูรพาภิรมยาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปัญญาสารภิรม
พระอธิการสุพัฒน์ วัดสระบัวทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปทุมสารภิบาล
พระอธิการช่วง วัดศรีชมพู จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูจันทสิริโชติ
พระอธิการสุบรรณ์ วัดป่าโพนเพ็ก จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิมลปัญญาธร
พระอธิการจํานงค์ วัดศิริวัน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูถิรสารบุญวัฒน์
พระอธิการบุดดี วัดสว่างแดนดิน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประกาสธรรมโสภณ
พระอธิการเสมือน วัดสะอาด จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิมลธรรมานันท์
พระอธิการสมบัติ วัดทามเรืองศรี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโสภณธรรมประโชติ
พระอธิการเสถียร วัดอิสาณโพธิ์ทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิภัชธรรมานุยุต
พระอธิการวิศิลป์ วัดชัยมงคล จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูมงคลธรรมาภิมณฑ์
พระอธิการพรมมา วัดหนองแสง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูประโชติสรคุณ

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๒ ข
๗๐๒.
๗๐๓.
๗๐๔.
๗๐๕.
๗๐๖.
๗๐๗.
๗๐๘.
๗๐๙.
๗๑๐.
๗๑๑.
๗๑๒.
๗๑๓.
๗๑๔.
๗๑๕.
๗๑๖.
๗๑๗.
๗๑๘.
๗๑๙.
๗๒๐.
๗๒๑.
๗๒๒.
๗๒๓.
๗๒๔.
๗๒๕.
๗๒๖.
๗๒๗.

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔

พระอธิการลุน วัดป่าเรไรย์ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวุฒิธรรมวิสุทธิ์
พระครูสมุห์ สุกัน วัดติกขมณีวรรณ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุธรรมรัตนาทร
พระครูสังฆรักษ์ คําพันธ์ วัดท่าแร่คงคาราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูกาญจนวุฒิคุณ
พระอธิการเรืองเดช วัดโพธิ์ศรี จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูประโชติปญ
ั ญารัตน์
พระอธิการตุ้ย วัดดอนบม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูบวรประสิทธิคุณ
พระอธิการกอง วัดตําแย จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูปทุมธรรโมภาส
พระอธิการมานิตย์ วัดป่าสักกวัน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูจันทคุณาภรณ์
พระอธิการมงคล วัดหนองแปน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูกัลยาณสราภิรักษ์
พระอธิการโอภาส วัดใต้โกสุม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูรัตนวรานุยุต
พระอธิการทองไทย วัดสุวรรณคงคา จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูรัตนวรรโณภาส
พระอธิการดาวเรือง วัดท่าเรียบ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวรดิตถ์ประโชติคุณ
พระอธิการทองสา วัดป่าดงมัน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูอรัญธรรมานุยุต
พระอธิการสุรศักดิ์ วัดหนองไผ่ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูเวฬุปญ
ั โญภาส
พระอธิการช่วย วัดเขมิกาวาส จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูเกษมวราธิคุณ
พระอธิการชวน วัดบ้านหัวหนอง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูอดุลย์สารวิสุทธิ์
พระอธิการเผื่อน วัดดอนหัน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูประภัสร์เหมคุณ
พระมหาศรีสยาม ๔ ประโยค วัดโนนอุดม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปริยัติประโชติคุณ
พระอธิการประทีป วัดโพธิ์ศรีหนองบัวใน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปทุมโพธิธรรม
พระอธิการสุนทร วัดสว่างเหล่าอ้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูมงคลธรรมสังวร
พระอธิการนิรันดร์ วัดป่าหวังมนตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูฌานาภิรัต
พระอธิการธงชัย วัดปฐมปฏิมากร จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปฐมปัญญาธิคุณ
พระอธิการอินทร์ วัดศิริธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูจิตตวิโสธนาจารย์
พระอธิการวิโรจน์ วัดยอดพระธรรมน้ําทิพย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูธรรมจักรสมาธิคุณ
พระอธิการกีระพันธ์ วัดนากุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุเขตวรรณาภิรม
พระอธิการสวน วัดดอนยางจันทาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปัญญาวุฒาจารย์
พระอธิการภักดี วัดป่าวิเวก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิเวกธรรมานุยุต
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พระอธิการจรูญ วัดท่าช้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวรดิตถ์จันทคุณ
พระอธิการภูมี วัดบ้านหนองบัวทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูประทุมสุวรรโณภาส
พระอธิการตู้สิทธิ์ วัดป่าชัยมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโอภาสชยาภรณ์
พระอธิการบู๊ วัดมณีนพาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูจันทรัตนสาร
พระอธิการสมคิด วัดสว่างโพธิ์ศรีทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูประโชติสุวรรณโพธิ
พระอธิการเชย วัดวลีพิทักษ์เดช จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิโรจน์วุฒิคุณ
พระอธิการไพฑูรย์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูขันติธรรมคุณ
พระอธิการทองจันทร์ วัดบ้านโจด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุวรรณวัฒนาภรณ์
พระอธิการทองอุ่น วัดอรุณเรืองศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุวรรณธรรมโชติ
พระอธิการสุพัฒน์ วัดป่าคําอุดม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิบูลปัญญารักษ์
พระสมุห์ สว่าง วัดสว่างอัมพวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิชิตธรรมโชติ
พระอธิการไล วัดโคกกัมภ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูมงคลปัญญารักษ์
พระอธิการสิงห์ทอง วัดกุดฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุวรรณชยาภิวัฒน์
พระอธิการกุลชร วัดโนนโพธิ์ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิสุทธิ์สีลคุณ
พระอธิการจันยา วัดป่าศรัทธาธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุพจน์ปัญญาคุณ
พระอธิการสมัย ๓ ประโยค วัดบ้านหนองกุง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปริยัติชนิ วงศ์
พระใบฎีกา สมัย วัดอุดมคณาสิทธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุดมธรรมสิทธิคุณ
พระอธิการสมาน วัดจันทร์สว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูธวัชวีรานุวัตร
พระอธิการทองมาก วัดหนองพันมูล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวาปีจันทสาร
พระอธิการชาย วัดโพธิ์ศรีสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโอภาสโพธิสิริธรรม
พระอธิการบุญเกิด วัดโคกข่า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสถิตวรปัญญา
พระปลัด สําราญ วัดคุ้มวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปราโมทย์สีลคุณ
พระอธิการแสง วัดบ้านลําโกน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประภัศร์สรคุณ
พระอธิการสุนทร วัดหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูกัลยาณธรรมานุศาสน์
พระใบฎีกา อํานาจ วัดโพธิ์ศรีไชยวาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิชยธรรม
พระปลัด พุทธ วัดบ้านหนองเรือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุดมปัญญาสาร
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พระอธิการแพงศรี วัดโพธิ์กลาง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิสิรินันท์
พระอธิการวันชัย วัดหนองบัวบาล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปทุมรัตนาภิบาล
พระอธิการสมศักดิ์ วัดสุดารังสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวชิรปัญญาภิวัฒน์
พระอธิการสุพิน วัดผ่องใส จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวสิ ุทธิธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการสังเวียน วัดอุดรนรเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุดรนราภิรักษ์
พระครูสังฆรักษ์ เพชร วัดศรีบุญเรือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูพัชรสิริโชติ
พระอธิการประเสริฐ วัดโพธิ์สัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูบวรโพธิคุณ
พระอธิการสมยงค์ วัดโพธิ์งาม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิกัลยาณคุณ
พระสมุห์ อนุพงศ์ วัดอัมพวัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอัมพวันอาจารคุณ
พระอธิการยุทธภูมิ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอรุณธรรมพิมล
พระอธิการบุญร่วม วัดสิงคาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปัญญาสมาธิคุณ
พระอธิการสําราญ วัดหนองแซง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูนันทสราภิรักษ์
พระอธิการสมปอง วัดอัมพวัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอัมพวันกิตติคุณ
พระอธิการวัชรากร วัดโนนสะอาด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุจิตวชิรธรรม
พระอธิการโพธิ์คิน วัดอุดรเหล่าอารีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประภัสร์โพธานุรักษ์
พระครูใบฎีกา ณรงค์ วัดศรีสว่างอาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประโชติญาณคุณ
พระอธิการไพยง วัดศรีมาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสังวรธรรมสิริ
พระอธิการวรจิตร์ วัดทรายเขาทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิมลวาลุกาภิรักษ์
พระอธิการอัคเดช วัดดงยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุพรหมธรรมวงศ์
พระอธิการสุดใจ วัดอินทรนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิมลรัตนาภรณ์
พระมหาธนายุทธ ๓ ประโยค วัดอ่างศิลาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครู
พระมหาระลึก ๓ ประโยค วัดหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุตเขมากร
พระอธิการประพันธ์ วัดบ้านสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโอภาสสุวรรณาภรณ์
พระอธิการไสว วัดศรีบัวไข จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูนันทปัญญานุกิจ
พระอธิการวีระพล วัดลัฏฐยาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิศาลเขมกิจ
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พระอธิการสมร วัดบ้านยาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิมลธรรมสถิต
พระอธิการพิทยา วัดรุ่งแสงจันทร์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอรุณจันทาภรณ์
พระอธิการสมดี วัดดงตาหวัง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวรนันทานุกูล
พระอธิการสมเพียร วัดปุญญานิวาส จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูไพโรจน์บุญญากร
พระอธิการโกศล วัดสระบัว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุนทรสราภิรักษ์
พระอธิการมงคล วัดไฮตาก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภณวรานุกิจ
พระอธิการอดุลย์ วัดปลาดุก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูภัทรปัญญานุยุต
พระอธิการฉลี วัดปัจฉิมาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโกศลปุญญาภรณ์
พระอธิการบุญชู วัดคําสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภิตสุวรรณากร
พระอธิการทวี วัดห้วยไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโชติจันทคุณ
พระอธิการวิเจียง วัดตาโท จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูฐิตญาณโสภณ
พระอธิการพุทธา วัดโพธาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอรรถญาณสุนทร
พระอธิการอนัน วัดดุมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูกันตวรรณคุณ
พระอธิการสุบิน วัดโชติการาม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโกศลโชตยานุรักษ์
พระอธิการบู วัดโพธิ์สระปทุม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโพธิคุณโสภิต
พระอธิการสี วัดผึ้งโดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุพัฒนาภินันท์
พระอธิการประสาท วัดแสงไผ่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโอภาสกิตติญาณ
พระอธิการคํามี วัดแสนสุข จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูผาสุกวรคุณ
พระปลัด ศุ ภมิ ต ร วั ดป่ า พระเจ้ าใหญ่ ธาตุ ลุ่ม จั งหวัด อุบ ลราชธานี เป็น พระครู
พระอธิการคูณ วัดโนนสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลคุณกิจ
พระอธิการเคน วัดบ้านขวาว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูเหมคุณาภรณ์
พระอธิการพรมมา วัดสําลาก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลสุทธิโสภณ
พระอธิการธง วัดตาโม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุทธิมงคลคุณ
พระมหาพละ ๔ ประโยค วัดบูรพา จังหวัดยโสธร เป็น พระครูปริยัติพลากร
พระปลัด ประเสริฐ วัดดอนกลอง จังหวัดยโสธร เป็น พระครูบวรโชติวัฒน์
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พระอธิการสุทศ วัดชัยมงคล จังหวัดยโสธร เป็น พระครูธีรมงคลธรรม
พระอธิการสุเทพ วัดดงเย็น จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสันตธรรมวิเวก
พระอธิการแสง วัดอุทยาราม จังหวัดยโสธร เป็น พระครูอุทัยธรรโมภาส
พระอธิการแสวง วัดมัคคสัญจาราม จังหวัดยโสธร เป็น พระครูมัคคธรรมโสภณ
พระอธิการประศาล วัดหนองเลิง จังหวัดยโสธร เป็น พระครูวาปีธรรมวิโรจน์
พระครูสังฆรักษ์ สุทัศน์ วัดเชียงเพ็ง จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุกิจธรรมากร
พระอธิการสมเกียรติ วัดเลิศรังษี จังหวัดยโสธร เป็น พระครูพิศาลกิตติคุณ
พระอธิการสนิท วัดนาสาน จังหวัดยโสธร เป็น พระครูวรเขตปัญญาธร
พระอธิการมาโนช วัดพิทักษ์วนาราม จังหวัดยโสธร เป็น พระครูพิทักษ์ธรรมาภิบาล
พระอธิการประสิทธิ์ วัดโนนชาด จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสิทธิปุญญาภรณ์
พระอธิการพิชัย วัดสงเปือย จังหวัดยโสธร เป็น พระครูปิยธรรมาทร
พระใบฎีกา สมพงษ์ วัดบ้านแดง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมวงศ์
พระอธิการทองคํา วัดโตนด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุวรรณจริยคุณ
พระอธิการประชิต วัดโนนงาม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูรัตนชินวงศ์
พระอธิการปราณี วัดบ้านสวาย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปิยธรรมทัสสี
พระอธิการทน วัดโพธิราษฎร์สามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอมรโพธิสุนทร
พระใบฎีกา สุทอน วัดศรีบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลบูรพกิจ
พระอธิการพนม วัดป่าเพ็กน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิจิตรธรรมประพัฒน์
พระอธิการประภาส วัดกอกหวาน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุจิณประภากร
พระสมุห์ สําเร็จ วัดโคกตาล จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสิทธิธรรมญาณ
พระอธิการสัน วัดบ้านพอก จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุธรรมกิจวิมล
พระอธิการสํารอง วัดไฮใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุขุมปัญญารัตน์
พระอธิการประหยัด วัดหนองศาลา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิสุทธิ์วรคุณ
พระอธิการขันทอง วัดโนนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอุดมญาณาภิรัต
พระอธิการสายัน วัดหนองแลง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูประภากรโสมคุณ
พระอธิการสุภา วัดบ้านไพร จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปัญญาธรโสภณ
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พระอธิการเฟื่อง วัดดอนข่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวีรกิจคุณากร
พระอธิการบุญค้ํา วัดป่าหนองโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิศาลธรรมพินิจ
พระสมุห์ ไสว วัดป่าพงสิม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวินิตวินัยการ
พระอธิการสมเกียรติ วัดป่าหนองโปร่งใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุพัฒน์ศาสนคุณ
พระอธิการพันธ์ วัดคอนกาม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูโกศลธรรมประยุต
พระอธิการจิ่ม วัดหนองจิก จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุนทรรัตนคุณ
พระอธิการเขมา วัดบ้านรุง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูเกษมสิริวัฒน์
พระอธิการชวน วัดน้ําขวบ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูโกวิทจริยคุณ
พระอธิการทัด วัดกฤษณา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูขันธธรรมโกศล
พระอธิการพิมพ์ วัดกกไฮ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูมงคลถาวรธรรม
พระอธิการวิลัยศักดิ์ วัดหนองบัวคํา จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสารธรรมานุรักษ์
พระอธิการอิทธิพงษ์ วัดศิรยานุราชอุทิศ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิสุทธาภรณ์
พระอธิการเสน่ห์ วัดป่าเกาะแก้วอัมพวัน จังหวัดนครพนม เป็น พระครูพนมคณานุรักษ์
พระอธิการอดิศักดิ์ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม เป็น พระครูโกศลชยาภรณ์
พระอธิการนันทภพ วัดไทยงาม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูโสภิตนันทธรรม
พระอธิการสมสะอาจ วัดศรีสะเกษ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิสารคุณากร
พระอธิการดารอน วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวรธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการวิชยั วัดฮองไฮ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูญาณธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการกวั่ง วัดทองสว่าง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูมงคลสุวรรณสาร
พระอธิการกอน วัดจอมทอง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูดิลกชินวงศ์
พระอธิการสุขใจ วัดเวฬุวัน จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูเวฬุธรรมานุกูล
พระอธิการอาคม วัดแก้งนาง จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูโอภาสปัญญาประสุต
พระอธิการอํานวย วัดสว่างใต้ จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูอรุณธรรมวโรภาส
พระอธิการวัน วัดกุดปลาดุก จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูมงคลปิยาจาร
พระอธิการอภิวัฒน์ วัดหนองหิ้ง จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูปัญญาวรธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการฉันท์ วัดนาเวียง จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูวิมลสารเขต
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พระอธิการจรูญ วัดสมบูรณ์ จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูวิบูลกิตติวรรณ
พระอธิการสว่าง วัดไฟไหม้ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประภาตอุดมคุณ
พระอธิการเทียบ วัดโคกมะกอก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิชิตสถิตธรรม
พระอธิการจะเด็จ วัดบ้านหลุง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประทีปธรรมภาณ
พระอธิการไชยยงค์ วัดผ่านศึกอนุกูล จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูไชยสารกิจ
พระอธิการบุญช่วย วัดถ้ําปิ่นแก้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสิรปุญโญปถัมภ์
พระอธิการบุญถม วัดโนนกระเบื้อง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจันทสารสิริธรรม
พระอธิการรุ่ง วัดหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเวฬุถาวรคุณ
พระอธิการประดิษฐ์ วัดหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเวฬุสราพิทักษ์
พระอธิการอาคมน์ วัดไทรโยง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูนิโครธวีราคม
พระอธิการคําพันธ์ วัดคลองตะแบก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุนทรศีลวิสุทธิ์
พระอธิการธนิศวร์ วัดหนองสะแก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโสภณสราภิบาล
พระอธิการพนิต วัดสําโรง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพินิจพัฒนคุณ
พระอธิการฝึก วัดท่ามะนาว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุเทพดิตถคุณ
พระอธิการขวัญ วัดฐานราษฎร์ดํารง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสิริสถิตธรรม
พระครูสมุห์ สมพงษ์ วัดวังยายทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญาพัฒนวงศ์
พระอธิการก้าน วัดลําประโคน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิพัฒน์สมณการ
พระอธิการสายยน วัดบ้านโคกพระ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจันทธรรมาทร
พระอธิการอุทัย วัดสนุ่นงิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอรุณธรรมประทีป
พระใบฎีกา สนิท วัดกุดน้ําใส จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิมลชลเขต
พระอธิการทินกร วัดโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอินทสารคุณ
พระอธิการอินทร์ วัดบ้านหมัน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโสภิตวีรากร
พระใบฎีกา นรเศรษฐ์ วัดบ้านโต้น จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอุดมอาภากร
พระอธิการสวิง วัดด่านอุดม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธวัชธรรมานันท์
พระอธิการหาญ วัดหนองปรู จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวาปีจริยาภรณ์
พระอธิการเพชร วัดห้วยหุงเกลือ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมงคลวชิรญาณ
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พระอธิการถวัลย์ วัดเมืองสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโอภาสศรัทธาคุณ
พระอธิการจิตร์ วัดหลุมข้าว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธวัชชยาภินันท์
พระอธิการพิมพ์ วัดด่านช้าง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมงคลปัญญารัต
พระอธิการเลิศ วัดหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเวฬุสารากร
พระอธิการชมัด วัดกุดหัวช้าง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจีรวุฒิคุณ
พระครูวินัยธร สมภาส วัดป่าเขาหินตัด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูบรรพตบุญโญภาส
พระอธิการเหมือน วัดหนองแคทราย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจารุวัณโณปมคุณ
พระสมุห์ ดําเนิน วัดหนองโสน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวาปีธรรมโชติ
พระอธิการมนตรี วัดโคกสว่าง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอรัญธรรมนิเทศ
พระอธิการบุญเลิศ วัดโนนศรีสง่า จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวรเทพธรรมคุณ
พระอธิการอรุณ วัดคลองศิลา จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุพิมลธรรมสถิต
พระอธิการสุวิทย์ วัดศรีสุมังคลาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูญาณสารวิสุทธิ์
พระอธิการกิตติกร วัดตาล จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูจารุธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการไฮ วัดโพธิ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโพธิชัยโสภณ
พระอธิการฉลวย วัดเขาจอมทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุเมธชัยคุณ
พระอธิการบุญช่วย วัดชัยมงคลโนนจําปา จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูพุทธิชัยมงคล
พระอธิการสมพร วัดโพธิ์ศรี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโพธิธรรมรักขิต
พระอธิการหน่อย วัดบุญถนอมพัฒนาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูบุญพัฒนาภรณ์
พระอธิการวัลลภ วัดทุ่งสว่าง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอภิสิทธิ์ธรรโมภาส
พระสมุห์ สมดี วัดศิลาทอ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสันติคุณาลังการ
พระอธิการนพดล วัดอัมพวัน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอัมพวันสารสุนทร
พระใบฎีกา ไพฑูรย์ วัดสาริกา จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอภินันท์คุณากร
พระอธิการสมเกียรติ วัดโป่งนครทิพย์วรธรรม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวรธรรมพิทักษ์
พระอธิการบรรพต วัดเจาทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปิยวราภรณ์
พระอธิการกําปั่น วัดสุภโสภณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูโสภิตปภากร
พระอธิการทาน วัดมะค่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูญาณวรคุณ
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พระครูวินัยธร สมุห์ วัดอินทบูรพา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอินทบูรพาภิรม
พระอธิการสมศักดิ์ วัดสุคันธวารี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุคันธวารีภิรมย์
พระอธิการชิน วัดจอมปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอินทธรรมาวุธ
พระอธิการมา วัดหนองไม้งาม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอาคมธรรมสถิต
พระอธิการสุภาพ วัดประคองราษฎร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอาทรธรรมานันท์
พระอธิการปิยวัฒน์ วัดบ้านกะโดน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูคุณธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการทองดํา วัดบ้านโคกเบง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุวรรณธรรมประทีป
พระอธิการบุญจันทร์ วัดโคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูกมลจันทสาร
พระอธิการสังคม วัดหนองตาเรือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูบุญกิจโสภณ
พระอธิการสุทธิ วัดสระประทุม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปทุมสุทธิกิจ
พระอธิการบุญมี วัดหัวสะพาน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอินทปัญญาลังการ
พระอธิการโชคชัย วัดป่าโคกเบงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูโกวิทธรรมานุศาสน์
พระอธิการสมคิด วัดสามัคคีชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสถิตชัยคุณ
พระอธิการนับ วัดไผ่ก้านเหลือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิบูลธรรมธร
พระอธิการโกะ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูขันติธรรมประสิทธิ์
พระอธิการสมพงษ์ วัดหนองมดแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูถิรธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการเคือม วัดบ้านโคกกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุขุมธรรมากร
พระใบฎีกา เลี่ยม วัดกัลยาณธรรมาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูกัลยาณธรรมพิทักษ์
พระอธิการศิริ วัดนิคมเขต จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูนิคมเขตสถิต
พระอธิการสุขใจ วัดสุขมุ าลัย จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูจารุธรรมธาดา
พระอธิการวาก วัดบ้านสวาย จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูอัมพวันปุญญาทร
พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดกลางชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสิทธิปัญญาธร
พระอธิการรุ่งโรจน์ วัดหนองหลวง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมภาณ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดดอนวิเวก จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิเวกวราภรณ์
พระอธิการสุเทพ วัดท่าอัมพวัน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวรดิตถ์รัตนธรรม
พระอธิการเบ็ญ วัดเทพคีรีอุดม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุเทพศีลวิบูล
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พระปลัด สรวิชญ์ วัดทักษิณวารีสิริสุข จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโกวิทธรรมาภินันท์
พระอธิการยวน วัดวังบึงน้ําเย็น จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประภัสร์สรานุรักษ์
พระอธิการกัน วัดโพนบุ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประโชติจันทรคุณ
พระอธิการเจริญ วัดโพธิสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประพัฒน์โพธิสุนทร
พระอธิการทองพูล วัดหนองเหล็ก จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิบูลปัญญาธร
พระอธิการเย็น วัดโพธิ์ศรีธาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุมนโพธิธรรม
พระอธิการไพฑูรย์ วัดมงคลชัย จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูวิบูลปัญญาวุธ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดวังมะกรูด จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูกิตติญาณพิพัฒน์
พระใบฎีกา ธนภัทร วัดโนนสะอาด จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูโสภณจันทวิมล
พระอธิการบรรจง วัดแหลมไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูเวฬุธรรมานุรักษ์
พระอธิการนารินทร์ วัดใหม่นาบุญ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูบุญเขตตาภรณ์
พระครูปลัด พุทโธ วัดนิคมพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูนิคมพัฒนคุณ
พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดสระข่อย จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูกิตติธรรมโฆสิต
พระอธิการศิริ วัดดงยาง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูมงคลสีลสุนทร
พระสมุห์ สุริยา วัดเอกฉัตร จังหวัดนครนายก เป็น พระครูโสภณฉัตตาภรณ์
พระครูสมุห์ สมบูรณ์ วัดธรรมสโรชวนาราม จังหวัดนครนายก เป็น พระครูพิมลธรรมานุยุต
พระปลัด สายันต์ วัดธรรมปัญญา จังหวัดนครนายก เป็น พระครูสุธรรมปัญญาวุธ
พระอธิการจําปา วัดเข็มทอง จังหวัดนครนายก เป็น พระครูสุวรรณธรรมวโรภาส
พระอธิการไพฑูรย์ วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครู
พระอธิการถวิล วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวิบูลจริยคุณ
พระอธิการประเสริฐ วัดทุ่งสะเดา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูพิมลสิริธรรม
พระอธิการไพฑูรย์ วัดบรรยงสุวรรณาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุวรรณสีลสุนทร
พระปลัด สมนึก วัดหัวเนิน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสิทธิสารพิมล
พระปลัด พัชรพล วัดป่าทุ่งส่าย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูพิสุทธิธรรมคุณ
พระอธิการสุพจน์ วัดบึงทองหลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวาปีสารคุณ
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๙๕๙. พระอธิ ก ารแถว วั ด เกาะราษฎร์ ศ รั ท ธาธรรม จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เป็ น พระครู
ศรัทธาธรรมวิสุทธิ์
๙๖๐. พระอธิการประเทือง วัดท่าซุงเก่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวรดิตถ์ธรรมคุณ
๙๖๑. พระอธิการอนนท์ วัดใหม่บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูนันทสิทธิกร
๙๖๒. พระครูสมุห์ หลอด วัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูกิตติปัญญาภิวัฒน์
๙๖๓. พระอธิการวิลัย วัดเทพประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุเทพธรรมากร
๙๖๔. พระอธิการประเสริฐ วัดโคกเจริญสุข จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูบุญสุขวัฒน์
๙๖๕. พระอธิการเสนอ วัดซับสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูวิมลสีลสุนทร
๙๖๖. พระอธิการสมหวัง วัดสามัคคีสันติธรรม จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูปัญญาสันติธรรม
๙๖๗. พระอธิการโกเมศ วัดคลองไก่เถื่อน จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูจันทโชติสาร
๙๖๘. พระอธิการทองฉลับ วัดพุทธรัตนาราม จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูพุทธรัตนาภรณ์
๙๖๙. พระอธิการเอกชัย วัดเนินสะอาด จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูไพโรจน์สมณคุณ
๙๗๐. พระครูสมุห์ กําธร วัดท่ากะบาก จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูกันตวีรธรรม
๙๗๑. พระอธิการชูชาติ วัดศรีเจริญทรัพย์ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูโอภาสปัญญานุยุต
๙๗๒. พระอธิการพนม วัดบึงพระราม จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสุมนธรรมสาร
๙๗๓. พระสมุห์ สุชาติ วัดใหม่ทอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวิมลธรรมรักษ์
๙๗๔. พระอธิการสุรสิทธิ์ วัดหนองบัว จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุธรรมปัญญาสาร
๙๗๕. พระปลัด ราเชน วัดเกาะเพชร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสังวราภิรม
๙๗๖. พระใบฎีกา นพดล วัดสุวรรณคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุวรรณคีรีรัต
๙๗๗. พระปลัด ทวีป วัดสระใคร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูประทีปสารธรรม
๙๗๘. พระอธิการพิน วัดทุ่งแย้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูมงคลรัตนคุณ
๙๗๙. พระมหาวิลาศ ๔ ประโยค วัดดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ
๙๘๐. พระสมุห์ พาสกร วัดถ้ําสิงขร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูมนูญธรรมธาดา
๙๘๑. พระปลัด นิยม วัดวิชิตดิตถาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูนิยามธรรมรัต
๙๘๒. พระครูวินัยธร ธีระยุทธ วัดวิภาวดีกาญจนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูธีรธรรมานุยุต
๙๘๓. พระสมุห์ พริ้ม วัดนันทาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูมงคลนันทคุณ
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พระสมุห์ ไกรสร วัดหัวถนน จังหวัดชุมพร เป็น พระครูพิจิตรพัฒนานุโยค
พระครูวินัยธร ธานี วัดพะเนียด จังหวัดชุมพร เป็น พระครูอุดมธรรมวิจิตร
พระครูปลัด ประยุต วัดรัษฎาราม จังหวัดภูเก็ต เป็น พระครูรัษฎากิจจาภิวัฒน์
พระปลัด สมปอง วัดบ้านในปง จังหวัดตรัง เป็น พระครูอมรสัทธาคุณ
พระครูสังฆรักษ์ ชํานาญ วัดสุวรรณาวาส จังหวัดพังงา เป็น พระครูวรมงคล
พระครูปลัด ฤชา วัดนิโครธาราม จังหวัดพังงา เป็น พระครูภัทรวชิรคุณ
พระครูใบฎีกา ภราดร วัดคมนียเขต จังหวัดพังงา เป็น พระครูพิพัฒน์คมนียเขต
พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดตําหนัง จังหวัดพังงา เป็น พระครูฉันทมงคล
พระอธิการนิยม วัดเกาะพยาม จังหวัดระนอง เป็น พระครูสุธรรมปทีป
พระใบฎีกา มนูญ วัดทุ่งลุง จังหวัดสงขลา เป็น พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร
พระใบฎีกา สุโชติ วัดมะขามคลาน จังหวัดสงขลา เป็น พระครูกิตติวินัยคุณ
พระอธิการเปล่ง วัดคูหาใน จังหวัดสงขลา เป็น พระครูมงคลรัตนโชติ
พระครูวินัยธร สุชาติ วัดแหลมพ้อ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูวาทีธรรมวิภัช
พระสมุห์ พวง วัดบ่อบัวแก้ว จังหวัดสงขลา เป็น พระครูปทุมรัตนาภิรักษ์
พระสมุห์ สมทรง วัดชะแม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูพลิทธิธรรมวงศ์
พระอธิการสมบูรณ์ วัดโคกกอ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุทธิจิตตาภรณ์
พระใบฎีกา เฉย วัดทุ่งไพล จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุภัทรธรรมพินิจ
พระอธิการวิเชียร วัดหัวเค็ด จังหวัดสงขลา เป็น พระครูโกวิทพุทธิสาร
พระอธิการนุ้ย วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูเกษมวรวิวัฒน์
พระครูธรรมธร จุ้ย วัดควนไม้ไผ่ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูโชติธรรมสาร
พระสมุห์ สุชาติ วัดทุ่งขึงหนัง จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูประโชติปัญญาคม
พระครูสังฆรักษ์ เอียด วัดโคกแย้ม จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูพิสิฐธรรมคุณ
พระครูลอย วัดท่าดินแดง จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสุภัทรธาดา
พระธรรมธร ประเสริฐ วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็น พระครูปุญญโชติ
พระปลัด สมยศ วัดนิคมควนเปล จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูโอภาสนิคมสถิต
พระอธิการอภิชาติ วัดเนินมะหาด จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูสถิตสีลคุณ
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พระอธิการสีพันธ์ วัดบ้านวังผา จังหวัดตาก เป็น พระครูสุประดิษฐ์นิเวศน์
พระอธิการอุดมศักดิ์ วัดป่าหอพระคุณ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูอดุลธรรมสุนทร
พระสมุห์ เกรียงไกร วัดป่าบ้านน้ําซับ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูกิตติสารวิมล
พระปลัด ประเทือง วัดโพธาราม จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูภทั รกิตตยาทร
พระครูวินัยธร วิสุทธิ์ วัดปรังกาสี จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูพิสุทธิ์กาญจนาภรณ์
พระประสิทธิชัย วัดเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิยมชัยสิทธิ์
พระปลัด เพชร วัดส้มเสี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิภาสกิจจาทร
พระณรงค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิโชติสิกขกิจ
พระธรรมธร สวาท วัดแม่ใส จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุวัจน์ธรรมประทีป
พระครูสังฆรักษ์ นิพนธ์ วัดเมธังกราวาส จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวรเวทย์สังฆกิจ
พระสมุห์ ธรรมชัย วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุชัยธรรมนันท์
พระสมุห์ คําแสน วัดเมืองขอน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวรสัจจานุกูล
พระสมุห์ สมศักดิ์ วัดศรีดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูรัตนวรานุรักษ์
พระปลัด เสนอ วัดวังผาง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูกันตสุตานุกิจ
พระปลัด ประสิทธิ์ วัดทุ่งเป็ด จังหวัดลําพูน เป็น พระครูสุนันท์กิจจาทร
พระมหาสํารี ๓ ประโยค วัดนาหลวง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปัญญาสุตาภรณ์
พระสมุห์ จักรพันธ์ วัดไชโย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวรชยานุกูล
พระประพันธ์ วัดดอนตาปู่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูจันทธรรมานุกูล
พระมหาณรงศักดิ์ ๓ ประโยค วัดวารีกุฏาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูบวรวารีพิทักษ์
พระสมศรี วัดห้วยซันเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลวีรวัฒน์
พระประสิทธิ์ วัดเก็บงา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอาทรสิกขการ
พระประสิทธิ์ วัดโพธิ์ศรีธาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูโพธิธรรมสิริ
พระสุนันท์ วัดประสิทธาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูนิพัทธญาณโชติ
พระมหาพนม ๓ ประโยค วัดทุ่งแฝก จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูปริยัติวรานุการ
พระครู วิ นั ย ธร ทองสุ ข วั ด สมบู ร ณ์ ส ามั ค คี จั ง หวั ด นครนายก เป็ น พระครู
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๑๐๓๕. พระปลัด จิรศักดิ์ วัดปทุมวงษาวาส จังหวัดนครนายก เป็น พระครูวิมลปทุมานุกูล
๑๐๓๖. พระปลั ด สุ ช าติ วั ด ถ้ํ า ทองพรรณรา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป็ น พระครู
ประจักษ์ธรรมวาที
๑๐๓๗. พระมหาชาญยุทธ ๕ ประโยค วัดทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูปรีชาสุตากร
๑๐๓๘. พระมหาวัชชิระพร ๔ ประโยค วัดเวฬุวนาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
วิวิธธรรมานุสิฐ
๑๐๓๙. พระมหานิ วั ต น์ ๓ ประโยค วั ด บางนานอก กรุ ง เทพมหานคร เป็ น พระครู
โกศลธรรมานุศาสก์
๑๐๔๐. พระครูใบฎีกา วันชัย วัดท่าพระ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรสังวรกิจ
๑๐๔๑. พระปลั ด บุ ญ เหลื อ วั ด สาครสุ่ น ประชาสรรค์ กรุ ง เทพมหานคร เป็ น พระครู
พิมลบุญญาธร
๑๐๔๒. พระใบฎีกา สมทรง วัดแก้วฟ้าจุฬามณี กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพิทักษ์รัตนมุนี
๑๐๔๓. พระมนเทียน วัดราษฎร์นิยมธรรม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรวุฒิคุณ
๑๐๔๔. พระครูธรรมธร สมชาย วัดลานบุญ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวรกิจบุญญาธร
๑๐๔๕. พระครูสังฆรักษ์ ชนะ วัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูขันติกิจจานุกูล
๑๐๔๖. พระปลัด สมพิศ วัดบ้านแพน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูเสนาคุณวัฒน์
๑๐๔๗. พระครูสมุห์ ดําเนิน วัดศรีสัจจาวาส จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูบวรสิริวัฒน์
๑๐๔๘. พระปลัด พงค์ศักดิ์ วัดเมืองใหม่ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวรธรรมานุกิจ
๑๐๔๙. พระมหาจําปี ๔ ประโยค วัดนอก จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูโสภิตสุตานุกูล
๑๐๕๐. พระครูใบฎีกา รุ่งเรือง วัดศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูเกษมโรจนคุณ
๑๐๕๑. พระครูใบฎีกา ประเสริฐ วัดสระมงคล จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูบวรธรรมสถิต
๑๐๕๒. พระสุกิจ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวิฐกิจจานุยุต
๑๐๕๓. พระใบฎีกา สัมฤทธิ์ วัดบ่อสามแสน จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสาทรวชิรกิจ
๑๐๕๔. พระปลัด ทรงศิลป์ วัดเพชราราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุธรรมพัชรานุยุต
๑๐๕๕. พระครูสังฆรักษ์ ยนต์ วัดรัตนวนาราม จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุนทรปัญญาวุฒิ
๑๐๕๖. พระปลัด เสถียร วัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุจิณเจติยานุการ
๑๐๕๗. พระมหาสุรชัย ๖ ประโยค วัดเขื่อนผาก จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูศรีปริยัตยานุกิจ
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พระสายยันต์ วัดถ้ําอินทร์แปลง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูศาสนกิจสุนทร
พระธีรางกูร วัดไตรภูมิ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุจิตธรรมสังวร
พระพรหมมี วัดจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลปิยโกศล
พระมหาสงกรานต์ ๖ ประโยค วัดมิ่งเมืองพลาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครู
พระมหาเทพา ๔ ประโยค วั ด เขื่ อ นอุ บ ลรั ต น์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น เป็ น พระครู
พระวุฒิเดช วัดสระเกษ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอาทรสารคุณ
พระครูวินัยธร ประมุข วัดป่าสุมนามัย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปัญญาภิมุข
พระประศาสตร์ วัดป่าศรีโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูพุทธิธรรมคุณ
พระอภิชาตกุล วัดป่าศรีสองห้อง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุนทรธรรมวัฒน์
พระใบฎีกา สายคํา วัดสมพรรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูรัตนฐิตาภรณ์
พระวิจิตร วัดภูพานอุดมธรรม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิธูรธรรมานุกิจ
พระเฉวต วัดกิตติพรพุทธาราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิบูลศีลวัฒน์
พระมหาเต็มใจ ๔ ประโยค วัดเดิม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปริยัติกิจจากร
พระไพโรจน์ วัดบ้านขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโสภิตโรจนากร
พระปลัด มงคล วัดนอก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรพุทธารักษ์
พระประมวล วัดดอนหัน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอาทรปัญญานุกิจ
พระสมุห์ สวงค์ วัดโพธิ์ย้อย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูกิตติศรัทธาคุณ
พระสมุห์ ชะลอ วัดวาลุการาม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูพิพัฒน์ศีลากร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
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