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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณ าโปรดพระราชทานสัญ ญาบัต รตั้ ง สมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธี ม หามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๑๐๙ รูป ดังนี้
๑. พระเทพสารสุ ธี เป น พระธรรมเมธี สี ล าจารวิ ม ล โสภณศาสนกิ จ ตรี ป ฎ กบั ณ ฑิ ต
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
มีฐานานุศกั ดิต์ ั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดเมธีวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพปริยัติ เปน พระธรรมภาณพิลาส ศาสนศาสกสุนทร บวรปริยัติกิจ ตรีปฎกวิภูษิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดคูยาง จังหวัดกําแพงเพชร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดภาณวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพสิทธิเมธี เปน พระธรรมสิทธินายก ดิลกศีลาจาร บริหารสังฆกิจ พิศิษฏศาสนวราทร
มหาคณิส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้น ธรรม สถิต ณ วัด จั น ทาราม วรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดนายกวรวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระเทพภาวนาวิกรม เปน พระธรรมภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุยุต วิสุทธิศาสนกิจวิธาน
ไพศาลวิเทศสิกขาวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝายวิปสสนาธุระ
สถิต ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๖ รูป คือ พระครูปลัดภาวนาวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระเทพวิสุทธาภรณ เปน พระธรรมปญญาภรณ สุนทรศีลาจาร สุวิธานศาสนกิจดิลก
ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดมหาธาตุ
วรวิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด ราชบุ รี มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๖ รู ป คื อ พระครู
ปลัดปญญาวรวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระเทพวีราภรณ เปน พระธรรมวงศาจารย สุวิธานปริยัติกิจ อนุสิฐธรรมสุนทร บวรศีลาจารนิวิฐ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
จังหวัดสงขลา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระเทพปญญาเมธี เปน พระธรรมปริยัติมุนี ศรีสังฆโสภณ โกศลปริยัติกิจ ตรีปฎกบัณฑิต
มหาคณิส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ธรรม สถิ ต ณ วัด ป ตุล าธิ ร าชรัง สฤษฎิ์
พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีฐานานุศักดิ์ตงั้ ฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เปน พระเทพญาณมหามุนี ศรีธ รรมโกศล โสภณภาวนานุสิฐ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดพระธรรมกาย
จังหวัด ปทุมธานี มีฐ านานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม ได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชวิ ริ ย าลั ง การ เป น พระเทพวรเวที ปรี ช าศาสนกิ จ พิ พิ ธ กิ จ จานุ กิ จ จาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรม ได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชเมธี เปน พระเทพวิสุทธิเวที ศรีโกศลวิหารกิจ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดราชนัดดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระราชรัต นาภรณ เปน พระเทพวิสุทธาภรณ สุน ทรธรรมประสิทธิ์ ศาสนกิจจาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระราชเขมากร เป น พระเทพปริ ยั ติ พิ พั ฒ น ศ าสนกิ จ ดิ ล ก ตรี ป ฎ กวราลงกรณ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
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จัง หวัด เชีย งใหม มี ฐ านานุ ศัก ดิ์ตั้ง ฐานานุ กรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครู วินัย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๓. พระราชธรรมกวี เปน พระเทพมงคลญาณ ปรีชาญาณวิมล โสภณปริยัติกิจ ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครู ปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระราชชัยมุนี เปน พระเทพมงคลเมธี ศีลาจารโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดชัยสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระราชสิทธิเวที เปน พระเทพสาครมุนี สุธีศาสนกิจ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระราชปญญาสุธี เปน พระเทพปญญาโมลี ศรีสังฆนายก ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง จังหวัดพังงา
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระราชวิสุทธินายก เปน พระเทพวิสุทธินายก ดิลกศาสนกิจ วิจิตรสีลาภรณ ยติคณิสสร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด เทพนิ มิ ต ร จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระราชพุทธิมุนี เปน พระเทพพุทธิมุนี ปรีชาญาณดิลก ตรีปฎกวราลงกรณ ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดศรีจันทร พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๙. พระราชปรีชามุนี เปน พระเทพปญญาเมธี ปรีชาศาสนกิจดิลก ตรีปฎกวราลงกรณ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดกลาง พระอารามหลวง
จัง หวั ด กาฬสิน ธุ มี ฐ านานุ ศัก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ กรมได ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วินั ยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๐. พระราชญาณวิสิฐ เปน พระเทพญาณมงคล วิมลภาวนานุสิฐ พิพิธกิจจานุกิจจาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดหลวงพอสด
ธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระราชรั ต นโสภณ เป น พระเทพสิ ท ธิ เ มธี ศรี ป ริ ยั ติ กิ จ วิ ธ าน ศาสนภารธุ ร าทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบุณยประดิษฐ พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระราชสุวรรณเมธี เปน พระเทพสารสุธี สีลาจารโสภณ โกศลวิเทศศาสนกิจ ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระบวรสุทธิวงศ เปน พระราชพุทธิมุนี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระโสภณปริยัตยาทร เปน พระราชวรากร สุนทรสังฆกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดกะพังสุรินทร พระอารามหลวง จังหวัดตรัง มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๕. พระวีรธรรมมุนี เปน พระราชเมธี ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๒๖. พระญาณวิเศษ เปน พระราชญาณโสภณ วิมลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
จังหวัด ศรีสะเกษ มีฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๗. พระศาสนดิลก เปน พระราชวิสุทธินายก ดิลกศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดปาสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๘. พระบวรปริ ยั ติ วิ ธ าน เป น พระราชปริ ยั ต ยากร สุ น ทรธรรมานุ สิ ฐ มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด พิ ช โสภาราม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๙. พระพิมลศีลาจาร เปน พระราชสิทธิวราจารย สุวิธานวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ประสิ ท ธิ เ วช จั ง หวั ด นครนายก มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๐. พระพิพัฒนปริยัติกิจ เปน พระราชวิมลมุนี เมธีปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสุทธิวารี พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๑. พระเมธีปริยัตโยดม เปน พระราชปญญาสุธี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสรอยทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๒. พระพุทธิสารโสภณ เปน พระราชวินัยโสภณ โกศลปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดลานนาญาณสังวราราม จังหวัดเชียงใหม มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๓. พระปริ ยั ติ ธี ร คุ ณ เป น พระราชพรหมาภรณ ตรี ป ฎ กวราลงกรณ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๓๔. พระวิบูลสีลาภรณ เปน พระราชสารเมธี ศรีปริยัตยาลงกรณ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๕. พระสิง หวิชัย เปน พระราชสิงหวรมุนี ศรีธรรมโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๖. พระศรีสุ ทธิเวที เปน พระราชปริยัติ ตรีป ฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสั งฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีโคมคํา พระอารามหลวง จังหวัดพะเยา มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๗. พระรัตนเมธี เปน พระราชรัตนาภรณ อาทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด แก ว ฟ า จุ ฬ ามณี กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๘. พระพิ พั ฒ น วิ ริ ย าภรณ เป น พระราชวิ ริ ย าลั ง การ สุ วิ ธ านศาสนกิ จ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๙. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เปน พระราชศาสนกิจโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๐. พระอุดมสารโสภณ เปน พระราชวรเมธาจารย ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโบสถ จังหวัดปทุมธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๑. พระญาณไตรโลก เป น พระราชธานิ น ทราจารย ศาสนภารธุ ร าทร มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดกษัตราธิราช วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๔๒. พระเมธาวินัยรส เปน พระราชธีรสารมุนี ปรีชาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด พระศรี ม หาธาตุ วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๓. พระสุนทรพุทธิธาดา เปน พระราชปรีชามุนี สุธีศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด นั น ทวิ ชั ย จั ง หวั ด หนองบั ว ลํ า ภู มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๔. พระโสภณปริยัติเวที เปน พระราชวิสุทธิเวที ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ชนะสงคราม ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๕. พระครู ธ รรมธี ร คุณ วัด พิ ศ าลรั ญ ญาวาส จัง หวั ด หนองบั ว ลํ าภู เป น พระราชาคณะ
มีนามวา พระศาสนดิลก
๔๖. พระครู ศ รี ป ญ ญาภรณ วั ด ประสิ ท ธิ ชั ย จั ง หวั ด ตรั ง เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระประสิทธิโสภณ
๔๗. พระครู ศ รี วั ฒ นเมธี วั ด อั ม พวั น จั ง หวั ด ยโสธร เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระอุดมปญญาภรณ
๔๘. พระครูสุนทรคณารักษ วัดภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระญาณไตรโลก
๔๙. พระครูปริยัติธรรมประยุต วัดพรหมสุรินทร จังหวัดสุรินทร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระโสภณปริยัตยาภรณ
๕๐. พระครูวชิรพุทธานุกูล วัดทาหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระทีฆทัสสีมุนีวงศ
๕๑. พระครูพิทักษชโลสานเขต วัดหนองสะไน จังหวัดสกลนคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสุนทรพุทธิธาดา
๕๒. พระครูถาวรบุญรัต วัดเสาธงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสิริวงศาจารย
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๕๓. พระครูพุทธวีรากร วัดยะลาธรรมาราม จังหวัด ยะลา เปน พระราชาคณะ มีนามวา
พระโพธาภิรามมุนี
๕๔. พระครูพิพัฒนรัตนพงษ วัดพระแกว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระรัตนมุนี
๕๕. พระครู สิ ริ ป ญ ญากร วั ด เหนื อ จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระมงคลวุฒิสาร
๕๖. พระครูวิบูลโพธาภิรัต วัดใหมกรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระพิศาลศึกษากร
๕๗. พระครูวิวิตสมาจาร วัดสหธรรมิการาม จังหวัดเพชรบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระพินิตสมณการ
๕๘. พระครูถ าวรธรรมโกวิท วัด พระแทน ศิลาอาสน พระอารามหลวง จัง หวัด อุต รดิต ถ
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวินัยสาทร
๕๙. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย ภูสิต วัดปาหลวงตาบัวญาณสัมปนโน จังหวัดกาญจนบุรี
เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระวิสุทธิสารเถร
๖๐. พระมหาขวัญ ๙ ประโยค วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีสุทธิเวที
๖๑. พระมหาสุวิทย ๙ ประโยค วัด พระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิห าร พระอารามหลวง
จังหวัดนครปฐม เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีวิสุทธิวงศ
๖๒. พระมหาชลอ ๙ ประโยค วัดจองคํา พระอารามหลวง จังหวัดลําปาง เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระปฎกโมลี
๖๓. พระมหาบุญทวี ๗ ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีคุณาภรณ
๖๔. พระครูประสิทธิวุฒิคุณ วัดปาเลไลยก วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสิริสุพรรณาภรณ
๖๕. พระครูอ าทรธรรมเมธี วัด บุร ณศิ ริม าตยาราม พระอารามหลวง กรุง เทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปริยัติธรรมเมธี
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๖๖. พระครูป ลัด สั ม พิพัฒ นวราจารย สมคิ ด วัด ราชบพิธ สถิต มหาสีม าราม ราชวรวิห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระอุดมธีรคุณ
๖๗. พระครูสุตกิจบริหาร วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระสุวรรณเมธาภรณ
๖๘. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย สุเทพ ๔ ประโยค วัดราชประดิษฐ สถิตมหาสีมาราม
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระเมธาวินัยรส
๖๙. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ บุญมา ๓ ประโยค วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระวิมลรัตนาภรณ
๗๐. พระครู สุ วั ฒ นประสิ ท ธิ วั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระญาณโพธิ
๗๑. พระครูวิ บูล ธรรมธัช วัด ราชบพิธ สถิ ต มหาสีม าราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสิริวัฒโนดม
๗๒. พระครูพิทักษวรานุรักษ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระมหาศาสนมุนี
๗๓. พระครูป ลัด สุ วัฒ นจริ ยคุณ ประสาร วัด มหาธาตุ ยุว ราชรั งสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระเมธีธรรมาจารย
๗๔. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ อนันต วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี เปนพระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระภาวนากิจวิมล
๗๕. พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ พนมศักดิ์ วัดปาธรรมชาติ จังหวัดชลบุรี เปนพระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระโพธินันทมุนี
๗๖. พระครู ป ราโมทย ป ระชานุ กู ล วั ด ดอนจั่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น พระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระประชานาถมุนี
๗๗. พระครูบวรคุณาธาร วัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีน ามวา
พระมงคลญาณคุณ
๗๘. พระครู วิบูลนนทกิจ วัด ลาดปลาดุก จังหวัด นนทบุรี เปน พระราชาคณะ มี น ามว า
พระพิมลศีลาจาร
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๗๙. พระครูวิบูลธรรมานุกิจ วัดบางพลีใหญใน จังหวัดสมุทรปราการ เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระโสภณพัฒนากร
๘๐. พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระพิศาลธรรมานุสิฐ
๘๑. พระครูไพศาลประชาทร วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระพิศาลประชานาถ
๘๒. พระครูปลัดมงคลวรวัฒน เดชศักดิ์ ๔ ประโยค วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัด
หนองคาย เปน พระครูภาวนาธรรมโฆสิต
๘๓. พระมหาพั ฒ นพงศ ๖ ประโยค วั ด มหาธาตุ ยุ ว ราชรั ง สฤษฎิ์ ราชวรมหาวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีภัทราภรณ
๘๔. พระมหาสั ม พั น ธ ๖ ประโยค วั ด ราชสิ ง ขร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เปน พระครูศรีวรานุกิจ
๘๕. พระครู ป ลั ด สุ ต วั ฒ น ณรงค วั ด มกุ ฏ กษั ต ริ ย าราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิมลสุตวัฒน
๘๖. พระครูปลัดปริยัติวัฒน จิรกิตตินนท ๓ ประโยค วัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดอางทอง เปน พระครูวิบูลยสังฆกิจ
๘๗. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน สมพงษ ๓ ประโยค วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมเจติยานุรักษ
๘๘. พระมหาทรงวุฒิ ๖ ประโยค วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดกําแพงเพชร
เปน พระครูศรีวชิรธํารง
๘๙. พระมหาพยรรคฆิณฑฒ ๖ ประโยค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน
เปน พระครูศรีวิริยเมธี
๙๐. พระครูปลัดสิทธิวัฒน พรพรหม วัดกระจัง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิทธิวัฒนคุณ
๙๑. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน ประจวบ วัดหงษทอง จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูกิตติเขมาภิรม
๙๒. พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน คําสอน ๓ ประโยค วัดปาสวางวีรวงศ จังหวัดอุบลราชธานี
เปน พระครูปญญาธรรมวัฒน
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๙๓. พระมหาวัชรินทร ๕ ประโยค วัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูภาวนาวชิรคุณ
๙๔. พระครูวินัยธร ประสิทธิ์ ๕ ประโยค วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริธนากร
๙๕. พระครูปลัดฐิติวัฒน สุทิน ๓ ประโยค วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูปญญาฐิติวัฒน
๙๖. พระครูป ลัด อาจารวัฒ น เฉลิมพล วัด ปทุมวนาราม ราชวรวิห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิบูลอาจารวัฒน
๙๗. พระครูปลัดศีลวรวัฒน ฉลวย วัดหนัง ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูศีลวัฒนคุณ
๙๘. พระมหาอุ ทิ ศ ๖ ประโยค วั ด กษั ต ราธิ ร าช วรวิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุธีปริยัติคุณ
๙๙. พระมหาวิ สุ ท ธิ์ ๔ ประโยค วั ด ธรรมิ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ เปน พระครูปภัสสรวิสุทธิ์
๑๐๐. พระมหาวั ฒ นา ๔ ประโยค วั ด โพธาราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครสวรรค
เปน พระครูนิทัศนโพธาภิยุต
๑๐๑. พระมหาศักดา ๖ ประโยค วัด พระสิงห พระอารามหลวง จัง หวัด เชียงราย เปน
พระครูสุธีวรกิจ
๑๐๒. พระมหาสายันต ๔ ประโยค วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน
พระครูปริยัติธรรมธัช
๑๐๓. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน บุญลือ ๕ ประโยค วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง จังหวัดพังงา
เปน พระครูสิริโยธานุวัตร
๑๐๔. พระครูปลัดธีรวรวัฒน ประเสียร วัดนวลจันทร กรุงเทพมหานคร เปน พระครูธีรพัฒนาภรณ
๑๐๕. พระครูปลัดปฎกวัฒน สาธิต วัดไทร จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูปญญานันทวัฒน
๑๐๖. พระครูปลัดคุณวัฒน สุมล วัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูเกษมคุณานุสิฐ
๑๐๗. พระมหาเริงศักดิ์ ๖ ประโยค วัดบึงบวรสถิตย จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุธีสุตาลังการ
๑๐๘. พระครูปลัดสุธรรมวัฒน สมพงษ วัดหองคูหา จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูบวรสิริทัต
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๑๐๙. พระครูป ลัด ดิล กวั ฒ น สมชาย ๓ ประโยค วัด บางซอ จัง หวั ด สุพ รรณบุ รี เป น
พระครูดิลกวัฒนาภรณ
๑๑๐. พระครูป ลัด สาธุ วัฒ น ชัย พร ๔ ประโยค วัด ปราสาทสิท ธิ์ จังหวั ด ราชบุรี เป น
พระครูประภัสสรวรคุณ
๑๑๑. พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน อินทศักดิ์ วัดไตรโลก จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวิกรมวัชรกิจ
๑๑๒. พระมหาเอกชัย ๖ ประโยค วัดแมสลองใน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูศรีพัฒนกิตติ์
๑๑๓. พระมหาบุญชู ๖ ประโยค วัดหนองเสง จังหวัดลําพูน เปน พระครูศรีวโรภาส
๑๑๔. พระมหาสมจิ ต ๕ ประโยค วั ด วิ เ ศษสรรพคุ ณ จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น พระครู
สิริปญญาวิกรม
๑๑๕. พระมหาอรรถกร ๖ ประโยค วัดศิริบุญธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครู
ศรีปญญาวิสิฐ
๑๑๖. พระมหาบุญมา ๕ ประโยค วัดศรีอุดม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสิริธรรมชโยดม
๑๑๗. พระครูสังฆรักษ ไกรพต วัดหงสรัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูโสภณบุญญาภรณ
๑๑๘. พระครูสังฆรักษ สุทิ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
วิสุทธิกิจจาภรณ
๑๑๙. พระปลัด สุริยันต วัดหิรัญรูจี วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูหิรัญธรรมรักษ
๑๒๐. พระมหาสุเทพ ๓ ประโยค วัดสัตตนารถปริวัตร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี
เปน พระครูโสภณธรรมวิภูษิต
๑๒๑. พระครูวินัยธร ชัยณรงค วัด พระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิห าร พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิทักษชินรัตน
๑๒๒. พระครูวินัยธร อดุลย วัดพระแกว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เปน พระครู
ปราโมทยรัตนานุยุต
๑๒๓. พระมหาสงค ๔ ประโยค วัด เจ็ด ยอด พระอารามหลวง จังหวัด เชียงใหม เปน
พระครูกิตติปริยัตยาทร
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๑๒๔. พระปลัด เสน ห วั ด สวนดอก พระอารามหลวง จัง หวัด เชียงใหม เป น พระครู
ประวิตรวรานุยุต
๑๒๕. พระครูปลัด ธงชัย วัด ศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัด เชียงใหม เปน พระครู
ธวัชชัยสังฆพิทักษ
๑๒๖. พระครูปลัด จักรกริศน วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน
พระครูกิตติจันทโรภาส
๑๒๗. พระครู ป ลั ด วิโ รจน วั ด ธาตุ พระอารามหลวง จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู
โสภณเจติยานุบาล
๑๒๘. พระใบฎีกา สุบรรณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
วิริยชัยคุณ
๑๒๙. พระครูใบฎีกา สมคิด วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เปน พระครูวิจิตรสุนทรธรรม
๑๓๐. พระครูใบฎีกา วีระ วัดทาโพธิ์ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปน พระครูวีรโพธิรัต
๑๓๑. พระมหาบัญญัติ ๕ ประโยค วัดสันติคีรี จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสิริสันตยากร
๑๓๒. พระปลัด วาสน ๓ ประโยค วัดพุทธาราม จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติพุทธิวงศ
๑๓๓. พระมหานําพล ๕ ประโยค วัดไตรภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสิริพัฒนนิเทศก
๑๓๔. พระมหาประเสริฐ ๔ ประโยค วัดเหลาขาว จัง หวัดอุบ ลราชธานี เปน พระครู
สุตปรีชากร
๑๓๕. พระมหารอนสันต ๔ ประโยค วัดโนนศิลาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครู
ปริยัติคณานุกิจ
๑๓๖. พระมหาสรอย ๖ ประโยค วัดเสาธงทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
ศรีธรรมญาณ
๑๓๗. พระปลัด วิชัย วัดนาขาม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปญญาเขมาภิรักษ
๑๓๘. พระมหาชาญชัย ๕ ประโยค วัดสังฆจายเถร จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสิริกิตติคุณ
๑๓๙. พระมหาน้ําผึ้ง ๔ ประโยค วัดทุงนอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูสุตธรรมพิทักษ
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พระมหาธัญพิสิษฐ ๓ ประโยค วัดโพธิ์ทอง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิพัฒนสุตคุณ
พระครูปลัด วีระ ๓ ประโยค วัดจําทรายมูล จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุวีรญาณโสภณ
พระมหาจรินทร ๕ ประโยค วัดบานโปง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสิริจิรวัฒน
พระมหาพิรุณ ๕ ประโยค วัดศรีดอนคํา จังหวัดแพร เปน พระครูสิริวรโสภิต
พระมหาคมสันต ๓ ประโยค วัดมหาธาตุเจดีย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปยเจติยาทร
พระมหาเจริญ ๓ ประโยค วัดศรีภูหลวง จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติปญญาคุณ
พระมหาสงกราณ ๓ ประโยค วัดชัยมงคล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติชัยสาร
พระมหาจิตติพงษ ๓ ประโยค วัด ปาวิเวกธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
พระมหาอัครา ๔ ประโยค วัดหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปริยัติญาณกวี
พระมหาสมพร ๔ ประโยค วัดตลาดประดู จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปริยัติวราวุธ
พระมหาบุญรวม ๔ ประโยค วัดหนองคุม จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุตสีลาภรณ
พระมหาชํานาญ ๓ ประโยค วัด สโมสรสัทธาวาส จังหวัด นครศรีธ รรมราช เปน
พระมหาพงษมิตร ๖ ประโยค วัดนาทุง จังหวัดชุมพร เปน พระครูศรีธรรมโชติ
พระมหาทวี ๔ ประโยค วัดอบทม จังหวัดอางทอง เปน พระครูพัฒนกิจจาภรณ
พระสมุห ประเมษฐ วัดตลาดใหม จังหวัดอางทอง เปน พระครูสุเมธานุวัตร
เจาอธิการบุญจัน วัดบัวลอย จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิทักษธรรมาภรณ
พระปลัด ทองสุข วัดจําศีล จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิริยธรรมพิทักษ
พระครูธรรมธร ประทิน ๓ ประโยค วัดตะลุง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิทักษปริยัติกิจ
เจาอธิการไว วัดโปงแค จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิทักษสุทธิจิต
พระปลัด ประเสริฐ วัดเขาลําแพน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิมลวรารักษ
พระครูสังฆรักษ ชล วัดเขาจรเข จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ
พระครูสมุห สุชาติ วัดใหญ จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุเทศธรรมาภรณ
เจาอธิการเสมียน วัดทรงธรรม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสารัตถธรรมโกศล
พระครูสมุห วรพันธ วัดบานเกา จังหวัดระยอง เปน พระครูสกลธรรมนาถ
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พระปลัด สาลี วัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณญาณวงศ
เจาอธิการปุญญพัฒน วัดเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณปุญญารักษ
พระสมุห สันติ วัดหนองสาหราย จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณสันติวงศ
เจาอธิการสนธยา วัดหวยกบ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูพิทักษกาญจนธรรม
เจาอธิการนาว วัดน้ําลาด จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูขันติกาญจนคุณ
เจาอธิการอุบล วัดวังไผ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวรกาญจโนบล
พระใบฎีกา เฉลียว วัดพรหมณี จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูพัฒนกาญจโนภาส
เจาอธิการซอง วัดสุวรรณคีรี จังหวัดราชบุรี เปน พระครูคันธสีลาภรณ
พระครูปลัด ชลอ วัดดอนมะขามชาง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูขันติวัชรคุณ
เจาอธิการมงคล วัดวิมลประชาราษฎร จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิมมานประชาพิมล
เจาอธิการสมพงษ วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิปุณพัฒนวงศ
พระปลัด ถนอม วัดกุฏิการาม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูปรีชาวชิราทร
พระปลัด ทิม วัดจันทาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูจันทวชิรเกษม
เจาอธิการนิกร วัดหนองกระทุมใหม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูไพโรจนวชิรากร
เจาอธิการประดิษฐ วัดจันทราราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปุณณพัชรสถิต
เจาอธิการบุญชวย วัดบุงคลา จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวาปพัชโรภาส
พระปลัด สนั่น วัดสําราญราษฎรสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุนันทพัชรเกษม
พระปลัด วนิช วัดชุมแสง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูโอภาสสถาพร
เจาอธิการเจริญ วัดกรับพวงเหนือ จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูอุภัยโกศล
เจาอธิการเอกอุดม วัดเสาหิน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูธีรพงศพิสุทธิ์
เจาอธิการณัฎฐธน วัดกลาง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูเมธากิตตยาทร
เจาอธิการชูเกียรติ วัดหนองขมิ้น จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุกิตติพิลาส
เจาอธิการวิเชียร วัดเกาะเรไร จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูอินทวีรวงศ
พระใบฎีกา ประดิษฐ วัดศรีจําปาศักดิ์ จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูอรุณชัยประดิษฐ
พระปลัด สําราญ วัดน้ําสิงหใต จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูปญญาผาสุกิจ
เจาอธิการคชกร วัดหัวขวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุธรรมาจารวัตร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

๑๙๐. เจาอธิการอุดม วัดสองแควใต จังหวัดลําปาง เปน พระครูวีรทัศนานุรักษ
๑๙๑. เจาอธิการบุญทา วัดปารวก จังหวัดเชียงราย เปน พระครูเวฬุวันประภากร
๑๙๒. เจาอธิการดวงแกว วัดสันเจริญ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูถาวรรัตนเขต
๑๙๓. เจาอธิการเอกชัย วัดประทุมวราราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโกมุทวรพิพัฒน
๑๙๔. เจาอธิการประเสริฐ วัดสันมวงคํา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอัมพวันวิเชียร
๑๙๕. เจาอธิการโชติทิพย วัดดอนงาม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวรพงศไพโรจน
๑๙๖. พระปลัด สีนวล วัดแมกระทิง จังหวัดแพร เปน พระครูโอภาสสีลวิสุทธิ์
๑๙๗. เจาอธิการจันทรพร วัดดอนกวาง จังหวัดแพร เปน พระครูวรกิจพิศาล
๑๙๘. เจาอธิการพนม วัดตาแกว จังหวัดนาน เปน พระครูจักษุธรรมประจิต
๑๙๙. เจาอธิการประสิทธิ์ วัดกองลอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสีลวงศประสิทธิ์
๒๐๐. พระปลัด ปญญา วัดหวยเปา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปยธรรมบัณฑิต
๒๐๑. เจาอธิการดวงจันทร วัดอุตตาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประพัฒนสังฆกิจ
๒๐๒. พระปลัด นพบุรี วัดบานหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรวรรณวิวัฒน
๒๐๓. พระปลัด มนตรี วัดนากลาง จังหวัดลําพูน เปน พระครูประภาสจันทเขต
๒๐๔. พระมหาเกตุแ ก ว ๔ ประโยค วั ด โวหารคุณ จัง หวั ด แม ฮ องสอน เปน พระครู
อนุสิฐปริยัติโวหาร
๒๐๕. พระครูสังฆรักษ ทองสุข วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครู
อนุสารสัทธานุกิจ
๒๐๖. เจาอธิการธงชัย วัดโนนสวรรคเนรมิต จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพิพัฒนพิริยคุณ
๒๐๗. เจาอธิการบัวเรียน วัดสมประสงค จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูบวรธรรมวิสุทธิ์
๒๐๘. เจาอธิการคําผา วัดโพธิ์ศรีสําราญ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิวราภิวัฒน
๒๐๙. เจาอธิการมนตรี วัดรัตนศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปญญารัตนวิมล
๒๑๐. เจาอธิการนุกูล วัดโนนธาตุเจดีย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมเจติยาภินันท
๒๑๑. เจาอธิการสุวิทย วัดปาดงยางพรพิบูลย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิบูลสุทธิคุณ
๒๑๒. เจาอธิการสํารวย วัดปาดอนภู จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโสภิตสิริธรรม
๒๑๓. เจาอธิการสมัย วัดพระธาตุโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิเจติยานุรักษ
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เจาอธิการวสันต วัดรัตนจันทราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูรัตนจันทสาร
เจาอธิการบัวศร วัดโพธิ์ศรีสงา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิจันทราภรณ
เจาอธิการสุวิชชา วัดศิริพุทธาวาส จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมปญญาภิวัฒน
เจาอธิการสุริยา วัดตาดน้ําพุ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอดุลธรรมประภาส
เจาอธิการทศพร วัดอุดมอินทราวาส จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมธีรธรรม
เจาอธิการสุพล วัดศรีชมภู จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโสภณญาณประยุต
เจาอธิการปญญา วัดปาภูกอน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปญญาสารธรรม
เจาอธิการนวพันธ วัดสวางอารมณ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวัชรญาณประยุต
เจาอธิการมงคล วัดปาศรีวิไลย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูภัทรวนาภิรม
เจาอธิการวันดี วัดศรีบุญเรือง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกิตติภัทรานุกูล
เจาอธิการพุฒิ วัดสมศรีสะอาด จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุทธิธรรมรักขิต
เจาอธิการโสมสี วัดกุดหมื่นสวน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประทีปธรรมรังษี
พระมหาบุญศรี ๔ ประโยค วัดถ้ําดอกบัว จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติวัฒโนบล
เจาอธิการคํามุข วัดสวางอารมณวัฒนา จังหวัดเลย เปน พระครูอรุณพัฒนาทร
เจาอธิการธงชัย วัดสิริธัมมารัตนานุสรณ จังหวัดเลย เปน พระครูรัตนธรรมานุสิฐ
พระสมุห สมบัติ วัดประชาราษฎรนิมิต จังหวัดเลย เปน พระครูนิมิตพัฒนากร
พระปลัด ภาณุศิลป วัดอนันตนิมิต จังหวัดเลย เปน พระครูนิมิตวชิราภรณ
เจาอธิการพรอม วัดปาบารมีธรรม จังหวัดเลย เปน พระครูอรัญธีรธรรม
พระครูปลัด จันลี วัดสอนประชาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลธรรมรักขิต
พระครูวินัยธร ศิริรัตน วัดมหาพรหมโพธิราช จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลพรหมคุณ
เจาอธิการชํานาญ วัดปาเลไลย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวิสิฐวนารักษ
เจาอธิการสมภาร วัดนันทวิชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูพิสิฐสีลานุกูล
เจาอธิการแหลมทอง วัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริรัตนานุกูล
พระปลัด บุญธรรม วัดมิ่งมงคล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน
เจาอธิการสถิตย วัดทุงสวาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวรเขตมารวิชัย
พระครูปลัด บุญยศ วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสิทธิชัยธรรม
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เจาอธิการดาวเรือง วัดโคกสีนอก จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุวรรณวราภิรักษ
เจาอธิการปุน วัดศรีมงคล จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูประดิษฐสิริคุณ
เจาอธิการปฏิภาณ วัดปาหนองซอน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโชติวรคุณ
เจาอธิการอวย วัดทัพปาจิก จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูมุจลินทธรรมานุกูล
เจาอธิการกอง วัดศรีษะเกษวราราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสันติวรจิตตาภิรม
เจาอธิการวัชรกร วัดราษฎรคงคาสีมาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสาทรวชิรคุณ
เจาอธิการเที่ยง วัดอรุณรัตนสีสุก จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอรุณรัตนธรรม
เจาอธิการอํานาจ วัดโพธิ์ศรีสวางหนองชาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโอภาสโพธินันท
พระครูใบฎีกา เกศรินทร วัดศรีจันทรโพธาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโพธิจันทคุณ
เจาอธิการอนุรักษ วัดปายูคา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอรัญธรรมฐิติ
เจาอธิการพาง วัดสุทธาวาสไคนุน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปญญาสีลวิสุทธิ์
เจาอธิการอํานาจ วัดหนองแปน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูพิศิษฏพัฒนคุณ
เจาอธิการสมบัติ วัดหนองแวงควง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวาปวิริยคุณ
เจาอธิการศรีลา วัดกลางบานเชียงใหม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาวัฒนวงศ
เจาอธิการเฉลิม วัดบานโนนสีดา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิจิตรธรรมปภัศร
เจาอธิการอั้ว วัดทรายเขาทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูบรรพตโพธิธรรม
พระสมุห ประเด็จ วัดสําราญรมย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูภัททจิตตาภิรม
เจาอธิการอนันต วัดสิงหสมทองสามัคคี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจิรธรรมาภินันท
เจาอธิการณันธศักดิ์ วัดสุวารีวิหาร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูนันทกิจจาทร
เจาอธิการวีระ วัดดอนชาดสามัคคี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวุฒิกิจจาภรณ
เจาอธิการเหลา วัดศรีสุนทร จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุทธิปุญญโสภณ
เจาอธิการนิพนธ วัดบูรพาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปยกิจโสภณ
พระสมุห สถิตย วัดเวตะวันวิทยาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโกวิทพัฒนากร
เจาอธิการบุญมี วัดนาคําใหญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณเขตตาธิคุณ
เจาอธิการบุญยืน วัดทาชางนอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกิตติปุญญากร
เจาอธิการชาตรี วัดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิสุทธิปุญญากร
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เจาอธิการวิจิตร วัดปานาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปฏิภาณธรรมาภรณ
เจาอธิการสุนัย วัดโพนทัน จังหวัดยโสธร เปน พระครูวินัยสารธรรม
เจาอธิการบุญธรรม วัดหนองเดียงนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประโชติธรรมวงษ
พระใบฎีกา ไสว วัดบานตูม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ
เจาอธิการหลา วัดรังษีญาติการาม จังหวัดนครพนม เปน พระครูอมรสิทธิธรรม
เจาอธิการปน วัดศรีสวาง จังหวัดนครพนม เปน พระครูประภัศรศาสนธรรม
เจาอธิการวรากร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูประจักษชัยธรรม
เจาอธิการประกาย วัดสวางโสภิตาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสุจิตปญญาภรณ
พระสมุห ผล วัดนาหวา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูผาสุกิจวรธรรม
พระมหาแดนชั ย ๔ ประโยค วั ด ปา เวฬุวั น จั ง หวั ด นครราชสี ม า เปน พระครู
เจาอธิการประมวล วัดปาอรัญญวาสี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอรัญธรรมาภรณ
เจาอธิการเนตร วัดทุงสวาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุดมวรรโณภาส
เจาอธิการสมชาย วัดศรีจันทรเจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุจิตธรรมวัตร
พระสมุห ณรงค วัดหลวงราชบํารุง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประกาศสุวรรณคุณ
เจาอธิการพิชิต วัดหนองไทร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูนิโครธวรปญญา
เจาอธิการแจม วัดดอนมวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประภาตธรรมรส
เจาอธิการสมพงษ วัดสระตะเฆ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณบุญกิจ
พระปลัด สุพันธ วัดใหมบานดอน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณวุฒิธาดา
พระสมุห ไสว วัดสวางสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประภาสสิกขกิจ
เจาอธิการสนธยา วัดเทพโพธิ์ทอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุมนโพธิสุวรรณ
พระปลัด อธิวัฒน วัดหนองสองหอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวาปชัยธรรม
เจาอธิการสมนึก วัดปาจิตติธรรมวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโพธิวชิรคุณ
พระสมุห สนัด วัดบานเซียม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุนทรวิริยคุณ
พระสมุห สุวรรณ วัดโกรกตาแปน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูกนกชัยโสภณ
พระธรรมธร นิยม วัดเขาตาเงาะ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูภัทรวิริยาภรณ
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เจาอธิการนิยม วัดปจฉิมานุการาม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโสภณกิตยากร
เจาอธิการสฤษร วัดยางเกี่ยวแฝก จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสิทธิถาวรคุณ
เจาอธิการสม วัดนาลาวลาดอํานวย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิสิฐธรรมาภิรัต
เจาอธิการไสว วัดโศกนาค จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูกิตติสารประภาต
เจาอธิการประดับ วัดหนองกระทุม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปญญาวราลงกรณ
เจาอธิการฟอง วัดคิรีเขต จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุจิตคีรีเขต
เจาอธิการคําพอง วัดลํานางรอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุวรรณธรรมบัณฑิต
เจาอธิการแสงเทียน วัดเทพประดิษฐ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูประทีปธรรมบาล
เจาอธิการทรง วัดละลมพนู จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิศิษฎธรรมพินิต
เจาอธิการบุญมี วัดปาโคกตะเคียน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูเขมคุณาธาร
เจาอธิการเสรี วัดบานยางโลน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิจิตรอิสรธรรม
เจาอธิการมานพ วัดบานปงกู จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูกนกธรรมสุนทร
เจาอธิการประมวล วัดดอนมนต จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโฆสิตธรรมโชติ
พระมหาอดุลย ๓ ประโยค วัดประชาสังคม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุตพัฒนธาดา
พระครูใบฎีกา ประเสริฐ วัดปาไทรทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูคัมภีรปญญาจารย
เจาอธิการสม วัดวารีวัน จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสภิตกิตยารักษ
เจาอธิการสมภพ วัดโพธิญาณรังสี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูไพรัชปญญาภรณ
พระปลัด เกียรติชัย วัดมงคลรัตน จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปยธรรมกิตติ์
พระครูวินัยธร ล่ํา วัดโพธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูโพธิสุธรรมาทร
พระครูสมุห ดํารัส วัดอางเสือดํา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูอมรเขมทัต
เจาอธิการสุขสันต วัดทุงหลวง จังหวัดสระแกว เปน พระครูสันติชัยสุนทร
เจาอธิการเงิน วัดคลองหาด จังหวัดสระแกว เปน พระครูเกษมกิจจานุกิจ
เจาอธิการทันยา วัดเขาปาแกว จังหวัดสระแกว เปน พระครูภัทรกิจจานุการ
เจาอธิการประจวบ ๓ ประโยค วัดทุงนาใหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
พระครูสมุห สุวรรณ วัดใหญชัยมงคล จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูประทีปชัยธรรม
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๓๑๖. พระครูปลัด อุทัย วัดถ้ําหวยกลาง จังหวัดชุมพร เปน พระครูสุนทรสิริรัต
๓๑๗. เจาอธิการโสภณ วัดประชาสันติ จังหวัดพังงา เปน พระครูสุกิตติโสภณ
๓๑๘. พระปลัด ประคอง วัดอภยาราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูพิสิฐพัฒนคุณ
๓๑๙. พระครูธรรมบาล ชูศักดิ์ วัดอินทราวาส จังหวัดพัทลุง เปน พระครูอุปถัมภอินทคุณ
๓๒๐. พระมหานิพนธ ๕ ประโยค วัดพิกุล กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริสิทธิวัฒน
๓๒๑. พระมหาจันทร ๔ ประโยค วัดสหกรณธรรมนิมิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน
พระครูโอภาสกัลยาณธรรม
๓๒๒. พระมหาเจมศักดิ์ ๓ ประโยค วัดจันทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
โสภณปริยัตยานุยุต
๓๒๓. พระมหาเอนก ๕ ประโยค วัดโคกหมู จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสิริญาณวงศ
๓๒๔. พระมหาสันติ ๖ ประโยค วัดจรูญราษฎร จังหวัดชลบุรี เปน พระครูศรีภัทรธาดา
๓๒๕. พระมหานรินทร ๕ ประโยค วัดธรรมสถิติ์วราราม จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครู
สิริสมุทรคุณ
๓๒๖. พระมหาบุญถึง ๖ ประโยค วัดหวยมุน จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูศรีปุญโญปถัมภ
๓๒๗. พระมหาอานนท ๓ ประโยค วัดหวยน้ําขุน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูไพโรจนสุตรัต
๓๒๘. พระมหาวิชัย ๓ ประโยค วัดดอนมูล จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุตชัยโสภณ
๓๒๙. พระมหาบุญมา ๖ ประโยค วัดหมื่นเงินกอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศรีปญญาวิเชียร
๓๓๐. พระมหาจําลอง ๕ ประโยค วัดอมราราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสิริอมราภิรัต
๓๓๑. พระมหาเฉลิมพล ๓ ประโยค วัดบานลอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุตพลสิทธิ์
๓๓๒. พระมหานิรันดร ๔ ประโยค วัดบานหลุก จังหวัดลําพูน เปน พระครูอุภัยปริยัติวิธาน
๓๓๓. พระมหาบุญ ชู ๓ ประโยค วัด สิริม หากัจจายน จังหวัด หนองคาย เปน พระครู
ปริยัติสีลสังวร
๓๓๔. พระมหาณรงค ๔ ประโยค วัดสันตยาวาส จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติสันติวโรภาส
๓๓๕. พระมหาจั กรายุธ ๔ ประโยค วัด ป าโนนขุม เงิน จัง หวัด สกลนคร เปน พระครู
ธรรมญาณทิพยรัชต
๓๓๖. พระมหาสมควร ๓ ประโยค วัด โนนรัง ก. จังหวัด หนองบัว ลําภู เปน พระครู
สุตธรรมานุรักษ
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๓๓๗. พระมหาวรเมธ ๓ ประโยค วัด สวา งโนนเพี ย ง จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู
ปริยัติจริยาทร
๓๓๘. พระอธิการเฉลียว ๕ ประโยค วัดปาประดูประชาสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม เปน
พระครูภาวนาวิสุทธิญาณ
๓๓๙. พระมหาโอภาส ๓ ประโยค วัดดงเค็ง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุตกิจวโรภาส
๓๔๐. พระมหาวินัย ๕ ประโยค วัดประชาพินิจ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูไพศาลปญญาคุณ
๓๔๑. พระมหาพงษศักดิ์ ๓ ประโยค วัดบานปาบาก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุตธรรมวงศ
๓๔๒. พระมหาจรูญโรจน ๓ ประโยค วัดธาตุ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุตเจติยาภิบาล
๓๔๓. พระมหาวิวั ฒ น ๖ ประโยค วัด หนองกะจะ จั ง หวั ด นครราชสีม า เป น พระครู
ศรีปริยัตยาพิพัฒน
๓๔๔. พระมหาเอกอมร ๓ ประโยค วัดมะเริง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุตวโรปการ
๓๔๕. พระมหาอุทัย ๔ ประโยค วัดพระธาตุมงคลวนาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครู
ปริยัติวโรทัย
๓๔๖. พระมหามานพ ๓ ประโยค วัดรองมันเทศ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูกัลยาณสุตาคม
๓๔๗. พระครูปลัด รุงโรจน วัดทองนพคุณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูจันทสุวรรณสาร
๓๔๘. พระมหาสมพงษ ๔ ประโยค วัดหนองมั่ง จังหวัดสระแกว เปน พระครูปริยัติถาวรกิจ
๓๔๙. พระมหากํ า ธร ๔ ประโยค วั ด บุ ญ บั น เทิ ง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เป น พระครู
ปริยัติธํารงคุณ
๓๕๐. พระอธิการบุญโสม วัดปาพัฒนาธรรม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสมาธิวิริยคุณ
๓๕๑. พระอธิการบุญเทอม วัดทาลี่ศรีสะอาด จังหวัดหนองคาย เปน พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ
๓๕๒. พระอธิการอุทิศ วัดโพธิ์ชัยพฤกษ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
๓๕๓. พระอธิการนพดล วัดอรัญญบรรพต จังหวัดหนองคาย เปน พระครูญาณปรีชา
๓๕๔. พระอธิก ารโสบิ น ๔ ประโยค วั ด วัง ปลาโด จัง หวั ด มหาสารคาม เป น พระครู
ปริยัติภาวนานิเทศก
๓๕๕. พระครูใบฎีกา ชารี วัดปาชัยมงคล จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูภาวนาจิตตานุรักษ
๓๕๖. พระอธิการบรรจง วัดปาคอเจริญธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิบูลญาณคุณ
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๓๕๗. พระใบฎีกา จําป วัดวังปลัดสามัคคี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโกศลสมาธิวัตร
๓๕๘. พระครูวิจิตรสรคุณ ประสิทธิ์ วัดไผเงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
อดุลธรรมานุวัตร
๓๕๙. พระอธิการสมทรง วัดประเสริฐสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิสุทธิปญญากร
๓๖๐. พระอธิการเชาวลิต วัดรางบัว กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิทักษปทุมกิจ
๓๖๑. พระอธิการประพันธ วัดปทีปพลีผล กรุงเทพมหานคร เปน พระครูประทีปธรรมารักษ
๓๖๒. พระครูปลัด ประเมิน วัดโพธิ์แกว กรุงเทพมหานคร เปน พระครูรัตนเขมากร
๓๖๓. พระครูสมุห สมจิตร วัดสุทธาโภชน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิมลสุทธาภิวัฒน
๓๖๔. พระมหาบุญกลาง ๔ ประโยค วัดบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูสุตธรรมานุสิฐ
๓๖๕. พระครูสังฆรักษ วรวุฒิ วัดดอนสะแก จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูนนทวรกิจ
๓๖๖. พระมหาวิทยา ๓ ประโยค วัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปริยัตยาคม
๓๖๗. พระครูปลัด นิยม วัดศรีคัคณางค จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูมงคลวราจาร
๓๖๘. พระใบฎีกา บัว วัดตระพัง จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมสีลาจาร
๓๖๙. พระสมุห วุฒิณา วัดฉาง จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิภัชปทุมกิจ
๓๗๐. พระปลัด สมเกียรติ วัดคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูโสภณธัญญากร
๓๗๑. พระอธิการมงคล วัดเกตุประภา จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูโอภาสธรรมมงคล
๓๗๒. พระอธิการบุญเลิศ วัดเสาธงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูโสภณโรจนธรรม
๓๗๓. พระครูใบฎีกา ทวี วัดสลุด จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสมุทรธรรมทัต
๓๗๔. พระครูปลัด รัชพล วัดบางดวนนอก จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูโกศลพัฒนาภรณ
๓๗๕. พระใบฎีกา เทียน วัดทองคุง จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูมงคลสมณานุวัตร
๓๗๖. พระครู สั ง ฆรั ก ษ วิ บู ล ย วั ด คลองตั น จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
ไพบูลวิสุทธิกิจ
๓๗๗. พระครูวินัยธร ฉลวย วัดบางคลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุธรรมวรคุณ
๓๗๘. พระสมุห สุรางค วัดเขาดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอุทัยกิจจารักษ
๓๗๙. พระสมุ ห บุ ญ สม วั ด วั ง แดงเหนื อ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
โกศลปุญญาภิวัฒน
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๓๘๐. พระสมุห สมยศ วัดเจาปลุก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุธรรมจริยากร
๓๘๑. พระครูสั ง ฆรัก ษ วิเ ชษฐ วัด บางกะจะ จัง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา เป น พระครู
วัชราภรณธรรมคุณ
๓๘๒. พระครู ป ลั ด เอกสุ ร ชั ย วั ด เสาธงเก า จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
สุวัฒนธรรมานุวัตร
๓๘๓. พระครูปลัด ชาตรี วัดกกแกวบูรพา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูจารุวัณณวัฒน
๓๘๔. พระอธิการเสนาะ วัดไผลอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสถิตเวฬุวัน
๓๘๕. พระอธิการศิลปชัย วัดโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโพธิพัฒนานุโยค
๓๘๖. พระปลัด สมชาย วัดมวงหวาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิสุทธิธรรมาภิรม
๓๘๗. พระใบฎีกา ทองหลอ วัดพายทอง จังหวัดอางทอง เปน พระครูประโชติธรรมโฆษิต
๓๘๘. พระครูวินัยธร สนั่น วัดดาวดึงษ จังหวัดอางทอง เปน พระครูสถิตสีลวัตร
๓๘๙. พระปลัด วิชาญ วัดหนองกราง จังหวัดอางทอง เปน พระครูวิกรมธรรมโสภณ
๓๙๐. พระอธิการวิชัย วัดวังน้ําเย็น จังหวัดอางทอง เปน พระครูวิสุทธิ์พัฒนวิธาน
๓๙๑. พระครูธรรมรุจิ (สมหมาย) วัดทาอิฐ จังหวัดอางทอง เปน พระครูไพศาลศีลวัฒน
๓๙๒. พระครูใบฎีกา พักตร ๓ ประโยค วัดทาชางใต จังหวัดสระบุรี เปน พระครูโกศลปุญญกิจ
๓๙๓. พระสมุห ออนสา วัดถ้ําโพธิสัตว จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิสาลปญญาภรณ
๓๙๔. พระอธิการสิริสมชัย วัดพระธาตุเจริญธรรม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสิริธรรมประทีป
๓๙๕. พระครูธรรมธร เอก วัดซับบอน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสถิตวุฒิสาร
๓๙๖. พระปลัด แสวง วัดบานกลวย จังหวัดสระบุรี เปน พระครูเกษมสุนันทคุณ
๓๙๗. พระอธิการชูศักดิ์ วัดหนองขนาก จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิสุทธิ์ปญญาภรณ
๓๙๘. พระสมุห ทองคํา วัดโกมลกิติ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิจิตรสุตการ
๓๙๙. พระปลัด สมหมัด วัดประสิทธิ์พรชัย จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์ธรรมทัต
๔๐๐. พระอธิการทอง วัดโปรงหัวถนน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสถิตสังฆคุณ
๔๐๑. พระอธิการอิ่ม วัดลําสมพุง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูเกษมสีลวัตร
๔๐๒. พระครูปลัด สมบูรณ วัดวังน้ําดํา จังหวัดลพบุรี เปน พระครูเขมสารสัมบัน
๔๐๓. พระครูปลัด ปยชัย วัดเชิงทา จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุธรรมโฆษิต
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๔๐๔. พระอธิการสถิตย วัดหนองหลวง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิวิธปญญาคุณ
๔๐๕. พระอธิการสมชาย วัดถ้ําโบสถญาวาส จังหวัดลพบุรี เปน พระครูบวรจิตตานุรักษ
๔๐๖. พระปลัด อาจ วัดมหาโพธิ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิจิตรสังฆคุณ
๔๐๗. พระครูใบฎีกา สนม วัดโพสังโฆ จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูมงคลธรรมสาร
๔๐๘. พระอธิการทิพยประชา วัดวังน้ําขาว จังหวัดชัยนาท เปน พระครูพัฒนชัยศีลคุณ
๔๐๙. พระอธิการปญญา วัดหนองปลิง จังหวัดชัยนาท เปน พระครูโสภณชัยรังสี
๔๑๐. พระปลัด ฉลอง วัดราษฎรนิธิยาวาส จังหวัดชัยนาท เปน พระครูพิศาลชัยโกวิท
๔๑๑. พระอธิการสมนึก วัดสุขเดือนหา จังหวัดชัยนาท เปน พระครูกิตติชัยโสภิต
๔๑๒. พระใบฎีกา ประกอบ วัดสวนลําใย จังหวัดชัยนาท เปน พระครูวิวิธพัฒนาภรณ
๔๑๓. พระอธิการรุง วัดหนองบําหรุ จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยธรรมรุจี
๔๑๔. พระครูปลัด วินัย วัดคลองเคียน จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยธรรมโสภิต
๔๑๕. พระอธิการอํานาจ วัดดอนเพชร จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยสิทธิวัฒน
๔๑๖. พระอธิการสมเจต วัดโปงเกง จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุปกิตสารโสภณ
๔๑๗. พระอธิการทองคูณ วัดอุดมพร จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตรัตนาภรณ
๔๑๘. พระอธิการพิเชษฐ วัดคลองโปง จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยสารโสภิต
๔๑๙. พระปลัด สํารวม วัดสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตสารโสภณ
๔๒๐. พระครูสังฆรักษ มนู วัดสันติคาม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสันติญาณรักขิต
๔๒๑. พระปลัด สมพงษ วัดหนองขา จังหวัดชลบุรี เปน พระครูโอภาสสิริวงศ
๔๒๒. พระปลัด พิณวัฒน วัดบานนา จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสาธิตวีรญาณ
๔๒๓. พระครูสังฆรักษ วันชัย วัดหนองรี จังหวัดชลบุรี เปน พระครูประจักษอโนมคุณ
๔๒๔. พระสมุห น้ําเพ็ชร วัดตะเคียนทอง จังหวัดระยอง เปน พระครูบูรพาวัชราภรณ
๔๒๕. พระอธิการคํานวณ วัดหนองบอน จังหวัดระยอง เปน พระครูเกษมธรรมานุโยค
๔๒๖ พระปลัด ครรชิต วัดเนินยาง จังหวัดระยอง เปน พระครูวิลาศธรรมวงศ
๔๒๗. พระปลัด สงกรานต วัดเนินทราย จังหวัดระยอง เปน พระครูโสภณพัฒนวงศ
๔๒๘. พระอธิการสุวรรณ วัดคลองเขต จังหวัดระยอง เปน พระครูสุวรรณเขตบริรักษ
๔๒๙. พระมหาอาว ๓ ประโยค วัดโขดหอย จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสุตพลวิวัฒน
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๔๓๐. พระอธิการอํานวย วัดไรเกา จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูปญญาวีรานุวัตร
๔๓๑. พระอธิการสุรินทร วัดเขาชําหาน จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูขันติธรรมสโมธาน
๔๓๒. พระอธิการธวัชชัย วัดตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสุธรรมวิริยาลังการ
๔๓๓. พระอธิการเสริญ วัดคานรูด จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสุทธิกิจจาภรณ
๔๓๔. พระใบฎีกา สุเนตร วัดชองกะพัด จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูกันตสารโสภณ
๔๓๕. พระปลัด แสวง วัดวัชคามคชทวีป จังหวัดตราด เปน พระครูคชทีปบริหาร
๔๓๖. พระอธิการชอย วัดวังกระแจะ จังหวัดตราด เปน พระครูอรุณธรรมานุกิจ
๔๓๗. พระมหาชํานาญ ๔ ประโยค วัดมวงตารศ จังหวัดนครปฐม เปน พระครูโกวิทสุตสาร
๔๓๘. พระสมุห ไพบูลย วัดดงเกตุ จังหวัดนครปฐม เปน พระครูไพศาลธรรมสถิต
๔๓๙. พระปลัด สมญา วัดลําลูกบัว จังหวัดนครปฐม เปน พระครูสันติธรรมานันท
๔๔๐. พระปลัด มาลัย วัดหนองปลาไหล จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิมลจินดากร
๔๔๑. พระอธิการพลอย วัดพุทธาราม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูรัตนานุรักษ
๔๔๒. พระครูใบฎีกา สํารวย วัดไทยาวาส จังหวัดนครปฐม เปน พระครูสังวรสาธุวัตร
๔๔๓. พระใบฎีกา ดอน วัดละหาร จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูเกษมสุวรรณวงศ
๔๔๔. พระอธิการสละ วัดดอนมะเกลือ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณภัทรวงศ
๔๔๕. พระอธิการสมบัติ วัดบอหวา จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูจารุธรรมวงศ
๔๔๖. พระปลัด ล้ําเลิศ วัดวังจิก จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณวรวงศ
๔๔๗. พระปลัด มิตรชัย วัดดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณปยโสภณ
๔๔๘. พระอธิการมานพ วัดวังคัน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณนพวงศ
๔๔๙. พระปลัด ทรงธรรม วัดดารา จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณดารากร
๔๕๐. พระอธิการสํารวม วัดทานางเริง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูกิตติสารวงศ
๔๕๑. พระครูสังฆรักษ ชัยรัตน วัดหนองลาน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูบวรกาญจนรัตน
๔๕๒. พระอธิการสมาน วัดสระกลอย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูโสภณกาญจนาภิวัฒน
๔๕๓. พระครูธรรมธร เล็ก วัดทาขนุน จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวิลาศกาญจนธรรม
๔๕๔. พระอธิการชูศักดิ์ วัดเนรัญชราราม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูอัคคกาญจนาภรณ
๔๕๕. พระอธิ ก ารสุ พ จน วั ด ถ้ํ า พุ ห ว า ธรรมกายาราม จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เป น พระครู
กาญจนธรรมรัตน
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๔๕๖. พระครูสังฆรักษ เกตุ วัดทามะนาว จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูเกสรกาญจนคุณ
๔๕๗. พระใบฎีกา อํานวย วัดวังรักราษฎรบํารุง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจน
กิตติชัย
๔๕๘. พระปลัด สําเนียง วัดวังผาตาด จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนจันทสาร
๔๕๙. พระอธิ ก ารพิ ช าติ วั ด ตลาดสํ า รองพั น ธาราม จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เป น พระครู
พิพัฒนกาญจนโสภณ
๔๖๐. พระใบฎีกา วิเชียร วัดหนองกระทุม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูพิศาลกาญจนกิจ
๔๖๑. พระครูปลัด บูรพา วัดถ้ําเสือดาว จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสุธรรมกาญจนาภรณ
๔๖๒. พระครูใบฎีกา นเรศ วัดหนองหญาปลอง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูปยกาญจนธรรม
๔๖๓. พระอธิการเจียก วัดหนองตาเดช จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูผาสุกกาญจนกิจ
๔๖๔. พระครูสรวิชัย คนึง วัดบัณฑูรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครบัณฑูรธรรม
๔๖๕. พระใบฎี ก า สํ า รวย วั ด หนองสองห อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป น พระครู ส าคร
สุตาภิวัฒน
๔๖๖. พระวินัยธร สาย วัดเจริญสุขาราม จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครสุธรรมาภรณ
๔๖๗. พระครูสังฆรักษ ไพฑูรย วัดดอนตะโก จังหวัดราชบุรี เปน พระครูไพบูลธรรมวงศ
๔๖๘. พระอธิการชลอ วัดบึงกระจับ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวาปวรากร
๔๖๙. พระครู ป ลั ด จิ ร ภั ท ร วั ด เกตุ ป ญ ญาประชาสรรค จั ง หวั ด ราชบุ รี เป น พระครู
ปญญาภัทราภรณ
๔๗๐. พระครูสังฆรักษ เจริญ วัดทาราบ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิบูลธรรมรัตน
๔๗๑. พระครูใบฎีกา จู วัดสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสถิตอรัญเขต
๔๗๒. พระอธิการคํานึง วัดบานดงคา จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสันตาจารวัตร
๔๗๓. พระปลัด ซอน วัดอัมพวนาราม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูอัมพวันวิธาน
๔๗๔. พระครูสังฆรักษ ณัฐสิทธิ์ วัดเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูกิตติชัยสิทธิ์
๔๗๕. พระสมุห หยุด วัดสนามชัย จังหวัดราชบุรี เปน พระครูมงคลคุณากร
๔๗๖. พระใบฎีกา บุญรอด วัดมวงงาม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูสุธรรมวชิรากร
๔๗๗. พระอธิการมานะ วัดรวมใจพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูสุมนวัชรกิจ
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พระใบฎีกา ทําเนียบ วัดไทรยอย จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูอากรวัชรธรรม
พระสมุห ยอย วัดอางศิลา จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูมงคลประทีป
พระอธิการจวน วัดบางปู จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูสีลจันทราภรณ
พระอธิการพยม วัดเขานอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูมงคลสีลาภินันท
พระอธิการอนุสรณ วัดประชาราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูชินธรรโมภาส
พระอธิการเล็ก วัดหวยไทรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูวาปวรธรรม
พระครูใบฎีกา อบ วัดวังขอย จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาสวโรดม
พระอธิการประกาศ วัดบางแกว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนินนาทธรรมรัตน
พระอธิการเฉียด วัดสายลําโพงกลาง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิติธรรมรักษ
พระอธิการณรงค วัดศรีสวรรคสังฆาราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิสิตสุคนธศีล
พระอธิการดํารงคศักดิ์ วัดคีรีวง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยมธรรมสถิตย
พระอธิการประเสริฐ วัดเนินพยอม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวุตถวรคุณ
พระครูใบฎีกา ทองเติม วัดบานคลอง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูพิศาลกัญจนคุณ
พระอธิการมานะ วัดเนินสําราญ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิภาสผาสุกิจ
พระอธิการเสรี วัดหนองจิกรี จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิทานโพธิรัตน
พระอธิการประเสริฐ วัดหนองเตา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรุติบวรการ
พระอธิการเติม วัดหนองน้ําแดง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิธานสัทธาธิคุณ
พระอธิการคะนอง วัดเขาสวางธรรม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูบรรพตวชิโรภาส
พระอธิการทนง วัดคงคาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูประจักษวชิรนิวิฐ
พระอธิการนิราศ วัดคลองสุขใจ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูมานัสวชิรสุนทร
พระปลัด สถิต วัดชัยเคือง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูประโชติวชิรสถิตย
พระอธิการภูวดล วัดสระเตย จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวาปวชิรวิมล
พระปลัด สุธีร วัดอุทุมพร จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูอุทุมพรวชิรพิทักษ
พระอธิการวัชร วัดศรีสัจธรรม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุกิจวชิรโสภณ
พระใบฎีกา ผัด วัดใหมเชียงราย จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูขันติวชิราธาร
พระอธิการสมพงษ วัดเนินชัยศรี จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสิฐชัยวงศ
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พระปลัด บุญสง วัดหนองเครือซูด จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสัยบุญรักษ
พระครูใบฎีกา เสถียร วัดลํานัง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิเชษฐจริยาภรณ
พระใบฎีกา ทองหลอ วัดฆะมัง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิพิธธรรมเวทย
พระอธิการอะนะ วัดวิจิตราราม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิจิตรรังสรรค
พระอธิการเสมอ วัดยานยาว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิธูรธรรมสถิตย
พระอธิการเพ็ง วัดสุนทรเกษตราราม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิลาสบวรเขต
พระอธิการสมบัติ วัดหนองคลา จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสุทธิ์ธรรมวัฒน
พระอธิการวินัย วัดหนองขนาก จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิริยวาปพิสัย
พระใบฎีกา สมมาตร วัดศรีสัทธาราม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิชิตสิทธิโสภณ
พระอธิการชลอ วัดทับทิม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิธานรัตนสุนทร
พระอธิการสุดใจ วัดบานใหมคงคาราม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิมลเขมทัต
พระมหาธีระวิทย ๓ ประโยค วัดปาบานโคก จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูธีรวัชรญาณ
พระอธิการเชิด วัดพรหมาโสฬสาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุธรรมพัชรประทีป
พระอธิการสิทธิภพ วัดอรัญวารี จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวัชรสิทธิมงคล
พระอธิการสุพรรณ วัดคองาม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูจันทพัชรโสภณ
พระอธิการอํานาจ วัดซับชมภู จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโสภณธรรมรักษ
พระอธิการยงยุทธ วัดนาแซงนอย จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูมงคลวัชรคุณ
พระอธิการฉุน วัดโคกสําราญ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูผาสุกพัชรสุนทร
พระใบฎีกา ไพรัตน วัดเวียงโพธิ์งาม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูนครพัชรโพธิ
พระอธิการอัมพร วัดหินแกว จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูรัตนพัชรพิมล
พระอธิการสงา วัดหวยไผ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูเวฬุพัชรคุณ
พระอธิการจันทรแรม วัดศรีเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุวัฒนพัชราธิมุต
พระอธิการภิพบ วัดลําพาด จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโสภิตพัชรดิลก
พระอธิการวีรศักดิ์ วัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูไพศาลปญญาภิมณฑ
พระอธิการแสวง วัดเนินมะเกลือวนาราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประทีปธีรวัฒน
พระอธิการอาจหาญ วัดยานใหญ จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูวีรนิคมเขต
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พระอธิการอุบล วัดวังมะดาน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูจารุธรรมวิมล
พระอธิการสนอง วัดปรือกระเทียม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูบรรหารชินวงศ
พระอธิการอุม วัดวังประดู จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูมงคลธรรมธาร
พระปลัด ประแนม วัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูโพธิปรีชา
พระครูสมุห บุญชวย วัดถ้ําระฆัง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูโฆสิตบุญโญปถัมภ
พระอธิการกิตติ วัดเจ็ดธรรมาสน จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสันติธรรมกิตติ์
พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดนากาหลง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูกิตติวรปญญา
พระอธิการสน วัดวังตะครอ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูปยสีลขันธ
พระอธิการชาญ วัดแมสําเหนือ จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูประคุณปญญาวุธ
พระอธิการเสนห วัดจันวนาประชากร จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสถิตประชามานิต
พระใบฎีกา ยงยุทธ วัดทาทอง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวรดิตถประภาส
พระอธิการบุญเมือง วัดประกาย จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูบวรธรรมรังสี
พระอธิการเปลว วัดเชิงคีรี จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูโชติเสลคุณ
พระอธิการสุหลา วัดไมงามหลวง จังหวัดตาก เปน พระครูสถาพรวีรสุนทร
พระอธิการพาเยาว วัดวังตะเคียน จังหวัดตาก เปน พระครูสุชาติวรนิเวศน
พระอธิการวิเชียร วัดพระเจดียวังไคร จังหวัดตาก เปน พระครูธีรศาสนวิเชียร
พระอธิการณุรักษ วัดน้ําปุ จังหวัดตาก เปน พระครูวารีธรรมทัต
พระอธิการอภิรักษ วัดอุดมสามัคคี จังหวัดตาก เปน พระครูประทีปธรรมาภิรักษ
พระอธิการชิต วัดชัยมงคล จังหวัดตาก เปน พระครูสุภัทรชัยกิจ
พระมหาวาสน ๔ ประโยค วัดผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุจิณปริยัติธาดา
พระอธิการประเสริฐ วัดฤาษีสําราญ จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูมงคลอายุวัฒน
พระปลัด มโนธรรม วัดหวยปลาดุก จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุมนธรรมถาวร
พระอธิการสมคิด วัดเดนกระตาย จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุจิตจันทโสภณ
พระอธิการถวิล วัดสักลาย จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูปยกิจไพบูลย
พระอธิการณรงคเดช วัดพระบาท จังหวัดลําปาง เปน พระครูบวรจักรวิมล
พระครูมณเทียร วัดแมมอกหัวน้ํา จังหวัดลําปาง เปน พระครูอาภัสสรนิเวศน
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พระอธิการสมหมาย วัดแสงเมืองมา จังหวัดลําปาง เปน พระครูอรุณบุญญาคม
พระอธิการณรงค วัดอัมพวนาราม จังหวัดลําปาง เปน พระครูอัมพวันวิจิตร
พระครูบวร วัดมอนแสนศรี จังหวัดลําปาง เปน พระครูประภัสสรสุนทร
พระอธิการบุญธรรม วัดทุงตึง จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุปุญญเขต
พระอธิการบุญก้ํา วัดนายาง จังหวัดลําปาง เปน พระครูอุปถัมภวีรากร
พระครูปลัด สมเดช วัดเมืองมูล จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุสีลพิมล
พระอธิการบุญเติง วัดเหลายาว จังหวัดลําปาง เปน พระครูบริบูรณธรรมวัตร
พระอธิการสมบูรณ วัดสบเติ๋น จังหวัดลําปาง เปน พระครูประทีปปุณณทัศน
พระใบฎีกา บุญหลง วัดทุงโปง จังหวัดลําปาง เปน พระครูมานิตบุณยากร
พระครูสังฆรักษ วิชพงษ วัด ชัยมงคลธรรมวราราม จังหวัด ลําปาง เปน พระครู
พระอธิการเสนห วัดหางฉัตร จังหวัดลําปาง เปน พระครูปยโชติธํารง
พระอธิการสันต วัดทุงมอก จังหวัดพะเยา เปน พระครูถาวรสันติเขต
พระอธิการสมาน วัดรองเชียงแรง จังหวัดพะเยา เปน พระครูกมลวุฒิสาร
พระอธิการบุศย วัดสันกวาน จังหวัดพะเยา เปน พระครูวาปบุษโยภาส
พระอธิการประพรรณ วัดต๊ําปาลาน จังหวัดพะเยา เปน พระครูปุณณวันโสภิต
พระครูสมุห สุเมธ วัดศรีอุดมธรรม จังหวัดพะเยา เปน พระครูอุดมธรรมสิริ
พระสมุห ภาบัณฑิต วัดกาดถี จังหวัดพะเยา เปน พระครูบุณยากรบัณฑิต
พระอธิการสุชาติ วัดบุญโยง จังหวัดพะเยา เปน พระครูปยสีลวิสิฐ
พระปลัด สมโภช วัดศรีบุญชุม จังหวัดพะเยา เปน พระครูประยุตสีลสุนทร
พระอธิการวีระทร วัดหวยเกี๋ยง จังหวัดพะเยา เปน พระครูอภัยวีรศาสก
พระปลัด จักกริศน วัดทุงตนศรี จังหวัดพะเยา เปน พระครูสีลจันทโพธิ
พระอธิการเจริญ วัดปาซางงาม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุพัฒนเวฬุวัน
พระปลัด ชูศักดิ์ วัดปางไคร จังหวัดเชียงราย เปน พระครูมนูญสุทธิรังสี
พระอธิการสมศักดิ์ วัดผาสุการาม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูผาสุกิจวิโรจน
พระอธิการสมเลิศ วัดอุธราราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวีรศาสนพิทักษ
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พระครูวินัยธร สุรัตน วัดพระธาตุดอยจอมทอง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสถาพร
พระอธิการพัฒนโชค วัดสันปาลาน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโกวิทพัฒนโชติ
พระอธิการอภินันท วัดศรีดอยเรือง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูปราโมทยนิภากร
พระอธิการพนม วัดโปงมอญ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประดิษฐกรณีย
พระอธิการกัน วัดปายาง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูปยสีลธาดา
พระอธิการไพสน วัดแมคาววัง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูธีรศาสนไพศาล
พระอธิการอนุสร วัดสันปลาดุก จังหวัดเชียงราย เปน พระครูมานัสสราภิรักษ
พระครูสมุห นวัตถกรณ วัดดงหนองเปด จังหวัดเชียงราย เปน พระครูบัณฑิตวราภิมณฑ
พระอธิการสวาง วัดแกวมงคล จังหวัดแพร เปน พระครูรัตนพุทธิสาร
พระอธิการนิพนธ วัดกลาง จังหวัดแพร เปน พระครูกันตสีลพิธาน
พระอธิการสมคิด วัดพระธาตุจอมแจง จังหวัดแพร เปน พระครูสุจินตรัตนาธิมุต
พระอธิการสวัสดิ์ วัดทาเดื่อ จังหวัดแพร เปน พระครูอุทุมพรสุวัตถิ์
พระปลัด อุดร วัดพงษสุนันท จังหวัดแพร เปน พระครูโกวิทอรรถวาที
พระครูสมพร วัดแพะหนองบอ จังหวัดแพร เปน พระครูปยวโรภาส
พระอธิการบุญเติง วัดวังมวง จังหวัดนาน เปน พระครูสิทธิปุญญานันท
พระอธิการศรีจันทร วัดดอนแทน จังหวัดนาน เปน พระครูกิตติจันทโสภณ
พระอธิการบุญเหลื่อม วัดดอนชัย จังหวัดนาน เปน พระครูอภิชัยธรรมกิจ
พระครูสมุห ชาญชัย วัดดอนแกง จังหวัดนาน เปน พระครูจารุวรรณชัยวัฒน
พระอธิการสนั่น วัดครกคํา จังหวัดนาน เปน พระครูประโชตินันทศาสน
พระอธิการบุญชวย วัดภูแยง จังหวัดนาน เปน พระครูประภัสสรบรรพต
พระปลัด ณรงค วัดปงหลวง จังหวัดนาน เปน พระครูบุญกิจมงคล
พระใบฎีกา จันทรแกว วัดอุโบสถ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจันทรัตนสถิตย
พระครูธรรมธร หนูพิน วัดดอยแมปง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุจิณณานุวัตร
พระปลัด กฤษฎา วัดศรีปนเงิน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูไพศาลวรคุปต
พระอธิการปยวัฒน วัดพระเจาเหลื้อม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจิรบุญวัฒน
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พระใบฎีกา ยงยุทธ วัดฟอนสรอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูเมธาธรรมประยุต
พระครูสังฆรักษ สําราญ วัดเมืองลัง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูผาสุกศุภการ
พระครูสะอาด วัดสันกาวาฬ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสังวรสีลพิพัฒน
พระครูสมเพ็ญ วัดสันทรายมูล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวีรปุณณเขต
พระอธิการศิริวัฒน วัดบานปง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประโชติพัฒนากร
พระอธิการนคร วัดสันขาวแคบกลาง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสังวรคุณวัฒน
พระอธิการประสงค วัดดอยตะแคง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบรรพตธรรมธารี
พระอธิการวันชัย วัดกองแขก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปุณณชัยวัฒน
พระอธิการสมหวัง วัดมอนหวยแกว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูกัลยาณปราโมทย
พระครูวิลาศ วัดทุงจําลอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโกวิทพัฒนวิเชียร
พระปลัด สุรัตน วัดลังการ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโชติรัตนาลังการ
พระสมุห กฤตยา วัดสันเวียงมูล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูนครบุราณานุรักษ
พระครูสมุห สวิง วัดอุดมชัยราษฎร จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุวรรณชโยดม
พระอธิการสน วัดแสนคันธา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุคนธจารุวรรณ
พระปลัด นิพันธ วัดขุนคง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุสีลานุรักษ
พระใบฎีกา ยอดชาย วัดแมฮอยเงิน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูหิรัญศุภธาดา
พระใบฎีกา บรรพต วัดมณีประดิษฐ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูมณีวรรณประดิษฐ
พระอธิการจิรภัทร วัดมวงชุม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอัมพวันจิรภัทร
พระครูสังฆรักษ องอาจ วัดบานใหมดอนแกว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวีรสารโกวิท
พระอธิการบุญปน วัดตนโชคหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูมงคลธรรมทิน
พระอธิการมานิต วัดหวยมวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอัมพวันมานิต
พระใบฎีกา พิสุทธิ์ วัดทาตุม จังหวัดลําพูน เปน พระครูอาจารวัตรวิสุทธิ์
พระอธิการสมศักดิ์ วัดรองธาร จังหวัดลําพูน เปน พระครูประทีปธรรมธาดา
พระครูใบฎีกา ธวัชชัย วัดปาคาง จังหวัดลําพูน เปน พระครูอรัญชัยธัช
พระอธิการสุริยน วัดบานหวาย จังหวัดลําพูน เปน พระครูคามเขตสุนทร
พระอธิการประพันธ วัดลามชาง จังหวัดลําพูน เปน พระครูปภากรพุทธิศาสน
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พระอธิการเมืองคํา วัดหวยงูสิงห จังหวัดลําพูน เปน พระครูประจักษสุวรรณวิจิตร
พระปลัด เดชณรงค วัดทาสบเสา จังหวัดลําพูน เปน พระครูวีรกิจสถาพร
พระอธิการแกวลูน วัดแมปง จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุสรณจารุวรรณ
พระอธิการถาวร วัดศรีเจริญชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวุฒิสารธรรม
พระอธิการประสาท วัดศรีสวางรัตนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประสาทสาธุกิจ
พระครูใบฎีกา อิทธิพล วัดพุทธไพวรรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพุทธิสิริวรรณ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุภัทรบุญโญภาส
พระอธิการสมบูรณ วัดพิชิตมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิชิตธรรมรักษ
พระปลัด ชัยวัฒน วัดภูดิน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูบรรพตสิริธรรม
พระอธิการทองดี วัดศรีสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวรรณวชิรวงศ
พระอธิการมงคล วัดศรีสุมังคลาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสารธรรมวิวัฒน
พระอธิการประเจน วัดโพธิ์ศรีสะอาด จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมโพธิคุณ
พระครูปลัด มนตรี วัดวันทนียวิหาร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุมนวุฒิสุนทร
พระอธิการบัวเลียน วัดศรีสวาทธาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปทุมธรรมสาร
พระอธิการสมัย วัดประชาสามัคคี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพิพัฒนสีลาภรณ
พระอธิการบุญมี วัดโพธิ์ชุม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิญาณวิสุทธิ์
พระอธิการวีระศักดิ์ วัดหนองทุมบัณฑิต จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุธรรมบัณฑิต
พระอธิการคําบุ วัดโนนสวางสามัคคี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประโชติธรรมประยุต
พระอธิการชาลี วัดนครศรีสวรรค จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสถิตสิริธรรม
พระอธิการบัวลี วัดศรีสุนทริกาวาส จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูกิตติญาณรังสี
พระปลัด ทองสูญ วัดสมปะศักดิ์ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณจันทราภรณ
พระครูวินัยธร ไพโรจน วัดพระงามศรีมงคล จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิโรจนธรรมคุต
พระอธิการบัวไข วัดโนนตอง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูประทุมรัตโนภาส
พระอธิการคํามาก วัดพุทธรังษี จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุวรรณพุทธิรังสี
พระอธิการประดิษฐ วัดจุมพลเมือง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสถิตธรรมพิสัย
พระอธิการไวพจน วัดบานทรัพยอุดม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุดมปญญานุยุต
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พระอธิการพีระพล วัดโนนเรียงสําราญ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูพิพัฒนธรรมนาถ
พระอธิการทวี วัดปาวิเวกธรรมวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปภัสรธรรมาภิรม
พระอธิการบุญ วัดโนนสําราญ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูมงคลสันติธรรม
พระอธิการวีระ วัดปาโคกสวาง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุเมธนันทกิจ
พระอธิการณัฐวุฒิ วัดอรัญวิเวก จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิวิตธรรมสุนทร
พระอธิการอรุณ วัดอรุณวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูไพโรจนธรรมนาถ
พระอธิการชมภู วัดอุดมรุกขชาติ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุดมสุทธิโกศล
พระอธิการสมเดช วัดศรีสวาง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูไพโรจนธรรมสังวร
พระอธิการออน วัดอุทิศวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูธีรญาณโสภิต
พระอธิการเกง วัดซําบอน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกิตติคุณากร
พระอธิการเสมียน วัดจอมทองอุดมราษฎร อําเภอศรีเชียงใหม เปน พระครูอุดมญาณสุนทร
พระอธิการจรัส วัดสระแกว จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกมลสีลคุณ
พระอธิการเจียม วัดสิทธิธรรมาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูมงคลสิทธิธรรม
พระอธิการถวิล วัดศรีชมชื่น จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวชิรโสภณ
พระอธิการอาจ วัดพูลสุขวราราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวิบูลจันทคุณ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดกูคํา จังหวัดเลย เปน พระครูถิรธรรมพิทักษ
พระอธิการปรีชา วัดดอยเขาแกว จังหวัดเลย เปน พระครูปญญาวชิโรภาส
พระอธิการประสิทธิ์ วัดถ้ําผาพุทธ จังหวัดเลย เปน พระครูวิสุทธิพุทธิคุณ
พระอธิการสงคราม วัดทวีพัฒนาราม จังหวัดเลย เปน พระครูวิสุทธิพัฒนาภิราม
พระอธิการสามารถ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดเลย เปน พระครูปญญาคุณาสัย
พระอธิการเทียน วัดศรีสะอาด จังหวัดเลย เปน พระครูกันตธรรมรักษ
พระอธิการเกียรติ วัดศิริมงคล จังหวัดเลย เปน พระครูกิตติอาจารคุณ
พระอธิการบุญเลี้ยง วัดสรางเที่ยง จังหวัดเลย เปน พระครูปญญาวรนาถ
พระปลัด ควรคิด ๓ ประโยค วัดโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุตสกลการ
พระอธิการบุญทอม วัดอารามแสงอรุณ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลเขมคุณ
พระปลัด ณรงคชัย วัดไทรทอง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลภัทรธรรม
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พระอธิการออนสา วัดทาศิลา จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวิชัยธรรมมงคล
พระอธิการโฉมยงค วัดโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลสันติคุณ
พระปลัด ทวีศักดิ์ วัดมวงวิลาลัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลธรรมาภรณ
พระอธิการวีระ วัดศิริราษฎรวัฒนา จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวีรธรรมสุนทร
พระอธิการบุญเจิม วัดพรหมวาศรี จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุจิตสกลการ
พระอธิการไพรบูลย วัดโนนศรีแกว จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลวรธรรม
พระอธิการจารี วัดสวางอารมณ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประภัสรสกลกิจ
พระอธิการสําเริง วัดตลิ่งเกษม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลสารกิจ
พระอธิการสมัย วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลจันทคุณ
พระมหาเมธีภัทร ๓ ประโยค วัดปาเทพมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครู
พระอธิการปราณี วัดสุวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูเมตตาจันทคุณ
พระอธิการสํารวย วัดเกาะแกวทรายขาว จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูรัตนธรรมจารี
พระใบฎีกา ธีรชัย วัดอัมพวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุจิตธรรมกิจ
พระอธิการสม วัดเวฬุวันเทพนิมิต จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูเวฬุวันธรรมรักษ
พระอธิการหนูคลาย วัดสระพังทอง จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุขุมกิจจาทร
พระอธิการวิลาส วัดภูพระวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวิลาสปญญาคุณ
พระอธิการบุญชวย วัดเจริญศรีวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุวรรณสิริวุฒิ
พระครูสมุห วุฒิพัน วัดกลาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมัชฌิมธรรมโสภณ
พระอธิการสงวน วัดบานกุดฉิม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอนุรักษวัฒนาทร
พระอธิการหัน วัดนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิทักษพุทธิธรรม
พระอธิการคําแพง วัดหัวบึง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวาปสุวรรณวงศ
พระอธิการรังสรรค วัดศรีโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูถิรญาณสุนทร
พระอธิการชม วัดเทพาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปราโมทยกิตติสุนทร
พระอธิการลื่น วัดโนนทัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิมลปญญาประยุต
พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดสําราญนาศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอุดมธรรมประโชติ
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พระอธิการมนัส วัดโนนสัมพันธ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุมนจันทสารคุณ
พระปลัด สากล วัดโนนทัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอุบลธรรมรัตน
พระอธิการฉลองรัฐ วัดสาลีวนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูจันทวรานุกูล
พระอธิการหนูทัศน วัดสวางอารมณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโอภาสโพธินันท
พระอธิการสุริยวงษ วัดโพธิ์ตาก จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโพธิญาณานุยุต
พระอธิการสมาน วัดศรีสะอาดโนนงาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกัลยาณสิริคุณ
พระอธิการประยูร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูธรรมสารโพธิคุณ
พระอธิการนิพนธ วัดจอมมณี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวีรญาณนุยุต
พระอธิการหวาง วัดปาวิมุตติธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิสารธรรมโสภิต
พระอธิการเข็มพร วัดโนนศิลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูศีลภัทรคุณ
พระสมุห ไสว วัดสระแคน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูชุติวรรณสรนาถ
พระสมุห ณัฐวุฒิ วัดนาโหลง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิพัฒนฐิติคุณ
พระอธิการสุริยัน วัดชัยมงคล จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอรุณชยาภรณ
พระอธิการดี วัดพรหมวิหารธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพรหมวิหารการ
พระอธิการอภัย วัดดอนศิลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกันตสังวรคุณ
พระอธิการสัญชาติ วัดปาสุริยาเย็น จังหวัดขอนแกน เปน พระครูถิรธรรมวิจิตร
พระอธิการประหยัด วัดทายาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลปภัสสร
พระอธิการปรีชา วัดสะอาดชัยศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูขันติพลานุวัฒน
พระอธิการคุรู วัดชุมพร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพุทธิปญญากร
พระอธิการเหมือน วัดศิริวิทยาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลวิทยานุยุต
พระครูสังฆรักษ บุญโฮม วัดหนองคูใหญ จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสิริธรรมประสุต
พระอธิการเลื่อน วัดดงยาง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูประโชติธรรมสถิต
พระอธิการถนอม วัดสหพัฒนาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูกิตติธรรมประสุต
พระอธิการสมบัติ วัดโพธิ์ศรีสวาง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูพุทธิธรรมประยุต
พระอธิการประสิทธิ์ วัดสวางโคกไรนอย จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวรดิษฐ
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๗๓๔. พระอธิการแหลว วัดหนองหวา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูชัยธรรมสารคุณ
๗๓๕. พระอธิการคูณ วัดสะอาดนครชัย จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุทธิธรรมนันท
๗๓๖. พระอธิการชมภู วัดโคกหมากมาย จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูพิพิธธรรมาภินันท
๗๓๗. พระอธิการธัญวัฒน วัดโพธิ์ศรีสะอาดพัฒนาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
ธรรมโชติพัฒนคุณ
๗๓๘. พระอธิการคํากอง วัดตาพวน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุเมธธรรมสุนทร
๗๓๙. พระปลัด บรรจง วัดสมศรีโนนแต จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปฏิเวธวรธรรม
๗๔๐. พระอธิการประจวบ วัดทิพโสต จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโกวิทธรรมสุนทร
๗๔๑. พระอธิการสมควร วัดบานหลุบควัน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูพิศิษฏปญญาภรณ
๗๔๒. พระครูปลัด ปรีชา วัดบานหนองแก จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวาปกิตติธัช
๗๔๓. พระอธิการสํารอง วัดสระทอง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสันติธรรมชัย
๗๔๔. พระครูสังฆรักษ ทองใบ ๔ ประโยค วัดอัมพวันบานดอน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
อัมพวันบุญญาภิรักษ
๗๔๕. พระมหาบุญรวม ๓ ประโยค วัดสวางอุทัยดอนยูง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
อุทัยโชติคุณ
๗๔๖. พระมหาธีระพงษ ๓ ประโยค วัดสระบัวเชียงสา จังหวัด กาฬสินธุ เปน พระครู
สุตวชิรญาณ
๗๔๗. พระอธิการชู วัดสะอาดสมศรี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุทธิธรรมวรคุณ
๗๔๘. พระอธิการเกษมศักดิ์ วัดกกตอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูขันติธรรมวิจิตร
๗๔๙. พระอธิการวิเชียร วัดเทพวิสุทธาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุเทพปญญาภรณ
๗๕๐. พระอธิการหนูพันธ วัดสวางศรีคงคา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิริยสุนทร
๗๕๑. พระอธิการนพดล วัดหนองแวงศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโสตถิธรรมโชติ
๗๕๒. พระอธิการสัญญา วัดปาเทพนิมิต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูธนปญญาคม
๗๕๓. พระอธิการชัยยศ วัดผาเจริญธรรม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสิริวัฒนคุณ
๗๕๔. พระอธิการเสวก วัดปาดอนยาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูคุณสารสังวร
๗๕๕. พระอธิการศรี วัดสวางธรรมรังษี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูมงคลขันติวัฒน
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พระอธิการสมชาย วัดวิจิตรพัฒนาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูมงคลวุฒาจารย
พระอธิการหนูเปลี่ยน วัดโพธิ์ศรีแกว จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูพุทธิธีรธรรม
พระอธิการไพรวัลย วัดปาทุงศรีเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอรัญสุเมธาภรณ
พระอธิการคําบาง วัดกลางสีมาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูมงคลธรรมานุวัตร
พระอธิการจํารัส วัดปาเหลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิจิตรบุญญาภรณ
พระอธิการคําลุน วัดสวางหนองหัวชาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิศิษฏวรญาณ
พระอธิการมวน วัดปาปฐมปฏิมากร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปฐมบุญญาภินันท
พระอธิการมิ่ง วัดสุวรรณวารีหนองแวง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุวรรณนันทโสภณ
พระอธิการสงวน วัดอนงคสงเปลือย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโสภณปยธร
พระอธิการจิยะสันต วัดเขานอย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจิตตวิสุทธิวงศ
พระอธิการสุริยา วัดสวางคงคา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปภัสสรสันติธรรม
พระอธิการมุด วัดปายางโงะ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวีรธรรมญาณ
พระอธิการทองพันธ วัดโพนทองใหญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสันติสุทธิวิมล
พระอธิการสายันต วัดกลาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูถิรวรธรรม
พระปลัด ยนต วัดเจริญอัมพวัน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวีรธรรมวิจิตร
พระอธิการสมพงษ วัดเกาโนนเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโสภณธีราภรณ
พระอธิการสาย วัดบานผํา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวรสุธรรมาภรณ
พระอธิการโกมินทร วัดโนนสวาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกัลยาณโชติคุณ
พระอธิการมุน วัดตระคลองบึง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูภัทรสีลวิสุทธิ์
พระอธิการคมปกรณ วัดปราสาทธรรมทาน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวีรญาณวิมล
พระอธิการสา วัดอหิงสาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสารธรรมนิเทศ
พระอธิการคูณ วัดจินดามณี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลจินดาภรณ
พระอธิการวิชิต วัดกลางหมูมน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมัชฌิมวชิรญาณ
พระอธิการบัญชา วัดนนทาประชานิมิตร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิสุทธิปญญาภิรม
พระอธิการนครชัย วัดมะขามใต จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวรธรรมชัยสุนทร
พระอธิการทองดี วัดบานหนองหญามา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณวิสุทธิญาณ
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พระอธิการถนอม วัดสวางอุลาลัย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจันทโพธานุรักษ
พระอธิการสมชาย วัดไพรสณฑ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกิตติสารโกวิท
พระอธิการสมัย วัดปจจิม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวชิรสรคุณ
พระอธิการไสว วัดบุปผาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสิทธิธรรมวิบูล
พระอธิการวิเชียร วัดดอนแตง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวชิรธรรมานุกูล
พระอธิการไพรัช วัดบานสระโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณประชานาถ
พระอธิการวสันต วัดดอนแคน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิมลธรรมานุกิจ
พระอธิการบุญมา วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณพัฒนโสภณ
พระอธิการบุญมี วัดบานกลาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุนทรภัทรกิจ
พระอธิการสังวาลย วัดอินทราราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุทธิธรรมาภิบาล
พระอธิการสาย วัดหนองแหว จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาพุทธิคุณ
พระอธิการเลียง วัดสาลาวดี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูถิรธรรมาภินันท
พระอธิการอรุณ วัดดอนเจริญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจันทสารสิริวัฒน
พระอธิการหนู วัดศรีมงคล จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลสิริคุณ
พระมหาคํ าแดง ๓ ประโยค วั ดคั มภี ร าวาส จั ง หวั ดอุ บ ลราชธานี เป น พระครู
พระอธิการประกอบ วัดทาเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูนิวิฐบุญญาวัฒน
พระอธิการอุทิศ วัดปาเหลาคํา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูภาวนาธรรมโชติ
พระอธิการทองคํา วัดบรมคงคา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวารีสุวรรณาภรณ
พระอธิการสุฤทธิ์ วัดทาศิลา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุมนพัฒนกิจ
พระอธิการประเสริฐ วัดบานโนนรัง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุภัทรวรวุฒิ
พระครูสรภาณประสิทธิ์ มงคล วัดแกวมงคล จัง หวัด อุบลราชธานี เปน พระครู
พระอธิการสมคิด วัดแสงอุทัย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุทัยธรรมกิจ
พระอธิการสา วัดบุงแกววงศประดิษฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโกวิทพัฒนานุกูล
พระปลัด ออนจันทร วัดนามน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูจันทนันทเขต
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พระอธิการอําพร วัดหนองบัวฮี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุบลคุณาวสัย
พระครูสมุห วิศิษฐศักดิ์ วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ
พระอธิการณรงค วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโกศลกัลยาณกิจ
พระอธิการอํานาจ วัดสวนสวรรค จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปญญาภูริทัต
พระอธิการทอง วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูพิพัฒนธรรมปทีป
พระอธิการคําแหง วัดศรีสวาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิริยคุโณภาส
พระอธิการบุญมา วัดโนนบอน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูถิรมงคลญาณ
พระอธิการสมัคร วัดสุวรรณวงศาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโสภณสุวรรณสถิต
พระอธิการเคน วัดบัวแดง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปทุมธรรมานุกูล
พระอธิการแสวง วัดปาดงเสาธุง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสิริอุบลคุณ
พระอธิการบุญเลิศ วัดกุดตากลา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอัครปุญญากร
พระอธิการจารึก วัดศรีโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโพธิเขตวราภรณ
พระอธิการคูณ วัดโนนเปอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิริยธรรมวิบูลย
พระอธิการสีทา วัดแกนาคํา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูรังสีสุวรรณเขต
พระอธิการสีนวน วัดธรรมละ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโชติธรรมานุรักษ
พระอธิการบุญชู วัดวังมน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลปุญญวัฒน
พระอธิการผล วัดสวางอารุณ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลธรรมนิวิฐ
พระอธิการบุญ วัดหมากมี่ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลธรรมธีรคุณ
พระมหาบุญสง ๓ ประโยค วัดบูรพาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุตบูรพาภิรักษ
พระอธิการสมหวัง วัดดงพยอม จังหวัดยโสธร เปน พระครูวีรธรรมโสภณ
พระอธิการเดือน วัดเหลาเมย จังหวัดยโสธร เปน พระครูอรุณธรรมานุสิฐ
พระอธิการปริญญา วัดชัยชนะ จังหวัดยโสธร เปน พระครูปญญานันทวิชัย
พระอธิการศิริศักดิ์ วัดบุญเรือง จังหวัดยโสธร เปน พระครูกิตติสิทธิวรคุณ
พระอธิการศึกพรรณา วัดปาดอนฮี จังหวัดยโสธร เปน พระครูปญญากิตติคุณ
พระอธิการประยูร วัดบานชาด จังหวัดยโสธร เปน พระครูปฏิภาณธรรมวิจิตร
พระอธิการไสว วัดสมสะอาด จังหวัดยโสธร เปน พระครูกันตสีลพินิจ
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พระอธิการวิชาญ วัดโสกน้ําใส จังหวัดยโสธร เปน พระครูปญญาสารพินิต
พระอธิการวัชราภรณ วัดอรุณาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูภัทรกิตติวัฒน
พระอธิการประสงค วัดเหลาตําแย จังหวัดยโสธร เปน พระครูวชิรธรรมวิมล
พระอธิการทองคํา วัดผิผวน จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุวรรณรัตนวรากร
พระอธิการเสถียร วัดดอนมะยาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูประดิษฐวรโชติ
พระอธิการวิเชียร วัดมวงไข จังหวัดยโสธร เปน พระครูวชิรญาณวิมล
พระอธิการบุญมา วัดดงยาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิโรจนปุญญาภิวัฒน
พระมหาสมหมาย ๓ ประโยค วั ด ธาตุ บึ งบอน จัง หวั ด ศรีส ะเกษ เป น พระครู
พระอธิการทองสุข วัดบานเจี่ย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิมลสุวรรณธรรม
พระอธิการฤทธิ์ วัดโพธิ์ศรีหนองกก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประสิทธิ์ธรรมรังสี
พระอธิการอุทัย วัดหนองกิโล จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประภาสโสมคุณ
พระครูสังฆกิจพิมล ทวี วัดหนองทุม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิศาลพลธรรม
พระอธิการสุพรรณ วัดระหาร จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูขันติธรรมกิจ
พระอธิการพรหมมา วัดโพธิ์ศรีกานเหลือง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุจิตนันทวัฒน
พระอธิการเสรี วัดบานตลาด จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูกิตติปญญาวุธ
พระอธิการเสถียร วัดกระสังข จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอุดมสีลสารคุณ
พระอธิการเสน วัดปาคําบอน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูญาณประพัฒน
พระอธิการบัวลอย วัดบานเพ็ก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปทุมกิตติคุณ
พระอธิการบุญถิน วัดปาไผสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูเวฬุวนาภิรม
พระใบฎีกา ศุภกร วัดศิริสวาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปภาสโพธิวรคุณ
พระอธิการโกวิทย วัดพิมาย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูภัทรนันทโกวิท
พระอธิการสัญญา วัดดวนนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสารกิจวิจารณ
พระอธิการสมยศ วัดนิคมศิลาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูนิคมขันติธรรม
พระอธิการประยูร วัดหนองแคน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวาปสิทธิคุณ
พระอธิการทองคํา วัดบานโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุวรรณโสมคุณ
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พระครูปลัด ทอน วัดหนองปลาเข็ง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูชาครธรรมกิจ
พระอธิการสอน วัดแสงใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูฉันทธรรมานุศาสก
พระอธิการเสถียร วัดโนนสําเริง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสถิตอุดมคุณ
พระอธิการซุย วัดตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูถาวรโพธิวิมล
พระอธิการเพียรเลิศ วัดหนองเหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอัครวิริยคุณ
พระอธิการพูน วัดเขียนบูรพาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูบูรพาโพธิธรรม
พระอธิการสาน วัดลําภู จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุมนธรรมโชติ
พระอธิการจรุง วัดไตรราษฎรสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสังวรวุฒิคุณ
พระอธิการบุญเลิศ วัดปทุมวนาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูวีรสุธรรมคุณ
พระอธิการเจริญ วัดปทุมาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูกิตติศาสนธรรม
พระอธิการทวีสุข วัดราชกิจศิลาเหล็ก จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิลาศศาสนสุนทร
พระปลัด ขจร วัดสามัคคีธรรม จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุดมวรรณคุณ
พระอธิการสุรศักดิ์ วัดสวางโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม เปน พระครูอรุณกิตติโสภณ
พระอธิการรื่น วัดศรีแกวดารา จังหวัดนครพนม เปน พระครูปราโมชรัตนธาดา
พระอธิการเสียง วัดโคกกุง จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุขุมกัลยาณวาที
พระอธิการคัญชัย วัดศรีนครานุรักษ จังหวัดนครพนม เปน พระครูรัตนกิตติญาณ
พระอธิการหนูบาล วัดศรีสะอาด จังหวัดนครพนม เปน พระครูมงคลธรรมนิมิต
พระอธิการเสรย วัดภูหินเรือ จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสุวัฒนสีลคุณ
พระอธิการไหล วัดโพธิ์ศรี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูบวรโพธิสิริวัฒน
พระอธิการวิรัตน วัดดอยสวรรค จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวิรัตนสมาจารย
พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองไฮ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสิทธิธรรมมงคล
พระอธิการคงศักดิ์ วัดหนองมะแซว จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูรัตนกัลยาณคุณ
พระครูสังฆรักษ บรรจง วัดชะแงะ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสารธรรมฉันทคุณ
พระอธิการประมวล วัดหนองนกหอ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูประภาสสารคุณ
พระอธิการภูมี วัดเขายายเที่ยงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิสุทธิ์มงคลการ
พระครูจีรวัฒน วัดโคกศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิพัฒนอิสรคุณ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖ ข

หนา ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

๘๘๓.
๘๘๔.
๘๘๕.
๘๘๖.
๘๘๗.
๘๘๘.
๘๘๙.
๘๙๐.
๘๙๑.
๘๙๒.
๘๙๓.
๘๙๔.
๘๙๕.
๘๙๖.
๘๙๗.
๘๙๘.
๘๙๙.
๙๐๐.
๙๐๑.

พระครูใบฎีกา หนูแกว วัดบานใหมศรีสุข จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิบูลศีลพรต
พระอธิการดาวนอย วัดคอนนอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิพิธขันติธรรม
พระครูสมุห อุบล วัดปาสถานีใหมจันทึก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสันติมโนดม
พระใบฎีกา บุญนํา วัดนามาบ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาจันทคุณ
พระสมุห สมศักดิ์ วัดศรีมงคล จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุดมธรรมานันท
พระอธิการชนก วัดบานหิงหอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโอภาสสีลสังวร
พระอธิการสําเรียง วัดพลกรัง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูไพโรจนพลากร
พระอธิการบุญสม วัดใหมหนองดุม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภิตสมาจารคุณ
พระอธิการโสภา วัดหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิชิตศุภการ
พระอธิการบุญค้ํา วัดหนองแวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภิตปุญโญปถัมภ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดโนนกระหาด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบวรสิทธิคุณ
พระอธิการบุญทัน วัดประดูงาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูรัตนปญญาภิมณฑ
พระอธิการประจักร วัดตาจั่น จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธิปุญญาคม
พระอธิการบรรพต วัดดอนอีลุม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูไพโรจนพุทธิคุณ
พระอธิการคําพอง วัดหนองนกคู จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสมัครธรรมวิบูล
พระอธิการไพศาล วัดบานจาบ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณปญญาภิธาน
พระอธิการพรมสี วัดสระไผ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเวฬุสรารักษ
พระอธิการประพันธศักดิ์ วัดปาเทสรังสี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิสุทธิธรรมรัต
พระอธิการธีระพล วัดธรรมจักรเสมาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธรรมจักร
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๙๐๔.
๙๐๕.
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พระอธิการประชัน วัดชีวาน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณธรรมวิชิต
พระอธิการฉออน วัดดอนไพล จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิศาลบุญวัฒน
พระอธิการมานพ วัดหวยทราย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิชัยวาลุกาธาร
พระอธิการยัง วัดสีสุก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิสุทธิมงคลธรรม
พระอธิการขวาน วัดโคกนอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมงคลธรรมวัฒน
พระอธิการเพชร วัดโคกใบบัว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมงคลวชิรญาณ
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พระอธิการโกมล วัดโนนศิลาทอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูประทุมชัยธรรม
พระสมุห พันธ วัดมณีรัตน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูรัตนธรรมาภิรัต
พระใบฎีกา อดุลย วัดปาซับทอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอดุลยวินยานุศาสก
พระอธิการสนั่น วัดศาลาลอย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอาคมธรรมาวุธ
พระอธิการกลา วัดชนะจินดาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูประทีปธรรโมดม
พระอธิการประหยัด วัดทาแขกวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอมรชัยวัฒน
พระครูสังฆรักษ เอกชัย วัดสมปอย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสิทธิชัยการ
พระปลัด ภัทราวุธ วัดสวางแสงอรุณ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอรุณคุณาธาร
พระอธิการพนม วัดสุนทริกา จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุนทรปญญาภิมณฑ
พระครูใบฎีกา ธนวัฒน วัดเวฬุวัน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูเวฬุวันจันทรังษี
พระอธิการบุญทม วัดธงทราย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิจารธรรมทัศน
พระอธิการเจริญ วัดศรีสุนทร จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุนทรจันทวิมล
พระอธิการสุนันท วัดโปงขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพัชรชยาภินันท
พระอธิการอุดร วัดบานภูเขาทอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสันติสุวรรณบรรพต
พระอธิการศิริ วัดใหมเจริญธรรม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิพัฒนชัยธรรม
พระอธิการบัวเรียน วัดตาลนาแซง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุภัทรชัยธรรม
พระมหาสมภาร ๓ ประโยค วัดบานเมืองแฝก จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุตพัฒนธํารง
พระอธิการอินทร วัดบานตาแผว จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุดมมงคลการ
พระครูสังฆรักษ วิเชียร วัดอิสาณ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวชิรธรรมารม
พระอธิการเลิศ วัดหนองพลวง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูบวรธรรมวัตร
พระอธิการแหลม วัดปาแกวหนองแสง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูรัตนวนานุรักษ
พระอธิการเสรี วัดเมืองโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโพธินคราภิรมย
พระสมุห สันติ วัดโคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูผาสุกจิตตานุรักษ
พระอธิการพรหมลิขิต วัดปาเทพพยัคฆภูมิ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิบูลธรรมาภิวัฒน
พระอธิการพิชัย วัดหนองยายพิมพ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวชิรปญญาพิชัย
พระอธิการเป วัดสายโท ๕ เหนือ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมงคลเปมคุณ
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พระอธิการสุชาติ วัดหนองปรือ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสถิตบุญญาธร
พระอธิการธีรศักดิ์ชัย วัดทุงชะมด จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูกิตติธีรธรรม
พระอธิการสมบูรณ วัดหนองตาบุญ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุดมบุญสาร
พระอธิการกวาง วัดโคกศรี จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิศาลปญญาทัศน
พระครูสมุห บุญสง วัดบานปลาย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิศาลวัฒนคุณ
พระอธิการนึก วัดวงษวารี จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพิจารธรรมโฆษ
พระใบฎีกา สัญญา วัดโนนสวรรค จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุทธิธรรมาภินันท
พระอธิการสมาน วัดปาบูรพา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูพัชรบูรพาภิรมย
พระอธิการจันดี วัดโสภณวนารามปอแดง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโสภณพนาภิรักษ
พระอธิการหนุน วัดสวัสดี จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโสตถิธรรมพิมล
พระใบฎีกา เหลื่อม วัดโคกเจริญ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสถิตวุฒิสาร
พระอธิการเทพ วัดเกษมสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูเกษมสุวรรณาภิรมย
พระอธิการดี วัดราษฎรสามัคคี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุนทรสีลานุยุต
พระอธิการชัยวัฒน วัดศรีสะอาด จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปญญาจารพิมล
พระอธิการโสภา วัดอรัญญวารี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอรัญสุนทรธรรม
พระอธิการวิเชียร วัดบานโคกไทร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุธรรมพัชรคุณ
พระสมุห สุดใจ วัดระกาไกรสร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูกิตติจารุวรรณ
พระอธิการเสาร วัดจําปามณี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประภาตวีรคุณ
พระอธิการถวิล วัดไพรษร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิสณฑกิตติสาร
พระปลัด กัมปนาท วัดโพธิ์ศรีสะอาด จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุทธิชาครธรรม
พระอธิการพุทธ วัดปาอําปล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูไพศาลกิจจาภิวัฒน
พระอธิการกอง วัดธรรมาวาส จังหวัดสุรินทร เปน พระครูรัตนธรรมวิรุฬห
พระสมุห สุธี วัดนาสม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุเขตสมานธรรม
พระอธิการสําราญ วัดบานสวาง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอุทัยปุญญาภินันท
พระอธิการอุทิศ วัดโพธาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสถิตโพธาภิรม
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๙๕๙. พระสมุ ห มนต รั ต น วั ด สุ ว รรณรั ต น โ พธิ ย าราม จั ง หวั ด สุ ริ น ทร เป น พระครู
โพธิสุวรรณรัตน
๙๖๐. พระอธิการดอน วัดหนองเกาะ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลสรานุรักษ
๙๖๑. พระสมุห พรศักดิ์ วัดแจง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูโอภาสปญญาวัฒน
๙๖๒. พระอธิการไพบูลย วัดโคกสวาง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูอรุณจันทวงศ
๙๖๓. พระใบฎีกา สํารวย วัดศรีมงคล จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสถิตคุณารักษ
๙๖๔. พระอธิการทองขาว วัดโคกพนมดี จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุวรรณมงคลญาณ
๙๖๕. พระสมุห สุทิน วัดยายเมาเตี้ย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูกันตวรรณาภรณ
๙๖๖. พระอธิการอํานาจ วัดคลองปลาดุกลาย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสิทธิจันทคุณ
๙๖๗. พระปลัด บรรจง วัดศรีมงคล จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูกันตมงคลธรรม
๙๖๘. พระอธิการตี๋ วัดธรรมารามประดิษฐ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวรธรรมาภิบาล
๙๖๙. พระอธิการสุม วัดใหมประชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูมงคลธรรมสโมธาน
๙๗๐. พระครูสรพาจนพิไล ชํานาญ ๔ ประโยค วัด ปาศรีถาวรนิมิต จังหวัด นครนายก
เปน พระครูปยสีลคุณ
๙๗๑. พระครูสมุห ทองลวน วัดดอนเปร็ง จังหวัดนครนายก เปน พระครูสุทธิสุวรรณคุณ
๙๗๒. พระสมุห สมพิศ วัดบานดง จังหวัดนครนายก เปน พระครูอดุลโพธิธรรม
๙๗๓. พระปลัด วรวุฒิ วัดพรหมมหาจุฬามุนี จังหวัดนครนายก เปน พระครูโสภณพรหมรังสี
๙๗๔. พระอธิการอุลัย วัดโคกกรวด จังหวัดนครนายก เปน พระครูโสภณธรรมสาร
๙๗๕. พระอธิการประทวน วัดบุญเขตร จังหวัดนครนายก เปน พระครูสุเขตบุญวัฒน
๙๗๖. พระอธิการนวิน วัดโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูโพธิญาณวัฒน
๙๗๗. พระปลัด ชูชาติ วัดเทวารุทธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูภัททปญญาทร
๙๗๘. พระครูสังฆรักษ ปฏิภาณ วัดหวยพลู จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูปรีชาธรรมวิมล
๙๗๙. พระอธิการวันชัย วัดจอมมณี จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวชิรวีรธรรม
๙๘๐. พระปลัด พงษศักดิ์ วัดเทพราชปวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุเทพประภาธร
๙๘๑. พระอธิการบรรจง วัดหนองสรอยติ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวิสิฐกิตติสาร
๙๘๒. พระอธิการสวาง วัดสะแกงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูโอภาสสีลสุนทร
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พระอธิการปรีชา วัดลาดบางกระเบน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสถิตวรธรรมปคุณ
พระอธิการสนม วัดเจริญสุข จังหวัดสระแกว เปน พระครูปญญาสิริโชติ
พระอธิการนิ่ม วัดวังจั่น จังหวัดสระแกว เปน พระครูวินิตธรรมวัฒน
พระปลัด สงวน วัดบะขมิ้นโคกสัมพันธ จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุธรรมคุณสาร
พระอธิการคําสอน วัดโคกสะพานขาว จังหวัดสระแกว เปน พระครูโกศลอรรถสาร
พระอธิการทอง วัดดงยางประชาสรรค จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุวรรณถิรคุณ
พระอธิการเอกนรินทร วัดทุงกบินทร จังหวัดสระแกว เปน พระครูอโศกสารกิจ
พระครูสมุห ชูด วัดหนาเขาเหมน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมงคลบุญเขต
พระใบฎีกา วิทยา วัดศิลาชลเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูชลธรรมวงศ
พระอธิการคะนึง วัดโบสถธาราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูพินิจธรรโมภาส
พระปลัด ถาวร วัดคลองเหลง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูถาวรคุณาธาร
พระอธิการภูมิพัฒน วัดอูตะเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูจิตตาภิรม
พระใบฎีกา จัด วัดดอนอินทนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูอินทสันติคุณ
พระอธิการเอียด วัดตาหมอ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวิสุทธิจารี
พระปลัด ทนงศักดิ์ วัดมหาถูปาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูปญญาปยุต
พระอธิการเฉลียว วัดรัตนธรรมาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูโกวิทบุญวัฒน
พระใบฎีกา สมิทธิ์ วัดสองแพรก จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูกิตติธรรมชัย
พระครูสังฆรักษ เจียร วัดเขากุมแป จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสุมนตธรรมโฆษิต
พระอธิการสมจิตร วัดศรีเวียง จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสถิตปุญญเขต
พระอธิการชื่น วัดเจริญประชาธรรม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูมงคลสมณกิจ
พระสมุห สมเดช วัดในเหมือง จังหวัดชุมพร เปน พระครูอุทัยธรรมธารี
พระอธิการไสว วัดแหลมลําภู จังหวัดชุมพร เปน พระครูเกษมธรรมชัย
พระครูธรรมธร พาสิทธิ์ วัดมงคลวราราม จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูสัทธาวราภิยุต
พระปลัด เสนอ วัดกาญจนบริรักษ จังหวัดตรัง เปน พระครูกาญจนานุรักษ
พระสมุห บรรทัด วัดศรีสุวรรณาราม จังหวัดตรัง เปน พระครูสุวรรณสิริโสภณ
พระครูใบฎีกา เหลี้ยม วัดราษฎรรังสรรค จังหวัดตรัง เปน พระครูมงคลวรากร
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พระมหาศุภชัย ๓ ประโยค วัดบานเตรียม จังหวัดพังงา เปน พระครูสุนทรธรรมพินิจ
พระอธิการหีด วัดอินทนิน จังหวัดพังงา เปน พระครูสีลมงคล
พระครูเคลื่อน วัดใหม จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุนทรธรรมชัย
พระอธิการเคลื่อม วัดเลียบ จังหวัดสงขลา เปน พระครูนพกิจโกศล
พระใบฎีกา สงบ วัดบางทีง จังหวัดสงขลา เปน พระครูสันติวิริยคุณ
พระสมุห สวัสดิ์ วัดเนินพิจิตร จังหวัดสงขลา เปน พระครูโสตถิธาดา
พระครูจิรานุวัตร วัดศรีสวางวงศ จังหวัดสงขลา เปน พระครูมงคลถิรวัตร
พระครูใบฎีกา สมัคร วัดปริก จังหวัดสงขลา เปน พระครูวีรธรรมวัตร
พระปลัด กลาย วัดถ้ําตลอด จังหวัดสงขลา เปน พระครูญาณโกศล
พระสมุห วิสุทธิ์ วัดปลักชะเมา จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุขวิหารคุณ
พระอธิการคลี่ วัดเสรีสามัคคีธรรม จังหวัดสงขลา เปน พระครูมงคลสีลากร
พระอธิการชู วัดหัวระวะ จังหวัดสงขลา เปน พระครูอัครมงคล
พระครูเอียด วัดขันประชาสรรค จังหวัดพัทลุง เปน พระครูอาคมสิทธิเวช
พระสมุห นฤสรณ วัดทาโกวนาราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูประสาธนศีลคุณ
พระปลัด ฉอง วัดสุวรรณประดิษฐาราม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูอุดมสุวรรณสถิต
พระครูชุม วัดปากสระ จังหวัดพัทลุง เปน พระครูเตชมงคล
พระครูธรรมธร นิพนธ วัดลอน จังหวัดพัทลุง เปน พระครูรังสีธรรมโสภิต
พระครูสมุห ชอง วัดโตนด จังหวัดพัทลุง เปน พระครูปยธรรมาภรณ
พระปลัด ประดิษฐ วัดควนนางพิมพ จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสถิตนรธรรม
พระปลัด สมใจ วัดปาบาก จังหวัดพัทลุง เปน พระครูพนาภิรัต
พระครูสมุห คลาย วัดเขานอย จังหวัดสตูล เปน พระครูอดุลคีรีธรรม
พระใบฎีกา ธเนศ วัดอัมพวนาราม จังหวัดปตตานี เปน พระครูวิสารธรรมปยุต
พระปลัด วันชัย วัดพุทธมงคล จังหวัดยะลา เปน พระครูวิชิตพุทธิคุณ
พระครูใบฎีกา นิตย วัดรังสิตาวาส จังหวัดยะลา เปน พระครูรังสิตธรรมคุณ
พระอธิการเผา วัดพระพุทธ จังหวัดนราธิวาส เปน พระครูอนันตพุทธคุณ
พระครูสังฆรักษ ทองหลอ วัดคลองเกตุ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูโสภณกิจจานุกูล
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๑๐๓๖. พระสุรัตน วัดพระแกว จังหวัดชัยนาท เปน พระครูวิจิตรชยาทร
๑๐๓๗. พระปลัด ยงยุทธ วัดวังมา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรมิตกิจจาทร
๑๐๓๘. พระเทวา วัดปาธารทอง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุวรรณสุนทร
๑๐๓๙. พระวันชัย วัดเชียงทอง จังหวัดตาก เปน พระครูโฆษิตธุราทร
๑๐๔๐. พระครูสงา วัดบานเหมี้ยง จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุทัศนประภาส
๑๐๔๑. พระทวี วัดใหมบานบอน จังหวัดพะเยา เปน พระครูประพัฒนอรรถากร
๑๐๔๒. พระมหาวินิจ ๕ ประโยค วัดเจดียงาม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสิริเจติยานุยุต
๑๐๔๓. พระมหาประเวศ ๔ ประโยค วัดขาวแทนหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครู
บัณฑิตปริยัตยาทร
๑๐๔๔. พระครูปลัด อาทิตย วัดศรีทรายมูล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอุทัยธรรมานุการ
๑๐๔๕. พระมหารังสรรค ๔ ประโยค วัดบานโฮงหลวง จังหวัดลําพูน เปน พระครูปริยัติรังสรรค
๑๐๔๖. พระสมบัติ วัดอัมพวัน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูกัลยาณธรรมานุกูล
๑๐๔๗. พระสวัสดิ์ วัดปาใต จังหวัดเลย เปน พระครูโสภณญาณวิสุทธิ์
๑๐๔๘. พระปลัด วิชิต วัดหนองบัวสราง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลกิตติสาร
๑๐๔๙. พระบุญเลิศ วัดพัฒนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอัครพัฒนาทร
๑๐๕๐. พระสมุห จรัส วัดเกาะแกว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิพัฒนรัตนวงศ
๑๐๕๑. พระคําปวน วัดกลางเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิบูลอาภากร
๑๐๕๒. พระไพจิตร วัดกลางอุดมวารี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสังวรจิตตานุรักษ
๑๐๕๓. พระสกล วัดหนองไผ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูธวัชอินทวงศ
๑๐๕๔. พระมหาชอบ ๕ ประโยค วัด พิชโสภาราม จัง หวัด อุบ ลราชธานี เปน พระครู
สิริภาวนาภิรม
๑๐๕๕. พระใบฎีกา เสถียร วัดหนองนาเวียง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวาปเขมากร
๑๐๕๖. พระกินเรศ วัดธาตุมหาชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูกัลยาณธรรมวิจิตร
๑๐๕๗. พระครูใบฎีกา สราวุธ วัดกกตอง จังหวัดนครพนม เปน พระครูสารธรรมวิจิตร
๑๐๕๘. พระสมาน วัดโนนแปะ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุกิจวุฒิโสภณ
๑๐๕๙. พระประดิษฐ วัดคลองแคเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสถิตกิตติสาร

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖ ข
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๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

พระนิ่ม วัดใหญสุขัง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูนิมิตพัฒนาทร
พระครูนิมิต วัดอินทรประชาราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิบูลประชานุกิจ
พระปลัด สุริภัตร วัดบางหยี จังหวัดสงขลา เปน พระครูปคุณสังฆกิจ
พระครูสังฆรักษ บุญเลิศ วัดโลการาม จังหวัดสงขลา เปน พระครูอาทรวรานุกิจ
พระอินแกว วัดสะพานไมแกน จังหวัดสงขลา เปน พระครูอุปถัมภสารคุณ
พระมหาบุญเลี้ยง ๔ ประโยค วัดใหมทองเสน กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
พระครูวิบูลสรกิจ ทัศนัย ๓ ประโยค วัดบางน้ําชน กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
พระครูปลัด พนม วัดดวงแข กรุงเทพมหานคร เปน พระครูประพัฒนเขมคุณ
พระประพิศ วัดเทวสุนทร กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิภัชสุนทรกิจ
พระครูวิสาลสรนาท สามารถ วัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูอุทัย
พระปลัด สมพงษ วัดแสนสุข กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุนทรกิจจานุวัตร
พระครูวิสิฐสรคุณ สวาง วัดทุงเศรษฐี กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศาสนกิจจานุกูล
พระมหาสังวาลย ๔ ประโยค วัดบางรักใหญ จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูนนทกิจจานุกูล
พระครูใบฎีกา ชาลี วัดหัวชาง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูอนุวัตรกิจจาทร
พระจีระพล วัดวารินบุญญาวาส จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพลญาณวิสุทธิ์
พระครูปลัด บรรยาย วัดสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิธานธรรมานุยุต
พระกอเกียรติ วัดพิชัยพัฒนาราม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูกิตติธรรมสาร
พระครูสังฆรักษ ไพศาล วัดทากระบือ จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครสิทธิวัฒน
พระครูสังฆรักษ ประทีป วัดเนรัญชราราม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูประทีปวัชราภรณ
พระวิเชียร วัดเขื่อนเพชร จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูอนุวัตรวัชรวงศ
พระครูปลัด เจริญ วัดตะโหนดราย จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูอมรสมุทรกิจ
พระปลัด บุญเทอด วัดเขาเตา จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูบุญญาภิราม
พระมหาโยธิน ๓ ประโยค วัดแสงสวรรค จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิสัยสุตาทร
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พระปลัด มนัส วัดโคกเดื่อ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิกรสิกขการ
พระครูสังฆรักษ ทรงเกียรติ์ วัดสังฆมงคล จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูกิตติคุณาธาร
พระครูสมุห มาศ วัดบาง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสาทรวชิรานุรักษ
พระใบฎีกา เอนก วัดจันทรตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิพิธพัฒนานุยุต
พระสมุห เสงี่ยม วัดเทิงเสาหิน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูชินวรคุณ
พระสุรินทร วัดทากระบือ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูนันทพัฒนานุกิจ
พระสุรัช วัดบุญบาลประดิษฐ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวีรกิจจานุกูล
พระปลัด มงคล วัดศิริพนปุญญาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิทักษกิจจานุกูล
พระบุญสาร วัดจอมแจง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประดิษฐบุญโญภาส
พระมี วัดเกษมทรัพยพัฒนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุทธิเขมาจารย
พระทองมวน วัดชัยอํานาจ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณชยานุกิจ
พระบุญสิน วัดปาขวัญเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุทธิศีลาจารย
พระสมุห วิโรจน วัดไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปภาสธรรมากร
พระจันที วัดหนองแคนใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลธรรมานุการ
พระปลัด สุรเทพ วัดศิริวราวาส จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรัต
พระปลัด สวัสดิ์ วัดเชตวนาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูปทีปธรรมานุยุต
พระมหาประสิทธิ์ ๔ ประโยค วัดสวางวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
พระมหาประเสริฐ ๔ ประโยค วัดตะครอ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปริยัตยาคม
พระครูปลัด นิพนธ วัดปาหนองปลิง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธรรมวรคุณ
พระภิชยพล วัดพลับทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวรรณสารานุกูล
พระปลัด พวง วัดหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูภัทรกิตยาภรณ
พระปลัด สมบัติ วัดโพธิ์ทองเจริญ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพัชรโพธิคุณ
พระสุรชาติ วัดสระสี่เหลี่ยม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาเตชคุณ
พระเหลือ วัดพรมศิลาแตล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิศิษฏกิจจานุกิจ

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๖ ข
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๑๑๐๗. พระมหาไพศาล ๓ ประโยค วัดจันทรธาตุทาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
อนุรักษจันทคุณ
๑๑๐๘. พระเฉลิมชัย วัดโพธิการาม จังหวัดชุมพร เปน พระครูอุชชัยธรรมสถิต
๑๑๐๙. พระเสนห วัดโพธิเกษตร จังหวัดชุมพร เปน พระครูจันทปญโญภาส
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

