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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๑๒๓ รูป ดังนี้
๑. พระเทพโมลี เปน พระธรรมปาโมกข ยุตโยคญาณดิลก ไตรปฎกธารี ศรีธรรมวิภูษิต
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดราชผาติการาม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิต์ ั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดวิริยวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆพิชัย ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพญาณโมลี เปน พระธรรมโกศาจารย สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะ ชั้นธรรม สถิต ณ วัดขันเงิน พระอารามหลวง
จังหวัดชุมพร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดศีลวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆพินัย ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระราชโมลี เปน พระเทพวิสุทธิโมลี เมธีปริยัติกิจ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดจักรวรรดิร าชาวาส วรมหาวิห าร พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ ตั้ง ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระราชวิ ม ล เป น พระเทพวิ ม ลมุ นี ศี ล าจารโสภณ โกศลวิ ห ารกิ จ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร มีฐ านานุ ศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระราชกิตติเมธี เปน พระเทพปริยัติสุธี ศรีปริยัติดิลก ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร พระอารามหลวง
จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระราชพิ พั ฒ นาทร เป น พระเทพวิ ม ลญาณ สี ล าจารดิ ล ก สาธกวิ ป ส สนาธุ ร าทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระราชปญญามุนี เปน พระเทพรัตนโมลี สุธีวรกิจจานุกิจ พิพิธธรรมสุนทร มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดอนงคาราม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ ตั้ง ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชปริยัติเมธี เปน พระเทพมังคลาจารย ไพศาลวิหารกิจ นิวิฐธรรมสุนทร มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดทาตอน พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชปริ ยั ต ยาทร เป น พระเทพสิ ท ธาจารย ศาสนภารธุ ร าทร บวรศาสนกิ จ
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง
จังหวัดมหาสารคาม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชพิพัฒนาภรณ เปน พระเทพญาณโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดทรายขาว จังหวัดสงขลา มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระศรีสุธรรมเมธี เปน พระราชปญญามุนี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระศรีวิสุทธิเมธี เปน พระราชปริยัติเมธี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๓. พระศรีปทุมเมธี เปน พระราชกิตติเมธี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระโสภณวิ ห ารการ เป น พระราชรั ต นาลงกรณ สุ น ทรศาสนกิ จ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระวิจิตรพิพัฒโนดม เปน พระราชวิทยาคม อุดมธรรมาภรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทาไมแดง จังหวัดตาก มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระสิทธิธรรมธาดา เปน พระราชธีรคุณ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระวิเชียรกวี เปน พระราชมังคลาจารย สุวิธานวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระศรีสมโพธิ เปน พระราชพิพัฒนาภรณ ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๙. พระศรีศ าสนวงศ เปน พระราชโมลี ตรีป ฎกบั ณฑิต มหาคณิส สร บวรสั งฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดหงสรัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๐. พระปริยัติเมธี เปน พระราชสิทธิโมลี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๑. พระพิม ลภาวนาพิธ าน เปน พระราชภาวนาพิธ าน ศาสนภารธุร าทร มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร
พระอารามหลวง จัง หวัด ฉะเชิงเทรา มีฐ านานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระพุ ท ธมนต ว ราจารย เป น พระราชภั ท รญาณ ศาสนภารธุ ร าทร มหาคณิ ส สร
บวรสัง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้น ราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัด สุทัศนเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุง เทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ
พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระครูสมุทรกวี วัดกลางเหนือ จังหวัดสมุทรสงคราม เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสมุทรธรรมคณี
๒๔. พระครู วิ สิ ฐ วี ร คุ ณ วั ด หนองจอก จั ง หวั ด เพชรบุ รี เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระวชิรธรรมคณี
๒๕. พระครู สิ ริ ธ รรมรั ก ขิ ต วั ด บางปรื อ จั ง หวั ด ตราด เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระบุรเขตธรรมคณี
๒๖. พระครู ร ะณั ง ค ค ณารั ก ษ วั ด สุ ว รรณคี รี วิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด ระนอง
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระระณังคมุนีวงศ
๒๗. พระครูสิริกิจจาภรณ วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลําปาง
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระจินดารัตนาภรณ
๒๘. พระครูมหานคราภิรักษ วัดบรมวงศอิศรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระญาณไตรโลก
๒๙. พระครูปริยัติกิจสุนทร วัดสวางอารมณ จังหวัดหนองบัวลําภู เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระอุดมคุณาภรณ
๓๐. พระครูโพธานุรักษ วัดศรีสวางบรมสุข จังหวัดอุดรธานี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระโสภณธรรมาจารย
๓๑. พระครู พิ ทั ก ษ ค ณานุ กิ จ วั ด ศรี ห มากแข ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น พระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระจันโทปมาจารย
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๓๒. พระครูสุนทรนิมมานการ วัดหนองกะพอ จังหวัดสระแกว เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระรัตนสราธิคุณ
๓๓. พระครูมงคลรัตนวัฒน วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระวิสิฐคณาภรณ
๓๔. พระครู อ รุ ณ กิ จ โกศล วั ด แจ ง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระมงคลทีปาจารย
๓๕. พระมหามนั ส ๗ ประโยค วั ด เอก จั ง หวั ด สงขลา เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระสิริพัฒโนดม
๓๖. พระครูนิวาสธรรมสุนทร วัดทาพระเจริญพรต จังหวัดนครสวรรค เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระนิโรธรักขิต
๓๗. พระครู โ พธิ ช ยาภิ รั ก ษ วั ด กระทุ ม ป จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระสิงหคณาจารย
๓๘. พระครูวิสุทธิสารโสภิต วัดลุม พระอารามหลวง จังหวัดระยอง เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระโบราณพิทักษ
๓๙. พระครู สิ ริ คุ ณ สาทร วั ด นาคกลาง วรวิ ห าร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระมงคลวรญาณ
๔๐. พระมหาสนอง ๙ ประโยค วั ด บางนาใน พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศรีศาสนวงศ
๔๑. พระมหาทองดี ๙ ประโยค วั ด ปากน้ํ า พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระปฎกเมธี
๔๒. พระมหาพนมพร ๙ ประโยค วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
นครพนม เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีวิสุทธิเมธี
๔๓. พระครู ป ลั ด สั ม พิ พั ฒ นญาณาจารย ประสาร วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส ราชวรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระปริยัติเมธี
๔๔. พระครูศรีบุญญาคม วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวิสุทธิบุญญาคม
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๔๕. พระครูสิริปริยัตยานุศาสก วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระวิมลมุนี
๔๖. พระครูวิมลธรรมธาดา วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระพิมลภาวนาพิธาน
๔๗. พระครูโสภณสารธรรม วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระกิตติวรประสาธน
๔๘. พระครูโสภณสุทธิวัฒน วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล
๔๙. พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ อัมพร วัดเจดียหลวง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระกิตติวิมล
๕๐. พระครู อรุ ณธรรมานุวั ต ร วั ด อรุ ณราชวราราม ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา พระศากยปุตติยวงศ
๕๑. พระครูพุทธิสารสุนทร วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระพุทธิสารเถร
๕๒. พระครูสรวุฒิพิศิษฏ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระสรภาณกวี
๕๓. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ สมทรง วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระอรรถกิจโสภณ
๕๔. พระครูศรีศาสนกิจ วัดปาศรัทธารวม จังหวัดนครราชสีมา เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระศรีธรรมวงศาจารย
๕๕. พระครูธีรสารปริยัติคุณ วัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระพุทธิสารโสภณ
๕๖. พระครูโสภณวรกิจ วัดเอี่ยมประชามิตร จังหวัดสมุทรปราการ เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระมงคลสีลคุณ
๕๗. พระครู ป ลั ด สั ม พิ พั ฒ นสุ ต าจารย พิ ศิ ษ ฐ วั ด อนาลโยทิ พ ยาราม จั ง หวั ด พะเยา
เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ มีนามวา พระโพธิญาณรังสี
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๕๘. พระมหาอวยชัย ๖ ประโยค วัดยางงาม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูศรีศาสนกิจจากร
๕๙. พระมหาบวรวิชช ๕ ประโยค วัดดอนเจริญธรรม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสิริวุฒิธรรม
๖๐. พระมหาพิเชษฐ ๖ ประโยค วัดเกียรติแกวสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครู
เมธีกิตติสาร
๖๑. พระมหาชาญ ๕ ประโยค วัดระหาร จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสิรินพวัฒน
๖๒. พระมหาสงา ๖ ประโยค วัดกุตาไกเหนือ จังหวัดนครพนม เปน พระครูเมธีธรรมประโชติ
๖๓. พระมหาสุจินต ๖ ประโยค วัดโพหวาย จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูศรีโพธยาภรณ
๖๔. เจาอธิการวีรพล วัดสามัคคีบําเพ็ญผล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิบูลพุทธิธํารง
๖๕. พระมหานพพล ๖ ประโยค วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูศรีปริยัตยาภิมณฑ
๖๖. พระครูประสาทพุทธปริต วิธาน ๖ ประโยค วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพุทธมนตปรีชา
๖๗. พระมหาพรชัย ๖ ประโยค วัดจักรวรรดิร าชาวาส วรมหาวิห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีพรหมคุณ
๖๘. พระครูป ลัด ธีรวรวัฒน ชวลิต วัด ชนะสงคราม ราชวรมหาวิห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณวีราภรณ
๖๙. พระครู ป ลั ด ธี ร วั ฒ น เผชิ ญ วั ด ระฆั ง โฆสิ ต าราม วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิพิธวรกิจจาทร
๗๐. พระครูปลัดปริยัติวฒ
ั น สัมพันธ วัดพระนอนจักรสีห วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
สิงหบุรี เปน พระครูสิงหกิจคณาทร
๗๑. พระมหาไพรัช ๖ ประโยค วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
เปน พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์
๗๒. พระครูป ลัด เถรานุวัต ร โกวิทย ๔ ประโยค วัด พระศรีรัต นมหาธาตุ วรมหาวิห าร
พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูปริยัติรัตนาภรณ
๗๓. พระมหาอาทิตย ๕ ประโยค วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ
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๗๔. พระครูปลัดสิทธิวัฒน ดวงจันทร วัดพระสิงห วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
เชียงใหม เปน พระครูอุปถัมภกิจโกศล
๗๕. พระครู ป ลั ด คํ า ดี ๖ ประโยค วั ด โพธิ์ ชั ย พระอารามหลวง จั ง หวั ด หนองคาย
เปน พระครูศรีชัยโพธิ
๗๖. พระมหาประสงค ๖ ประโยค วั ด สะแก พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เปน พระครูศรีปริยัตยารักษ
๗๗. พระครู ป ลั ด นายกวั ฒ น บุ ญ เริ่ ม ๔ ประโยค วั ด พระนารายณ ม หาราช วรวิ ห าร
พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวรนายกธรรมาวุธ
๗๘. พระครูปลัดสิทธิวฒ
ั น บัญชา วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปน พระครูโฆษิตปยธรรม
๗๙. พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร มานิต วัดโพธิ์เผือก จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูสถิตสมณวัตร
๘๐. พระครู ป ลั ด ปริ ยั ติ ว รวั ฒ น ทองศรี ๓ ประโยค วั ด สามพราน จั ง หวั ด นครปฐม
เปน พระครูปฐมวรวัฒน
๘๑. พระครูปลัดกิตติวัฒน คชา วัดนิลเพชร จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมกิตติวัฒน
๘๒. พระครู ป ลั ด ธรรมวงศานุ วั ต ร สมศั ก ดิ์ วั ด แค จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี เป น พระครู
ไพศาลธรรมวงศ
๘๓. พระครูป ลัดคุณวัฒ น พิศาล วัด หนองวานเหลือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครู
สิทธิธรรมธารี
๘๔. พระครู สั ง ฆกิ จ จาภิ รั ก ษ บุ ญ ยงค วั ด พิ ช ยญาติ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูภาวนาวิริยานุโยค
๘๕. พระครูวินัยธร สันติ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
เปน พระครูอาทรสมาธิวัตร
๘๖. พระครูสังฆรักษ ปรีชา วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
ภาวนาปทุมกิจ
๘๗. พระมหาอํานวย ๖ ประโยค วัดอนงคาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูศรีกิตตยาภินันท

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ข

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๘๘. พระมหานิคม ๕ ประโยค วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูนิบุณจริยาทร
๘๙. พระมหาจํารัส ๔ ประโยค วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวิบูลศีลขันธ
๙๐. พระครูปลัดวิสุทธิวัฒน อุดม ๓ ประโยค วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิสุทธิวัฒนกิจ
๙๑. พระมหาเฉลียว ๓ ประโยค วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูกิตติสุวรรณาภรณ
๙๒. พระมหาวิรัติ ๓ ประโยค วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
โสภณธรรมาภิมณฑ
๙๓. พระครูปลัดภาวนาวัฒน สุทิตย ๓ ประโยค วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวชิรญาณวัฒน
๙๔. พระครู ป ลั ด อาจารวั ฒ น อาคม วั ด ปทุ ม วนาราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณอาจารวัฒน
๙๕. พระครูปลัดศีลวัฒน ทวีป วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร
๙๖. พระครูปลัดดิลกวัฒน จํานง วัดหลักสี่ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
ดิลกเจติยาภิรักษ
๙๗. พระครูปลัด อดิศักดิ์ วัดบางนาใน พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
ปยธรรมวาที
๙๘. พระครูปลัดนายกวรวัฒน วสันต วัดเวฬุร าชิณ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูพิพิธธรรมวาที
๙๙. พระครูสุนทรโฆสิต สวาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโฆสิตวีรธรรม
๑๐๐. พระมหาบุญรุง ๕ ประโยค วัดพรหมนิวาส วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปน พระครูสิริพรหมสถิต
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๑๐๑. พระครูปลัด ไพโรจน ๔ ประโยค วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
เปน พระครูสุตกิจวิธาน
๑๐๒. พระมหาวารินทร ๕ ประโยค วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปน พระครูสิริวรวรรณ
๑๐๓. พระมหาศิลปชัย ๓ ประโยค วัดพระธาตุชางค้ํา วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนาน
เปน พระครูสาทรเจติยานุกิจ
๑๐๔. พระวราวุธ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย เปน พระครูปริยัติสาทร
๑๐๕. พระมหามีชั ย ๖ ประโยค วั ด แจ ง แสงอรุ ณ พระอารามหลวง จั ง หวัด สกลนคร
เปน พระครูศรีสกลกิจจาภรณ
๑๐๖. พระมหาสมพร ๓ ประโยค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
วิบูลยปริยัตยาภรณ
๑๐๗. พระครูใบฎีกา คําภูเวียง วัดศรีจันทร พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
วิจิตรธรรมสาร
๑๐๘. พระครูสังฆรักษ สงา ๓ ประโยค วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุตเจติยานุรักษ
๑๐๙. พระมหาอนันต ๓ ประโยค วัดทรงศิลา พระอารามหลวง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครู
สุตธีรธรรม
๑๑๐. พระครู ป ลั ด กิ ต ติ ว รวั ฒ น พรชั ย วั ด บางรั ก น อ ย จั ง หวั ด นนทบุ รี เป น พระครู
กิตติวราภิรักษ
๑๑๑. พระครูปลัดปฎกวัฒน นาเรต วัดใหม จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูวิธานกิตติวัฒน
๑๑๒. พระมหามนตรี ๖ ประโยค วั ด ละมุ ด จัง หวั ด พระนครศรีอ ยุธ ยา เปน พระครู
ศรีปริยัตยาภิรม
๑๑๓. พระมหาสมศักดิ์ ๕ ประโยค วัดบานสิ้ว จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสิริกิตยาภรณ
๑๑๔. พระครูปลัดสาธุวัฒน คํารณ วัดดอนขนาก จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมคุณากร
๑๑๕. พระครู ป ลั ด ภาณวั ฒ น วิ ร าช วั ด นาบ อ คํ า จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร เป น พระครู
รัตนวชิรวัฒน
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๑๑๖. พระมหาสมชัย ๕ ประโยค วัดศรีสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสิริพัชรโสภิต
๑๑๗. พระมหาบุ ญ เพ็ ง ๕ ประโยค วั ด เหล า ป า สา จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ เป น พระครู
สิริบุณยวัฒน
๑๑๘. พระมหาดง ๕ ประโยค วัด เกาะแกว ขวัญ เมือง จัง หวัดหนองคาย เปน พระครู
สิริประภัสสรคุณ
๑๑๙. พระมหาสมควร ๖ ประโยค วัด โพธิ์ชัยบานเวอ จัง หวัด กาฬสิ น ธุ เป น พระครู
ศรีปริยัติโพธิคุณ
๑๒๐. พระมหาณรงค ๖ ประโยค วัดบอลูกรัง จังหวัดสระแกว เปน พระครูศรีปริยัติวราลังการ
๑๒๑. พระมหาเสถียร ๖ ประโยค วัดพังสิงห จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูศรีกิตติธํารง
๑๒๒. พระมหาบดินทร ๔ ประโยค วัดเทพธิดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูวุฒิธรรมาภิรักษ
๑๒๓. พระมหาบั ณ ฑิ ต ๓ ประโยค วั ด กาญจนสิ ง หาสน วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูกาญจนกิจจารักษ
๑๒๔. พระครูวินัยธร วันชัย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิจารณธุรกิจ
๑๒๕. พระครูสัง ฆวินิต ประสิทธิ์ วัดเทพลีลา พระอารามหลวง กรุง เทพมหานคร เปน
พระครูศรัทธากิจจานุกูล
๑๒๖. พระครูไพบูลสรกิจ ปารีส วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิทักษรัตนวงศ
๑๒๗. พระครูสมุห มานพ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี เปน พระครู
กิตติศาสนสุนทร
๑๒๘. พระปลัด ฟก วัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอางทอง เปน พระครู
อินทวุฒาจารย
๑๒๙. พระครูวินัยธร พินิตย วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
นครปฐม เปน พระครูวิกรมเจติยาภรณ
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๑๓๐. พระครูสมุห นิน นาท วัด นครสวรรค พระอารามหลวง จังหวัด นครสวรรค เป น
พระครูนิรมิตสังฆกิจ
๑๓๑. พระครูสังฆรักษ ประมวล วัดทาหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เปน พระครู
วิจิตรวรานุกูล
๑๓๒. พระปลั ด วิ ม ล วั ด หนองโว ง พระอารามหลวง จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป น พระครู
ปราโมชสิทธานุยุต
๑๓๓. พระครูสมุห เฉลิมศิลป วัดพระแทนศิลาอาสน พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ
เปน พระครูพุทธมัญจารักษ
๑๓๔. พระครูใบฎีกา สกล วัดบุญวาทยวหิ าร พระอารามหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครู
ปุณณบุญญาทร
๑๓๕. พระครูวินัยธร สุริยะ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครู
โอภาสกิจจานุวัตร
๑๓๖. พระครูวินัยธร บัวฮอง วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
สุนทรกิตติธรรมคุณ
๑๓๗. พระครูใบฎีกา บุญธรรม วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครู
อุปถัมภธรรมานุกูล
๑๓๘. พระครูสังฆรักษ คําภู วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดยโสธร เปน พระครู
วชิรเจติยานุรักษ
๑๓๙. พระครูสังฆรักษ สนอง วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เปน พระครูมงคลนันทสาร
๑๔๐. พระครูสมุห กอบฌนศักดิ์ วัดทาโพธิ์ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปน พระครูสุธีโพธิคุณ
๑๔๑. พระครูวินัยธร อานนท วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎรธานี เปน
พระครูสุธรรมกิจจานุการ
๑๔๒. พระมหาแดง ๓ ประโยค วัด มงคลนิ มิต ร พระอารามหลวง จั งหวัด ภูเก็ต เป น
พระครูนิมิตกิจจาทร
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๑๔๓. พระครูวินัยธร แนม วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จังหวัดปตตานี เปน พระครู
อมรมงคลสาร
๑๔๔. พระมหาพงศธร ๖ ประโยค วัดโนนสวัสดิการาม จังหวัดนครพนม เปน พระครู
ศรีธีราภิวัฒน
๑๔๕. พระมหาเยื้อน ๔ ประโยค วัดทุงสวาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปริยัติธีรคุณ
๑๔๖. พระมหาชวน ๔ ประโยค วัดพลงชางเผือก จังหวัดระยอง เปน พระครูสิริภาวนานุโยค
๑๔๗. เจาอธิการทรงเดช วัดภูชีสามัคคี จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปทุมถาวรวัตร
๑๔๘. เจาอธิการไพรัตน วัดเจดีย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูนันทเจติยาภิรักษ
๑๔๙. พระครูปลัด กุยไฮ วัดถ้ําสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูภาวนาโชติคุณ
๑๕๐. พระครูป ลัด สุพันธ ๓ ประโยค วัด ปาปยะราช จัง หวัด ขอนแกน เปน พระครู
ปยธรรมวิศิษฏ
๑๕๑. พระมหากลา ๔ ประโยค วัดธัญญะผล จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูโสภิตปุญญากร
๑๕๒. พระมหาเกรียงศักดิ์ ๔ ประโยค วัดปานประสิทธาราม จังหวัดสมุทรปราการ เปน
พระครูโสภณสุตาธาร
๑๕๓. พระปลัด เศียร วัดสนามทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิสุทธิ์สมณคุณ
๑๕๔. พระมหาธนา ๔ ประโยค วัดสามขาว จังหวัดอางทอง เปน พระครูกิตติญาณวิสิฐ
๑๕๕. พระปลัด คามิน วัดศรัทธาประชากร จังหวัดสระบุรี เปน พระครูประสาทสารคุณ
๑๕๖. พระมหาสุธีรพล ๓ ประโยค วัดแสงสุริยาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครู
สุตวชิรสาทร
๑๕๗. พระมหาสุภาพ ๖ ประโยค วัดสามัคคีชัย จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูศรีพัชรบัณฑิต
๑๕๘. พระมหาสมพงษ ๓ ประโยค วัดเนินเพิ่ม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุตจันทเขต
๑๕๙. พระมหาเกรียงไกร ๓ ประโยค วัดสระมณี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุตวีรคุณาธาร
๑๖๐. พระมหานิพล ๔ ประโยค วัดคอนสวรรค จังหวัดสกลนคร เปน พระครูปริยัติสกลการ
๑๖๑. พระมหาผลา ๓ ประโยค วัดอุทกวราราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติวราภิรม
๑๖๒. พระมหารุงระวี ๓ ประโยค วัดบานเสียว จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูไพโรจนกิตยาภรณ
๑๖๓. พระมหาสาย ๓ ประโยค วัดโนนเกษตร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุตธรรมประภาต
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๑๖๔. พระมหาไพบูลย ๖ ประโยค วัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูศรีปริยัติวิบูลย
๑๖๕. พระมหาบุญเลี้ยง ๔ ประโยค วัดสระมะคา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปริยัติวุฒิธรรม
๑๖๖. พระมหาอํานวย ๓ ประโยค วัดพรมเทพ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสังวรพรหมคุณ
๑๖๗. พระมหาเชื อน ๔ ประโยค วัด หงส ป ระดิษฐาราม จั งหวั ด สงขลา เป น พระครู
วิมลปริยัติสุนทร
๑๖๘. พระมหากระจาย ๔ ประโยค วัดเขานอย จังหวัดสงขลา เปน พระครูปริยัติกิจจาภิรม
๑๖๙. พระสมุห จรัญ วัดโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิกรมสมาธิวัตร
๑๗๐. พระปลัด สมบูรณ วัดมวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูภัทรวีราภรณ
๑๗๑. พระมหาสุพจน ๓ ประโยค วัดโพธิ์ราษฎร จังหวัดอางทอง เปน พระครูโพธิกิจจาภิรักษ
๑๗๒. พระครูวินัยธร พิชัย วัดซอยสี่ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิวัฒนวรคุณ
๑๗๓. เจาอธิการเอนก วัดบานธาตุเหนือ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูประภาสปญญาคุณ
๑๗๔. พระครูวินัยธร วิสูตร วัดแกวจันทราราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูรัตนจันทราภิรม
๑๗๕. พระครูสมุห มงคล วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูประสุตโพธิวัฒน
๑๗๖. เจาอธิการพายัพ วัดหนองโพธิ์ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์พัฒนคุณ
๑๗๗. เจาอธิการชาญชัย วัดผาลาดธาราราม จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิศธรรมคุณ
๑๗๘. พระปลัด สมพงษ วัดถ้ําสุวรรณภูผา จังหวัดระยอง เปน พระครูสุวรรณพุทธิคุณ
๑๗๙. พระครูสังฆรักษ วินัย วัดหนองหวา จังหวัดระยอง เปน พระครูวิสุทธิ์วินยาภิรม
๑๘๐. พระครูสมุห ฉลวย วัดวังไมแดง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูประภัศรธรรมานุยุต
๑๘๑. พระสมุห สมบัติ วัดแตงเม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูอนุกูลธรรมนิเทศ
๑๘๒. พระปลัด ชอย วัดคลองมะนาว จังหวัดตราด เปน พระครูพิทักษบุรเขต
๑๘๓. พระปลัด สายชล วัดไรแตงทอง จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมจินดากร
๑๘๔. พระมหาเหวียง ๔ ประโยค วัดหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุตาภิวัฒน
๑๘๕. พระปลัด สําราญ วัดบานทุง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูเกษมคชรักษ
๑๘๖. พระปลัด ประสาร วัดนางาม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูโสภณกาญจนเขต
๑๘๗. พระครูสมุห ทองยุย วัดวังโพธิการาม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูโพธิกาญจนธรรม
๑๘๘. พระครูปลัด สมควร วัดหนองหูชาง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูประโชติกาญจนธรรม
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พระครูสังฆรักษ จรัญ วัดเขาถ้ํากรวย จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสถิตญาณคุณ
เจาอธิการเดนดวง วัดถ้ําเขาไมรวก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูวิสิฐสาธุการ
พระมหาวัฒนา ๓ ประโยค วัดเขาคางคาว จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิธานสุตวัฒน
พระปลัด มนัส วัดหนองประดู จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรันตรโสภณ
พระสมุห สมพงษ วัดสหชาติประชาธรรม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิกรธรรมวงศ
พระปลัด วิเชียร วัดปางสวรรค จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรุติวิเชียร
พระใบฎีกา วรรณา วัดนาหุบ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิปุณวรานุกิจ
เจาอธิการสวัสดิ์ วัดตะเคียนงาม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาตปยสวัสดิ์
พระมหาสิน ๓ ประโยค วัดเขาชุมแสง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุตวชิรบรรพต
พระปลัด สงา วัดเทวประสาท จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิลาสรัตนรังสี
เจาอธิการวิชัย วัดไผรอบ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิสิฐเวฬุวัน
เจาอธิการประมวล วัดจระเขผอม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิภาสสิทธิการ
เจาอธิการคําหลา วัดราษฎรสามัคคีธรรม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุวรรณพัชรวิมล
เจาอธิการไพรบูลย วัดนาพอสอง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโอภาสพัชรเขต
เจาอธิการเสนาะ วัดวังวารีศรีศรัทธาธรรม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิษณุกิตติธาดา
เจาอธิการมณู วัดทาหมื่นราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูมานัสวรดิตถ
เจาอธิการชัยพร วัดไผคอมรัตนาราม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูรัตนเวฬุวัน
เจาอธิการสมจิตร วัดวิเศษวานิช จังหวัดตาก เปน พระครูสาทรปญญาวิจิตร
พระครูวินัยธร ไทย วัดใหญทาเสา จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูอุปถัมภภูริทัต
พระสมุห บัญชา วัดหาดลาเหนือ จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสุวัจธรรมโชติ
พระใบฎีกา บุญศรี วัดบานหวด จังหวัดลําปาง เปน พระครูจักรวรเขต
เจาอธิการชัยพร วัดไหลหิน จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุนทรเสลคุณ
เจาอธิการประสพ วัดวอแกว จังหวัดลําปาง เปน พระครูรัตนสิทธิบวร
เจาอธิการวิเชียร วัดสันปูเลย จังหวัดพะเยา เปน พระครูอุดมปญญาวิเชียร
เจาอธิการธรรมสถิตฐ วัดทุงโหง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุวัฒนธรรมสถิต
พระครูวินัยธร พิพัฒนพงษ วัดหัวฝาย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูปยวรรณพิพัฒน
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พระครูสมุห เดชา วัดหลวงราษฎรเจริญธรรม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูวรธรรมฐิติคุณ
เจาอธิการประภัสร วัดศรีบุญเกิด จังหวัดเชียงราย เปน พระครูบุณยากรประภัศร
พระปลัด เฉลิม วัดสุนทรนิวาส จังหวัดแพร เปน พระครูสุนทรธรรมนิทัศน
เจาอธิการสมศักดิ์ วัดมังคลาราม จังหวัดนาน เปน พระครูอมรนันทไพโรจน
พระครูสังฆรักษ มนตรี วัดปาลาน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรวรรณวิทิต
พระใบฎีกา ศรชัย วัดปากกอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูชาคริยานุวัตร
พระใบฎีกา มนตรี วัดอุทัยธาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประพัฒโนทัย
พระใบฎีกา สวัสดิ์ วัดหวยริน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอภิวัฒนสวัสดิการ
พระครูวินัยธร ศตายุ วัดบานหมอ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุนทรปยวรรณ
พระปลัด กิตติชัย วัดอุตตารา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูเกษมจริยานุกูล
เจาอธิการสุวัตสาร วัดบานออบ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุพัฒนเขต
เจาอธิการนอย วัดมวงสรอย จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุกูลปราโมทย
เจาอธิการวีระ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมวชิรธรรม
เจาอธิการทองคํา วัดหงษาวดี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวรรณคุณาภรณ
พระปลัด อาคม วัดบานยา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปุญญวรากร
เจาอธิการสงวน วัดปาวิเวกโนนแคน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอรัญสารสุนทร
เจาอธิการเจริญ วัดโพธิ์ศรี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิญาณสุนทร
เจาอธิการลําพูน วัดอาสาพัฒนา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพัฒนถาวรคุณ
เจาอธิการสนิท วัดไชยราษฎรบํารุง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุจิตชัยธํารง
เจาอธิการเชวง วัดดงพร่ําเพียร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพิริยธรรมาวุธ
เจาอธิการสาลี วัดศรีชมชื่น จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุมนธรรมสาทร
เจาอธิการอํานวย วัดปาทาสวย จังหวัดเลย เปน พระครูสิทธิจริยาภรณ
เจาอธิการณัฐกฤษณ วัดสวนหอม จังหวัดเลย เปน พระครูสุกิตติธรรมาภิรม
เจาอธิการสมสง วัดโพนชัย จังหวัดเลย เปน พระครูไพโรจนชยากร
เจาอธิการประมวล วัดปารมเย็น จังหวัดเลย เปน พระครูบวรธรรมนิวิฐ
เจาอธิการใจ วัดธรรมสารมงคล จังหวัดเลย เปน พระครูสุมนสันติธรรม
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เจาอธิการสวัสดิ์ วัดธารสวรรค จังหวัดเลย เปน พระครูสุวัฒนสีลธาดา
พระครูวินัยธร จอมศรี วัดปาพุทธรักษา จังหวัดสกลนคร เปน พระครูบวรวิมุติกิจ
เจาอธิการอากาศ วัดสุทธิมงคล จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุทธิสังวร
เจาอธิการรวมสมัย วัดโพนงาม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลวิมลกิจ
เจาอธิการสุริยา วัดศรีชมพู จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลขันติธรรม
เจาอธิการเชิดชัย วัดปาโคกสวาง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวีรชัยสุนทร
เจาอธิการถวิล วัดชัยมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปทุมชัยวัตร
เจาอธิการชํานาญ วัดศิลาอาสน จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสถิตปทุมธรรม
เจาอธิการสมบัติ วัดกุศลกิจพิทักษ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปทุมโกศลกิจ
เจาอธิการขาล วัดธาตุจอมศรี จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปทุมเจติยาภิบาล
เจาอธิการอุเทน วัดสวางอารมณ จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูวีรธรรมชโยภาส
เจาอธิการปรียะ วัดราษฎรบูรณะ จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูปยธรรมวิบูล
เจาอธิการสุภาพ วัดศรีโคตรเจริญธรรม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสุวัฒนสิริธรรม
เจาอธิการบุดดา วัดปาดอนกรรม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูวิวัฒนธรรมสาร
พระครูวินัยธร สมศักดิ์ วัดสุทธิจิตตาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิทธิวรดิษฐ
เจาอธิการวิทยา วัดอัมพวัน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอัมพวันสารกิจ
เจาอธิการสืบศักดิ์ วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวัฒนกิจจานุกิจ
เจาอธิการไกร วัดปาศิริธรรมาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพรหมญาณธรรมวินฐิ
เจาอธิการฉัตร วัดโพธิ์สงา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโพธิธรรมวรากร
เจาอธิการรตนเดโช วัดสวาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูไพศาลรัตโนบล
เจาอธิการวิมล วัดราษฎรพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโฆสิตธรรมวิมล
เจาอธิการสุริยัน วัดดงแคน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวีรธรรมาภิบาล
เจาอธิการสิทธิชัย วัดกูทอง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสิทธิธรรมาภรณ
เจาอธิการฉัตรอุดม วัดศรีสุราษฎร จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูบวรธรรมคุณ
เจาอธิการสมพร วัดบวรดิตถาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูบวรวรรณสถิตย
เจาอธิการพิสิฐ วัดปาแดงสีดาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวรญาณวิศิษฏ
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๒๖๗. เจาอธิการอุทัย วัดนาตาล จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุวัฒนธรรมประโชติ
๒๖๘. เจาอธิการวันชัย วัดดอนมวง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอรรคธรรมสุนทร
๒๖๙. พระครูสังฆรักษ ศรีทา วัดเหลาสูงบุบผาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมงคลวิมลกิจ
๒๗๐. พระปลัด นพพร วัดหนองโก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัศรสราภิรักษ
๒๗๑. พระครูวินัยธร สวาท วัดปาดอนสวรรค จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสิริจันทรคุณ
๒๗๒. เจาอธิการการุณ วัดศรีสวางอารมณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุภัทจันทคุณ
๒๗๓. เจาอธิการจรูญ วัดโพธิ์รังษี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิมลโพธิรังษี
๒๗๔. เจาอธิการชูศักดิ์ วัดสมโฮง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจารุวรรณาภิรม
๒๗๕. พระครูสมุห สมาน ๓ ประโยค วัด บานเปา จังหวัด อุบ ลราชธานี เปน พระครู
อาทรวิสุทธิมงคล
๒๗๖. พระปลัด ธีรพล วัดกุดลาด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิลาศปญญาภรณ
๒๗๗. พระปลัด บุญมา วัดปาหองเตย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุภัทรปุณณธาดา
๒๗๘. พระครูใบฎีกา ชาตรี วัดโนนวัฒนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโสภณวัฒนคุณ
๒๗๙. เจาอธิการนิคม วัดกะแอก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูนันทนิคมเขต
๒๘๐. เจาอธิการประดิษฐ วัดนาหอม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโสภณอัคราทร
๒๘๑. เจาอธิการสําราญ วัดบานโพนงอย จังหวัดยโสธร เปน พระครูถาวรเขมกิจ
๒๘๒. เจาอธิการขจร วัดโคกปาจิก จังหวัดยโสธร เปน พระครูพิศาลวนาภิบาล
๒๘๓. พระปลัด นรินทร วัดบานขะยูง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูไพโรจนอินทสาร
๒๘๔. เจาอธิการสมใจ วัดจานแสนไชย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุจินตธรรมานันท
๒๘๕. พระใบฎีกา ชนะ วัดปาไมพัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอุดมธรรมวิชัย
๒๘๖. เจาอธิการสาย วัดบานกอก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสันติสุนทโรภาส
๒๘๗. เจาอธิการสุทธี วัดทุงศรีนวล จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์
๒๘๘. พระปลัด บุญชู วัดกันทรารมณ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูนิวิฐปุญญกิจ
๒๘๙. เจาอธิการจํานงค วัดสามัคคีธรรม จังหวัดนครพนม เปน พระครูสีลธรรมธาดา
๒๙๐. เจาอธิการทองปน วัดดอนขาวหลาม จังหวัดนครพนม เปน พระครูธัญญเขตชลธาร
๒๙๑. เจาอธิการพลศิริ วัดกองมณี จังหวัดนครพนม เปน พระครูรัตนขันติคุณ
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๒๙๒. เจาอธิการสมบูรณ วัดปาหวยสิริขันธ จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูธรรมธีรคุณ
๒๙๓. พระครูวินัยธร ประวิทย วัดสุรัตนาราม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวีรธรรมบรรหาร
๒๙๔. เจาอธิการสุริยา วัดกลางสนาม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวิบูลปญโญภาส
๒๙๕. พระปลัด อดิเรก วัดนาหวา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูปทุมธรรมคุณ
๒๙๖. เจาอธิการพนม วัดหวยแกวสันติธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประภัศรธรรมสถิต
๒๙๗. เจาอธิการชัยชนะ วัดหนองสรวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุขุมวัฒนาทร
๒๙๘. เจาอธิการสุชาติ วัดคลองดินดํา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูชลธารวรคุณ
๒๙๙. เจาอธิการสมภพ วัดทาศิลาอาสน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณธรรมขันธ
๓๐๐. พระครู สั ง ฆรั ก ษ ศั ก ดิ์ ชั ย วั ด คลองตะแบก จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป น พระครู
สุนทรกิจจานุการ
๓๐๑. เจาอธิการทองใจ วัดสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูจิตตธรรมคุณ
๓๐๒. เจาอธิการบุญมี วัดประสิทธาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสิทธิสมาธิคุณ
๓๐๓. เจาอธิการหนูแดง วัดตลาดนิคม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูนิคมวรคุณ
๓๐๔. เจาอธิการลอม วัดหัวชางหนองเชือก จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปญญาธรรมสาร
๓๐๕. เจาอธิการมี วัดบานงิ้ว จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปุญญสารสุนทร
๓๐๖. เจาอธิการธนทัต วัดพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิสุทธิชินวงศ
๓๐๗. เจาอธิการวัด วัดสายโท ๔ ใต จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูจันทวงศาภิวัฒน
๓๐๘. พระครูสังฆรักษ เรืองสิทธิ์ วัดดอนนางงาม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิบูลธรรมโสภณ
๓๐๙. เจาอธิการอุน วัดชัยศิลานิมิต จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวีรชัยศีลนิมิต
๓๑๐. เจาอธิการชัชวาล วัดโบสถ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปยธรรมากร
๓๑๑. เจาอธิการณรงค วัดเกาะสมอ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุวัฒนกันตาภิรม
๓๑๒. พระมหาประวีณ ๓ ประโยค วัดหว ยน้ําทรัพย จังหวัดฉะเชิง เทรา เปน พระครู
สุตสีตลาธิคุณ
๓๑๓. พระปลัด สมศักดิ์ วัดไทรทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวชิรญาณโสภณ
๓๑๔. พระครูวินัยธร กฤษณะ วัดศรีเจริญทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวิสุทธิ์โชติคุณ
๓๑๕. เจาอธิการธนัช วัดราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูศรัทธาสีลาภิวัฒน
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พระมหาปน ๔ ประโยค วัดไทรหอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูกิตติสุตากร
พระปลัด ไพโรจน วัดเบิก จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูวิศาลธรรมจารี
พระปลัด ฐาบปกรณ วัดธาราวดี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุขันติธารารักษ
พระปลัด สมรักษ วัดควนมะปริง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูปญญาธีรธรรม
พระครูปลัด ณรงค วัดเทพนมเชือด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสิริวัณณาภรณ
พระครูปลัด นพดล วัดยางฆอ จังหวัดชุมพร เปน พระครูสังฆกิจธํารง
พระครูสังฆรักษ วัชรชัย วัดทุงยาว จังหวัดตรัง เปน พระครูทีฆเขตตาภิรักษ
พระปลัด จิรัฎฐ วัดประเจียก จังหวัดสงขลา เปน พระครูนันทสารกิจ
พระปลัด สมศักดิ์ วัดทายวัง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูกิตติธรรมาวุธ
พระครูปลัด อุดม วัดอรัญวาสิการาม จังหวัดปตตานี เปน พระครูวรนาถโพธิคุณ
พระครูธรรมธร สุทัศน ๔ ประโยค วัดลครทํา กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุตวุฒินันท
พระมหาทวีบูลย ๓ ประโยค วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
พระอธิการประสิทธิ์ ๕ ประโยค วัดจักรสีห จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูนิวัตสิริธรรม
พระครูปลัด ปรีชา ๔ ประโยค วัดโพธิ์งาม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูชัยสุตาภรณ
พระครูสมุห สมบัติ วัดเขามะกอก จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิจารณธรรมกิจ
พระมหาปญญา ๖ ประโยค วัดทุงสีหลง จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมปญญาภรณ
พระมหาสถาพร ๔ ประโยค วั ด ถ้ํา เขาแหลม จั ง หวัด กาญจนบุ รี เป น พระครู
พระสมุห สุทธิพงษ วัดหนองปรือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูวุฒิสารสิริคุณ
พระมหาวรันฌธร ๖ ประโยค วัดโพธิ์งาม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูศรีพัชรบวร
พระมหาสงา ๓ ประโยค วัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูธีรสุตพจน
พระมหาอินผล ๓ ประโยค วัดสุขวิเวการาม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอมรสุตคุณ
พระมหาประวิทย ๓ ประโยค วัด ศิริมงคลวราราม จังหวัด บึงกาฬ เปน พระครู
พระอธิการวิบูลย ๖ ประโยค วัดสระพัง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูศรีวิสุทธิ์ปริยัติคุณ
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๓๓๙. พระมหาทรงฤทธิ์ ๓ ประโยค วั ด สมสะอาด จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู
พุทธิสารปริยัติวงศ
๓๔๐. พระมหาสมฤทธิ์ ๓ ประโยค วัดกองศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิสิฐสุตาธิคุณ
๓๔๑. พระมหาสุรสิทธิ์ ๔ ประโยค วัดโนนรัง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปริยัติวรธรรมรังษี
๓๔๒. พระมหานิรุตต ๓ ประโยค วัดนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปริยัติสารธรรม
๓๔๓. พระมหามนัส ๓ ประโยค วัดราษฎรบํารุง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติสีลธรรม
๓๔๔. พระมหาพัฒนกร ๕ ประโยค วัดคอหงษ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสิริวัฒนรังษี
๓๔๕. พระมหาแชม ๔ ประโยค วัดโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปริยัติอมรธรรม
๓๔๖. พระมหาสุรวุฒิ ๔ ประโยค วัดดอนขวาง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปริยัติธรรมภาณี
๓๔๗. พระมหาไถ ๔ ประโยค วัดกุดจอกใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปริยัติธรรมชัย
๓๔๘. พระมหาธนา ๓ ประโยค วัดหนองมวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุตกิจธรรมสาร
๓๔๙. พระมหาชิณกรณ ๔ ประโยค วัดสาลวัน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปริยัติปยภาณี
๓๕๐. พระครูสังฆรักษ บุญนาค ๕ ประโยค วัดหนองผาง จังหวัดสุรินทร เปน พระครู
ปริยัติธรรมวิจิตร
๓๕๑. พระมหาสุพจน ๓ ประโยค วัดโนนสมบูรณ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปริยัติบุญญาทร
๓๕๒. พระมหาชัย ๓ ประโยค วัดสุวรรณวิจิตร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปริยัติปญญาโสภณ
๓๕๓. พระมหาพิทักษ ๓ ประโยค วัดสวางนาศรีสุข จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปริยัติกาญจนโสภิต
๓๕๔. พระมหาธรรมนิต ย ๓ ประโยค วัด กัลยาณโกมุท จัง หวัด สุริน ทร เปน พระครู
ปริยัติกัลยาณธรรม
๓๕๕. พระมหาโสภณรกช ๓ ประโยค วัดพังกิ่ง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสุตธรรมวิภัช
๓๕๖. พระครูปลัด ดิเรก วัดซับตะเคียน จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูภาวนาพัชรโพธิ
๓๕๗. พระอธิการสุริยา วัดปาธรรมวิเวก จังหวัดลําพูน เปน พระครูภาวนากิจโสภณ
๓๕๘. พระปลัด บุญเลิศ วัดปาธรรมวิเวก จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิวิตอรัญธรรม
๓๕๙. พระครูใบฎีกา เสถียร ๓ ประโยค วัดประดูธรรมาธิปตย กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูสถิตปริยัติวงศ
๓๖๐. พระครูปลัด จรูญ วัดกันตทาราราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูประโชติธรรมารักษ
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พระอธิการสุธีร วัดเกียรติประดิษฐ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุนทรธีราภิวัฒน
พระปลัด ดํารงค วัดบางขุนเทียนกลาง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสถิตธรรมาภิวัฒน
พระอธิการบุญสง วัดศาลากุล จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูธรรมคุณากร
พระอธิการพิมพ วัดตนเชือก จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูเกษมจริยคุณ
พระอธิการทวีป วัดคลองเจา จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูพิมลธรรมประยุต
พระครูสมุห นอย วัดบางกะดี จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมรัตนคุณ
พระอธิการสุนทร วัดสุทธาวาส จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูสุทธาภิรมย
พระสมุห ชาตรี วัดแสวงสามัคคีธรรม จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิจิตรธรรมวิธาน
พระครูปลัด ไทรทอง วัดตําหรุ จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสุธรรมวิธาน
พระปลัด วินัย วัดชังเรือง จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูวิสิฐพัฒนโสภณ
พระอธิการสมาน วัดพระแกว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูประกาศรัตนคุณ
พระครู ใบฎีก า วิ เชี ยร วัด กระโดงทอง จัง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา เปน พระครู
พระอธิการสมนึก วัดโพธิ์เผือก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุทธิกิจจากร
พระครูวินัยธร ธวัชชัย วัดขนอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโสภณธรรมวิบูล
พระใบฎีกา ชัชวาลย วัดทาตอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูประโชติภัทรคุณ
พระปลัด ประกอบ วัดอัมพวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุกิจจาภิวัฒน
พระอธิการเอนก วัดบานชาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูนิวิฐสารธรรม
พระปลัด เนตร วัดขนอนเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโกศลวัฒนคุณ
พระอธิการประจวบ วัดหัวหิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูประยุตสิริธรรม
พระครูปลัด ประเสริฐ วัดสุธาดล จังหวัดอางทอง เปน พระครูวิจิตรถิรธรรม
พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดทองเลื่อน จังหวัดอางทอง เปน พระครูสุวรรณกิจสุนทร
พระสมุห อํานวย วัดบางจักร จังหวัดอางทอง เปน พระครูวิสิฐอาจารวัตร
พระสมุห สมเกียรติ วัดสิทธาราม จังหวัดอางทอง เปน พระครูปญญาสิทธิวรวัตร
พระอธิการคมกริช วัดเจาบุญเกิด จังหวัดอางทอง เปน พระครูวิวัฒนปุญญากร
พระใบฎีกา ธีรศักดิ์ วัดสวางอารมณ จังหวัดอางทอง เปน พระครูโอภาสศรัทธาคุณ
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พระครูปลัด สมพงษ วัดราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิศาลสรวัฒน
พระใบฎีกา ณะชัย วัดโคกเสลา จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิจิตรรัตนวัฒน
พระสมุห วินัย วัดบางกง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิบูลโชติธรรม
พระอธิการพิชัย วัดทุงดินขอ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูพิมลธรรมรัตน
พระใบฎีกา สมศักดิ์ วัดคลองบุญ จังหวัดสระบุรี เปน พระครูปญญาวรานุโยค
พระสมุห จํารัส วัดสาธุประชาสรรค จังหวัดสระบุรี เปน พระครูประทีปสาธุกิจ
พระสมุห สมหวัง วัดหนองเขื่อนชาง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสิทธิสรวัฒน
พระอธิการใจ วัดหนองหลัว จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุทธิศีลคุณ
พระอธิการเฟยม วัดออมแกว จังหวัดสระบุรี เปน พระครูปยมงคลธรรม
พระมหาอารักษ ๓ ประโยค วัดบานมวง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูกันตธรรมารักษ
พระครูปลัด ธวัช วัดหนองมนตนอย จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิจิตรธรรมธัช
พระอธิการอดุลย วัดซับกระทิงวราราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิบูลธรรมานันท
พระอธิการพิทักษ วัดหนองถ้ํา จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิจิตรธรรมนันท
พระอธิการทวี วัดตะเคียน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูโสภิตสีลาภรณ
พระอธิการปรีชา วัดเขาลังพัฒนา จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสุนทรปรีชากิจ
พระอธิการสงัด วัดถ้ําชาง จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสันตยาธิคุณ
พระอธิการฟอน วัดหนองจาน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิมลจิตตารักษ
พระอธิการไพโรจน วัดพงษสุวรรณวราราม จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูอินทกิจวิบูลย
พระมหาอุกกฤษฎ ๔ ประโยค วัดสกุณาราม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูชัยสุตากร
พระสมุห คมกฤช วัดชองลม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูชัยบุญเขต
พระอธิการพรหม วัดสองคบ จังหวัดชัยนาท เปน พระครูเมตตาชยานุยุต
พระอธิการอํานาจ วัดคลองธรรม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูประภากรวรธรรม
พระอธิการสงวน วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม จังหวัดชัยนาท เปน พระครูโพธิกิจวิบูล
พระอธิการบุญสง วัดหวยพระจันทร จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยวรวัฒน
พระอธิการปญญา วัดหนองแก จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยปญญาคุณ
พระอธิการสมพงษ วัดปาศรัทธาธรรม จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยวนานุรักษ
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พระอธิการชัชวาล วัดทับเจริญ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูประภัสรกิตติวรรณ
พระปลัด ธีรศักดิ์ วัดปายุบ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสังฆการบุรพทิศ
พระอธิการสงบ วัดทากระดาน จังหวัดชลบุรี เปน พระครูพิพัฒนอาจารสุนทร
พระวินัยธร กิตติชัย วัดพิมพฤฒาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูบวรกิตติวัฒน
พระปลัด สมภพ วัดราษฎรนิยมธรรม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสาธิตกิตติญาณ
พระอธิการบุญรอด วัดหุบบอนวนาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุทธิวัตรวิมล
พระอธิการสุริยนต วัดนาเขื่อน จังหวัดชลบุรี เปน พระครูบรรหารสีลานุวัตร
พระอธิการสุทธิพงษ วัดปาสามัคคีธรรมาวาส จังหวัดชลบุรี เปน พระครูปญญาสารโสภณ
พระปลัด สมศักดิ์ วัดหนองเขิน จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิสาลธรรมทัศน
พระอธิการสวิน วัดคลองมงคล จังหวัดระยอง เปน พระครูอมรเขมาภิราม
พระปลัด เจริญ วัดบึงตากาด จังหวัดระยอง เปน พระครูวิเศษศุภกิจ
พระใบฎีกา พงศวุฒิ วัดหนองโบสถ จังหวัดระยอง เปน พระครูสังวรญาณวงศ
พระอธิการสําราญ วัดคลองปาไม จังหวัดระยอง เปน พระครูเกษมกิจโกศล
พระใบฎีกา อุง วัดคลองยายดํา จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูจันทบุรานุรักษ
พระครูสังฆรักษ มนัส วัดโพธิ์ทอง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม
พระอธิการนุช วัดสนธิ์ทองวังใหม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสุวรรณสันติพัฒน
พระครูสมุห ประทุม วัดตรอกนองลาง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูพิสุทธิ์ธรรมากร
พระอธิการสุด วัดวังกระทิง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูมงคลปจจันตเขต
พระครูใบฎีกา วันชัย วัดสะพานหิน จังหวัดตราด เปน พระครูกิตติวัฒนธํารง
พระใบฎีกา เล็ก วัดมาบใหญ จังหวัดตราด เปน พระครูอรุณภัทราจาร
พระครูปลัด ศิริ วัดหวยพลู จังหวัดนครปฐม เปน พระครูมงคลสุทธิกิจ
พระมหาวินัย ๔ ประโยค วัดหัวโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณสุตธาดา
พระอธิการนงค วัดผดุงศรัทธาราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิมลสังวร
พระครูสังฆรักษ วิชิต วัดอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณธํารงคุณ
พระอธิการหอม วัดเนินพระปรางค จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูปญญาอุภัยวงศ
พระอธิการสมบูรณ วัดวังหวา จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณเขมาภิรัต
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๔๓๘. พระสมุห จันทร วัดดอนไฟไหม จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณยติวงศ
๔๓๙. พระอธิการบุญชู วัดโคกยายเกตุ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูเขมาจารพิพัฒน
๔๔๐. พระอธิการทองพูล วัดวังพลับเหนือ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูเกษมวรการ
๔๔๑. พระอธิการสมภพ วัดหนองสลักได จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิรุฬหวรธรรม
๔๔๒. พระครูใบฎีกา สังเวย วัดอินทราวาส จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูกิตติวัฒนากร
๔๔๓. พระอธิการเย็น วัดสระดอนรี จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณสรานุรักษ
๔๔๔. พระมหาทองดี ๔ ประโยค วัดตรีมิตรประดิษฐาราม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครู
ดิลกสุตคุณ
๔๔๕. พระอธิ การสํา รวม วัด เขาเขเทพนิ มิต รวนาราม จัง หวัด กาญจนบุรี เปน พระครู
มงคลสังวรธรรม
๔๔๖. พระปลัด ไล วัดหวยนาคราช จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวิบูลจิตตารักษ
๔๔๗. พระอธิการสมศักดิ์ วัดโปงโกวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนธรรมานุรักษ
๔๔๘. พระใบฎีกา จินดา วัดสํานักครอ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสังวรกาญจนธรรม
๔๔๙. พระครูปลัด สมพงษ วัดเขาคีรีวงศ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวรธรรมาภิรัต
๔๕๐. พระอธิการฉลอม วัดจันทรหงาย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนฐิติญาณ
๔๕๑. พระครูใบฎีกา ธนะวัฒน วัดสระเศรษฐีปรีชาราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครู
มงคลธนวัฒน
๔๕๒. พระอธิการนุภาพ วัดโปงรี จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนวรธรรม
๔๕๓. พระอธิการนิพนธ วัดยางขาว จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนกิจจานุรักษ
๔๕๔. พระปลัด คําพร วัดนพเกาทายิการาม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูวรกาญจนารักษ
๔๕๕. พระครูวินัยธร ธรรมนูญ วัดเขาสามชั้น จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนปญญาภรณ
๔๕๖. พระครูสมุห ฉลวย วัดสวนสม จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครวิมลกิจ
๔๕๗. พระครูปลัด จงรักษ วัดนวมกานนท จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครพัฒนกิจ
๔๕๘. พระครูสมุห มาลัย วัดบางขุด จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสาครเกษมธรรม
๔๕๙. พระมหาชัยวัฒน ๔ ประโยค วัดโปงยอ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูอุทัยคีรีรักษ
๔๖๐. พระครูธรรมธร หลอด วัดปลักแรด จังหวัดราชบุรี เปน พระครูเกษมปญญาพิสุทธิ์
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๔๖๑. พระใบฎีกา ประชุม วัดธรรมวิโรจน จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิโรจนธรรมานุสิฐ
๔๖๒. พระปลัด สุธีร วัดประเสริฐราษฎรรังสรรค จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุธีวรากร
๔๖๓. พระอธิการนิคม วัดลําพระ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูนิวิฐธรรมานันท
๔๖๔. พระอธิการปญญา วัดนครทิพย จังหวัดราชบุรี เปน พระครูโสภณมงคลกิจ
๔๖๕. พระปลัด ทวี วัดตาลเรียง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์ปญญาวัฒน
๔๖๖. พระอธิการคเนย วัดหวยเทพประทานพร จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุขุมสมณวัฒน
๔๖๗. พระปลัด สุนทร วัดหนองตาฉาว จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูสุนทรวชิรธรรม
๔๖๘. พระอธิการสมควร วัดระหารนอย จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรธรรมาภรณ
๔๖๙. พระครูสังฆรักษ ทวิช วัดโพธิ์งาม จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูพิจิตรโพธิธรรม
๔๗๐. พระใบฎีกา นิตย วัดวังจันต จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูพิพัฒนวัชรกิจ
๔๗๑. พระใบฎีกา วิรพงศ วัด ปรกราษฎรรัง สฤษฎ จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครู
สมุทรวรวงศ
๔๗๒. พระครูใบฎีกา เรืองยุทธ วัดพวงมาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูสมุทรสุทธิวัตร
๔๗๓. พระอธิการสังเวียน วัดบานใหม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูวิสุทธิสังวรกิจ
๔๗๔. พระอธิการประสาร วัดหนองจอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูวีรศาสนสุนทร
๔๗๕. พระปลัด ประทีป วัดเขานอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูพินิจสิทธิธรรม
๔๗๖. พระอธิการมาณพ ๔ ประโยค วัด เนิน หญาคา จังหวัด นครสวรรค เปน พระครู
นิวาสบุญประดิษฐ
๔๗๗. พระอธิการอํานวย วัดทุงทะเลทราย จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยุตวรวิจิตร
๔๗๘. พระอธิการประสิทธิ์ วัดวิวิตตาราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวิฐกิตติสาร
๔๗๙. พระอธิการอุดร วัดสุขสําราญ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิภาสสันติวิกรม
๔๘๐. พระอธิการคามิน วัดเกรียงไกรเหนือ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพิษฐธรรมสิริ
๔๘๑. พระสมุห จําลอง วัดหนองจิก จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิมมานทิพวาป
๔๘๒. พระอธิการวุฒิ วัดหนองยาวตะโก จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวุตถธรรมวัฒน
๔๘๓. พระอธิการเอนก วัดใหมวารีเย็น จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนินนาทขันตยากร
๔๘๔. พระอธิการจุน วัดคลองบอน จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิภากรอรรถคุณ
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พระมหาพิพัฒน ๓ ประโยค วัดวังหันน้ําดึง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุตวชิรพิพัฒน
พระมหาบุญชิต ๓ ประโยค วัดทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครู
พระปลัด คันแชน วัดสันติวัน จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูบุญวชิราธิมุต
พระอธิการอนุเทพ วัดโขมงหัก จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูอมรวชิรากร
พระอธิการบุญมี วัดหนองโดนราษฎรบํารุง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสันติวชิโรปถัมภ
พระครูสังฆรักษ พริ้ง วัดแสงอรุณ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูมงคลวิเชียร
พระปลัด สุรพล วัดเขื่อน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิเศษอรรถโสภณ
พระอธิการอนันต วัดหนองสนวน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิจักษอมรโกวิท
พระอธิการสมชาย วัดยางเพนียด จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิจารณปราโมทย
พระอธิการบุญมี วัดเวฬุวาศรีประสิทธิ์ จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิวิตบุญสิทธิ์
พระปลัด สมพร วัดตากแดด จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิโรจนธรรมธารี
พระอธิการสิทธิชัย วัดทากระดาน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิวัฒนวรดิตถ
พระใบฎีกา สมัย วัดคลองหวยหลัว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูวิสัยวรบัณฑิต
พระสมุห มงคล วัดราหุล จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุจิตพัชรมงคล
พระอธิการจันทร วัดศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูเกษมพัชรากร
พระอธิการหวิน วัดโพธิ์ทอง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโพธิพัชรพิมล
พระปลัด ยุทธนา วัดเทศาวาส จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุธรรมพัชรารักษ
พระอธิการปรัชญา วัดวังโบสถ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสีลพัชรโกวิท
พระอธิการบุญทัน วัดเขาเจริญธรรม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปญญาวราจารย
พระอธิการดํา วัดโคกหนองแสง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูประภาตพัชรคุณ
พระอธิการถนัด วัดถ้ําทองเจริญธรรม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุวัฒนคูหาภิยุต
พระใบฎีกา โกมิน วัดยานยาว จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูอมรสัทธานุรักษ
พระอธิการมานะ วัดอินทรีย จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิริยวีรกิจ
พระสมุห เสนาะ วัดราชมณฑป จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุเมธยติวัตร
พระอธิการสมบูรณ วัดวังวน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูขันติบุรีกร
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พระอธิการสมชาย วัดคุยมวง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูอัมพวันโกศล
พระอธิการจิณณาพัฒ วัดปาเลไลยก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูโสภณพัฒนคุณ
พระอธิการสมองค วัดดงกระบาก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูทัสสนียสุนทร
พระอธิการพนม วัดวังทอง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูคีรีสุวรรณโสภณ
พระอธิการวิรัตน วัดวังถ้ําคูหาสวรรค จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูบรรพตขันตยาภิรัตน
พระสมุห ภูไทย วัดเขาแกวชัยมงคล จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูชัยรัตนบรรพต
พระอธิการสมชาย วัดมุจลินทาราม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูมุจลินทวิหารการ
พระอธิการสมจิตร วัดทาฉนวน จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูปยสีลวิจิตร
พระใบฎีกา สวงค วัดดอนระเบียง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูธีรศาสนโกวิท
พระอธิการเปลง วัดแมน้ําเกา จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูมงคลถาวร
พระอธิการถนอม วัดปาภาวนาราม จังหวัดตาก เปน พระครูประโชติพนารักษ
พระอธิการอุทัย วัดเชตะวันคีรี จังหวัดตาก เปน พระครูไพโรจนวรปรีชา
พระสมุห วิโรจน วัดเอนกสิงขร จังหวัดตาก เปน พระครูศีลพุทธรักขิต
พระสมุห สมยศ วัดชําสอง จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูไพโรจนปญญารังสี
พระอธิการวรกูล วัดบรมธาตุ จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูบวรธรรมทิน
พระใบฎีกา อดุลย วัดคีรีวงกฏ จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูบรรพตธรรมรุจิ
พระปลัด บุญยัง วัดถาวรสามัคคีธรรม จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสถาพรอาจารยุต
พระอธิการสมหมาย วัดสุขสวัสดิ์ จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุวัตถิ์สิทธิโกศล
พระอธิการสมศักดิ์ วัดหวยแหน จังหวัดลําปาง เปน พระครูไพโรจนธรรมรัต
พระอธิการอุดม วัดดอนเปยง จังหวัดลําปาง เปน พระครูจารุวงศพิพัฒน
พระอธิการศักดิ์นรินทร วัดถ้ําพระสบาย จังหวัดลําปาง เปน พระครูนันทธรรมสุนทร
พระอธิการสุทธิพร วัดนทีวังการาม จังหวัดลําปาง เปน พระครูสีลสังวรานุรักษ
พระสมุห นราทิพย วัดรองเคาะ จังหวัดลําปาง เปน พระครูสถิตอมรกิตติ์
พระอธิการกูน วัดสันหลวง จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุจิณสาธุกิจ
พระอธิการพิบุญ วัดบานมาย จังหวัดลําปาง เปน พระครูไพศาลบุญเขต
พระอธิการมาต วัดดอนไฟ จังหวัดลําปาง เปน พระครูประภาตจิรวัฒน
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พระครูสังฆรักษ จิราวัฒน วัดนาปอเหนือ จังหวัดลําปาง เปน พระครูบุณยวรวัฒน
พระปลัด นิรันดร วัดศาลาไชย จังหวัดลําปาง เปน พระครูอภิวัฒนนิรันดร
พระอธิการกําจร วัดมงคลเกษตร จังหวัดลําปาง เปน พระครูไพบูลยมงคลเขต
พระอธิการสนธิ์ วัดนานอย จังหวัดลําปาง เปน พระครูอดิสัยสนธิการ
พระปลัด จรัส วัดสวางอารมณ จังหวัดพะเยา เปน พระครูกัลยาโณภาส
พระอธิการพัฒนพงศ วัดสันตนผึ้ง จังหวัดพะเยา เปน พระครูกิตติวรรณพิพัฒน
พระอธิการจินดา วัดมวงชุม จังหวัดพะเยา เปน พระครูอัมพวันจินดารัตน
พระอธิการกิตติพงษ วัดบานโปง จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุภัทรกิตติวงศ
พระอธิการอุดม วัดปางวัว จังหวัดพะเยา เปน พระครูปรีชาวโรดม
พระครูสมุห ถาวร วัดเทพวราราม จังหวัดพะเยา เปน พระครูถาวรธรรมวิสุทธิ
พระครูปลัด กฤตภพ วัดพระนั่งดิน จังหวัดพะเยา เปน พระครูอภิวัฒนกิตติ์
พระอธิการประเสริฐ วัดคางหงษ จังหวัดพะเยา เปน พระครูจันทวรโชติ
พระมหาถาวร ๓ ประโยค วัดขัวแคร จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสถิตสุตโสภณ
พระอธิการอนุรักษ วัดเวียงเชียงรุง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูมงคลวรวรรณ
พระอธิการสุวรรณ วัดสันปากอ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูบัณฑิตวนคุณ
พระครูปนแกว วัดสุมังคลาราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุมังคลารักษ
พระอธิการครอง วัดดอยธรรมาราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูปยธรรมคุปต
พระอธิการบัณฑิต วัดทุงหา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูจันทวงศบัณฑิต
พระอธิการณัฐพล วัดดอยฮางใน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูโกวิทบุญการ
พระอธิการฉลอง วัดปาถอน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประจักษวรวัน
พระอธิการรัชภูมิ วัดตาหัวฝาย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประพัฒนภูมิรัช
พระอธิการทองแขม วัดเหมืองงา จังหวัดเชียงราย เปน พระครูเหมจิตตาภิรม
พระอธิการจักรพงษ วัดสองแคว จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอภิวัฒนวรจักร
พระอธิการบุญเทิน วัดวังโปง จังหวัดแพร เปน พระครูวรบุณยากร
พระปลัด ปรีดา วัดเดนทัพชัย จังหวัดแพร เปน พระครูปราโมชชัยทัศน
พระอธิการสุทิน วัดรองบอน จังหวัดแพร เปน พระครูสุพจนธรรมทิน
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พระอธิการธีรวุฒิ วัดหนองบอ จังหวัดแพร เปน พระครูไพจิตธีรวัฒน
พระอธิการสุนันท วัดผาสุก จังหวัดแพร เปน พระครูประโชติบุรีกร
พระอธิการประสิทธิ์ วัดอภัย จังหวัดนาน เปน พระครูอภัยสิทธินันท
พระปลัด สมบูรณ วัดบอแกว จังหวัดนาน เปน พระครูปุณณนันทรัตน
พระอธิการแสวง วัดดอนไชย จังหวัดนาน เปน พระครูเมตตาพลานุกิจ
พระอธิการสุวิทย วัดนาไลย จังหวัดนาน เปน พระครูอภินันทวิทย
พระอธิการเกตุ วัดศรีดอนแทน จังหวัดนาน เปน พระครูธวัชนันทกิตติ์
พระใบฎีกา แสวง วัดพรหม จังหวัดนาน เปน พระครูสุนันทพรหมคุณ
พระใบฎีกา สังเวียน วัดพระธาตุเขานอย จังหวัดนาน เปน พระครูบริรักษนันทคีรี
พระปลัด ชื่น วัดหนองกนครุ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปติธรรมพิสุทธิ์
พระครูเฉลิม วัดคันธาพฤกษา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุคนธกิตติสาร
พระครูคํามูล วัดโสภณาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรธรรมวิรัช
พระสมุห สุรศักดิ์ วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสันติเจติยากร
พระอธิการวุฒิชัย วัดใหมเมืองสวรรค จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรวัฒนบัณฑิต
พระครูดวงทิพย วัดทาโปง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอรุณบวรรัตน
พระอธิการประพันธ วัดปาแงะ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอาชวโกวิท
พระปลัด สมศักดิ์ วัดใหมหัวฝาย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจันทนพการ
พระครูสมุห สุพจน วัดรองสมปอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุธรรมปยพจน
พระสมุห สุทธินันท วัดกูแดง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสังวรสุทธินันท
พระปลัด สมชัย วัดปาหนองบัวคํา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอุดมวรคุณ
พระอธิการเมธวัจน วัดหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุจิตเมธวัจน
พระอธิการภูมิพงษ วัดสันปาสักวรอุไร จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอินทรวงศาจารย
พระอธิการอังคาร วัดใหมพัฒนา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถาพรพัฒนรังษี
พระอธิการบรรจง วัดใหมสันตึง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุขุมจันทประโชติ
พระใบฎีกา อัครชัย วัดมหิงสาวาส จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบัณฑิตชัยวัฒน
พระใบฎีกา ตุรงค วัดปยาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปยอาวาสวัตร
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พระอธิการเมธี วัดหวยหอม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบริรักษธรรมวิจิตร
พระอธิการเฉลิม วัดสันติวัน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสันติพนากร
พระอธิการปราโมทย วัดทาศาลา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุภัทรปราโมทย
พระครูพัทธกิจ โยธิน วัดปาธาราภิรมย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโสภณพัฒนกิจ
พระอธิการอินปน วัดสันใต จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูทิพยพิมล
พระอธิการสุรัตน วัดสันปงงาม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุนทรรัตนโชติ
พระสมุห ทนุศักดิ์ วัดชางคํา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบริหารสุวรรณวัฒน
พระอธิการจํารัส วัดทาเดื่อ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอุทุมพรวรดิตถ
พระอธิการอินตะ วัดบอสะแง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอมรสุภาจาร
พระครูแดง วัดบวกครกหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุมงคลรัต
พระอธิการศรีชุม วัดดอยกาศ จังหวัดลําพูน เปน พระครูบรรพตธรรมถาวร
พระอธิการสมเกียรติ วัดศรีปงชัย จังหวัดลําพูน เปน พระครูสันตยานุกิตติ์
พระอธิการเอนก วัดเหลาปงเสือ จังหวัดลําพูน เปน พระครูปราโมชพนาสัย
พระอธิการถนอม วัดสันคะยอม จังหวัดลําพูน เปน พระครูปยสีลานุรักษ
พระอธิการนิทัศน วัดบัวบก จังหวัดลําพูน เปน พระครูวรคุณโกมุท
พระปลัด สังขทอง วัดธรรมสังเวช จังหวัดลําพูน เปน พระครูบริสุทธิ์สังขวิจิตร
พระอธิการทรงเดช วัดปาสีเสียด จังหวัดลําพูน เปน พระครูอินทวรรณธํารง
พระปลัด ชนพลธกรณ วัดดอนชัย จังหวัดลําพูน เปน พระครูภูริขันตยาภรณ
พระอธิการยุทธนา วัดทาทุงหลวง จังหวัดลําพูน เปน พระครูสถาพรพลประยุต
พระอธิการปยวัฒน วัดพระธาตุดวงเดียว จังหวัดลําพูน เปน พระครูสถิตปยวัฒน
พระอธิการบุญธรรม วัดแมแสม จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุจิตบุญพิทักษ
พระอธิการเล็ก วัดปางลอ จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุพัทธโชติคุณ
พระอธิการสมหมาย วัดจอมแจง จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุการจารุวรรณ
พระอธิการดําริ วัดปาโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิปญญาภรณ
พระอธิการชวลิต วัดศรีมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอภินันทมงคลธรรม
พระอธิการเคน วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประโชติสีลสุนทร
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พระอธิการสุภี วัดสระแกว จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูรัตนสีลโสภิต
พระอธิการศักดิ์ชัย วัดเหลาตําแย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพิริยชัยกิจ
พระสมุห สินธุ วัดนิยมบวร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโกวิทบวรธรรม
พระอธิการบุญมี วัดศรีวิไลย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุจิตพัฒโนดม
พระอธิการสุธรรม วัดบัวสระพังทอง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวรรณสราภิรม
พระอธิการเกชา วัดสุกรมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูชัยธรรมาภินันท
พระอธิการสานิตย วัดปาอุดมสามัคคี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมวิริยาภรณ
พระอธิการพีระพงษ วัดศิริมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิมลพุทธิคุณ
พระอธิการบรรทม วัดโพธิ์ศรีสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิจันโทภาส
พระอธิการคําศรี วัดสวางโนนตาล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมวัฒโนภาส
พระอธิการหนูกัน วัดมีชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสีลพรตชัยธรรม
พระอธิการสิทธิพล วัดโพธิ์ทอง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิสิทธิธรรม
พระอธิการวีระยุทธ วัดศรีสมบูรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวรญาณสิริวัฒน
พระอธิการสวัสดิ์ วัดดอนจันทร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมสีลสุนทร
พระอธิการคําตัน วัดโพธิ์ศรีสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโพธิสาสโนภาส
พระอธิการทองพูน วัดบุญญานุสรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุนทรธรรมานุศาสน
พระอธิการสิมมา วัดพระธาตุศิลา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสถิตธรรมาภิบาล
พระอธิการอุบล วัดมัคคราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมปญญาวิสุทธิ์
พระอธิการถาด วัดถ้ํามวง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุทธิสีลสังวร
พระอธิการประเสริฐ วัดอัมพวัน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอัมพวันวัฒนกิจ
พระอธิการสนอง วัดวรเขตวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูพนมวรเขต
พระอธิการจันทรธง วัดจอมเพชร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปญญาวชิรธํารง
พระอธิการอารย วัดภิรมยาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูบุญกิจจาภิรม
พระอธิการวรจักร วัดบานหวยหินขาว จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสถิตสีลาธิคุณ
พระอธิการสลัด วัดสุขสําราญวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูโสมนัสบัณฑิต
พระอธิการทองสา วัดปาสรางฤาษี จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปญญาวรวัฒน
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พระอธิการจําลอง วัดเจริญมิตร จังหวัดหนองคาย เปน พระครูจารุวรรณธรรมวุฒิ
พระอธิการหนู วัดอุดมผลาผล จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุดมอิสรธรรม
พระอธิการสมศักดิ์ วัดสวางปุญโญอุปถัมภ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูอุปถัมภบุญโญภาส
พระปลัด วิทยา วัดนาฬิกวนาวาส จังหวัดหนองคาย เปน พระครูภัทรสิริวุฒิ
พระใบฎีกา บุญกวาง วัดไทย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูนาคกิจไพศาล
พระอธิการเจริญ วัดกัสสปมธุโลม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวัฒนปญญาวุธ
พระอธิการสีทน วัดบําเพ็ญสังฆกิจ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสังฆกิจปญญาโชติ
พระอธิการทองพูล วัดสมหมายวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูมโนรสวนาภิรม
พระอธิการวุฒิ วัดหวยน้ําริน จังหวัดเลย เปน พระครูวรวุฒิธรรมานันท
พระครูสังฆรักษ สกล วัดถิ่นฐานรังสิต จังหวัดเลย เปน พระครูโอภาสธรรมภาณ
พระอธิการชารี วัดอัมพวัน จังหวัดเลย เปน พระครูมงคลวิสุทธิจารี
พระอธิการกระชิน วัดสมนึกวิปสสนา จังหวัดเลย เปน พระครูสุมนกิตติคุณ
พระอธิการเอียง วัดโพนศรี จังหวัดเลย เปน พระครูจันทสารสมณคุณ
พระอธิการสุธรรม วัดโพธิ์ชัย จังหวัดเลย เปน พระครูโพธิจักรธรรม
พระอธิการบุญมี วัดตาลเดี่ยว จังหวัดเลย เปน พระครูประภัสสรบุญวัฒน
พระอธิการบุญมา วัดโพนสวาง จังหวัดเลย เปน พระครูไพบูลยชโยภาส
พระอธิการสมจิตร วัดปาใต จังหวัดเลย เปน พระครูประดิษฐอรัญธรรม
พระอธิการบุญเลียม วัดโพธิ์ชัย จังหวัดเลย เปน พระครูโพธิสันติชัย
พระอธิการเคน วัดลัฏฐิวัน จังหวัดเลย เปน พระครูลัฏฐิวันคุณากร
พระอธิการดวน วัดบูรพาราม จังหวัดเลย เปน พระครูบูรพาธรรมถาวร
พระอธิการอนันต วัดโพธิ์ศรีนาเวียง จังหวัดเลย เปน พระครูโพธิสิริธํารง
พระอธิการสุภาพ วัดดอนแดงประชาอุทศิ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุภัทรธรรมประศาสน
พระอธิการพรสวาง วัดสระประทุมทอง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูไพโรจนสกลกาญจน
พระปลัด บุญทัน วัดศรีชมชื่น จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลวิริยสุนทร
พระอธิการวัฒนา วัดศรีจําปาชนบท จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุวัฒนประสิทธิคุณ
พระอธิการจันทะจร วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลธรรโมภาส

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ข

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๖๖๖. พระอธิการอภิสิทธิ์ วัดศรีวิทยาลัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลปญญาธร
๖๖๗. พระอธิการศิริ วัดพระธาตุโพนทอง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประดิษฐสกลธรรม
๖๖๘. พระอธิการทรงศักดิ์ วัดสันติกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูปุณณสิริธรรม
๖๖๙. พระอธิการจันทา วัดแจงโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลโพธิกิจ
๖๗๐. พระอธิการบุญทอม วัดพวงชมภู จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลจันทโชติ
๖๗๑. พระอธิการประหยัด วัดประชาสามัคคี จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลบุญวัฒน
๖๗๒. พระครูใบฎีกา สมหมาย วัดโพนงาม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลกิตติโสภณ
๖๗๓. พระอธิการสุริยา วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสกลนคร เปน พระครูโพธิสกลธรรม
๖๗๔. พระอธิการสากล วัดหนองแก จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์
๖๗๕. พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดศรีจูมพร จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุธรรมปทุมาภรณ
๖๗๖. พระสมุห โกศล วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูพุทธิธรรมโกศล
๖๗๗. พระอธิก ารชาญชั ย วั ด ทุ ง สว า งราษฎรบํ า รุ ง จั ง หวั ด หนองบั ว ลํา ภู เป น พระครู
ปทุมธรรมสโรภาส
๖๗๘. พระอธิการเคน วัดปารัตนมณี จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอรัญปทุมรัตน
๖๗๙. พระอธิการสุริยา วัดอรัญญเขต จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอรัญปทุมเขต
๖๘๐. พระสมุห เดช วัดศิลาวุฒาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปทุมบุญโชติ
๖๘๑. พระอธิการพัน วัดกุศลนารี จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูมงคลกุศลกิจ
๖๘๒. พระอธิการบัวพา วัดหายโศก จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอโศกปทุมาภรณ
๖๘๓. พระอธิการบุญสงค วัดชมภูวนาวาส จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูวรธรรมวนาวาส
๖๘๔. พระอธิการศาสตรตรี วัดปาถ้ําเสือ จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูอรัญจันทสิริ
๖๘๕. พระอธิการกระแส วัดสวางอรุณ จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูอรุณเทวธรรโมภาส
๖๘๖. พระอธิการบุญพา วัดโคกกระแช จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูปราโมทยชาครธรรม
๖๘๗. พระอธิการเพียรฉันท วัดเสรีไทยธรรมทาน จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสุวิริยธรรมาภรณ
๖๘๘. พระอธิการรุงสวัสดิ์ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูธีรสารโพธิชัย
๖๘๙. พระอธิการสมชาย วัดเกาะแกววนาราม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูรัตนกิจสุภการ
๖๙๐. พระอธิการจํานอง วัดโนนศิลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูธรรมสารบัณฑิต
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พระครูสังฆรักษ สมพร วัดมวงศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอาทรภิธานธํารง
พระอธิการคําตา วัดสวรรคคงคาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิสุทธิธรรมปยุต
พระอธิการอํานวย วัดศรีชมพู จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวัฒนธรรมวงศ
พระอธิการสมาน วัดตะคลอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูพิศาลชัยโสภิต
พระสมุห สมจิตร วัดสําราญ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูชินวงศธรรมวิจิตร
พระใบฎีกา พงษพันธ วัดบานคําใหญ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุธรรมนีติวิวัฒน
พระอธิการธีระวิทย วัดโนนทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสภณนันทสาร
พระปลัด บุญเซ็ง วัดบานเทพรักษา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสรภาณปญญารังษี
พระอธิการประยูร วัดอโสการาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอโศกสุธรรมวงศ
พระอธิการทองมวน วัดไทยนิยม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสถิตบุญวิมล
พระอธิการนพพร วัดสวางโพนงาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปญญาวุฒิวีรกิจ
พระอธิการใบ วัดปามงคลนิมิต จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอัครศาสนธรรมมงคล
พระอธิการวิชัย วัดโนนแหโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอดุลยโพธยาภินันท
พระอธิการประกอบ วัดแสงอุดมสิทธิราษฎร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูบวรธรรมประยุต
พระอธิการพุฒ วัดศรีสงา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสภณพุทธิวงศ
พระอธิการบุรินทร วัดชัยประดิษฐ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูชัยสารธรรมาภิรมย
พระอธิการพรมงคล วัดไตรมิตร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูอมรวราภิวัฒน
พระอธิการพนมไพร วัดสวางมนาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุมนปญญาธิคุณ
พระอธิการทองพูล วัดโนนกลาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกาญจนพัฒนาทร
พระอธิการสนธยา วัดสุมังคลาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสัทธาสมาธิคุณ
พระอธิการไพศาล วัดศรีมณีธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวิบูลยญาณานุสิฐ
พระอธิการฤทธิ์ วัดปาวิเวการาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิทธิสารโสภณ
พระอธิการทองอินทร วัดโพธิ์ศรีวราราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโพธิสารมงคลกิตติ์
พระอธิการสมนึก วัดศรีสิทธิ์ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการโสภา วัดดอนงัว จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูมงคลวีรคุณ
พระอธิการออนสา วัดโคกลาม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูมงคลวุฒิคุณ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ข

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

๗๑๗. พระอธิการสุมน วัดสุทธาวาส จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวิสุทธิ์ญาโณภาส
๗๑๘. พระครูใบฎีกา คําพันธ วัดทาเสมา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวรดิตถธรรมาภรณ
๗๑๙. พระอธิการสุรศักดิ์ วัดสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูธีรธรรมวิภัช
๗๒๐. พระอธิการสมจิตร วัดโพธิ์ทอง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุวรรณสุทธารม
๗๒๑. พระอธิ ก ารไชยประชา วั ด พรหมประสิ ท ธิ์ จั ง หวั ด มหาสารคาม เป น พระครู
สุพรหมประสิทธิคุณ
๗๒๒. พระอธิการไมตรี วัดทุงสวาง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโอภาสธรรมสถิตย
๗๒๓. พระอธิการอดุลย วัดสุคันธาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุคนธธรรมาภิรักษ
๗๒๔. พระอธิการสมัย วัดสวางนิคม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูจันทปญโญภาส
๗๒๕. พระอธิการคําพันธ วัดโนนตูม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูจันทสมาธิคุณ
๗๒๖. พระอธิการบุญ วัดศรีมงคล จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูมงคลสิริธรรม
๗๒๗. พระอธิการไพศาล วัดหนองจิก จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปญญาธรรมวิภัช
๗๒๘. พระอธิการบุญลวน วัดบานโพนชัย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุนทรมงคลสาร
๗๒๙. พระอธิการอรุณ วัดพรมลีวนาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูเกษมวนาภิรม
๗๓๐. พระอธิการเถี่ยน วัดปาราชธรรมานุวัตร จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิจิตรจันทโรภาส
๗๓๑. พระอธิการคํามี วัดบานโนนสวรรค จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูมงคลถิรธรรม
๗๓๒. พระอธิการเที่ยง วัดขาวหลาม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูพิพัฒนธรรมสาร
๗๓๓. พระอธิการสมประเวทย วัดดาวดึง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอภัยธรรมวราภรณ
๗๓๔. พระอธิการสมชาย วัดอุทัยทิพพาวาส จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุทัยกัลยาณธรรม
๗๓๕. พระอธิการบุญรอด วัดสวางโคกกลาง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปยศีลคุณ
๗๓๖. พระอธิการสุขสรรค วัดชมพูอุทธวารี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุนทรธรรมประดิษฐ
๗๓๗. พระอธิการวีระศักดิ์ วัดปาประชาสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูรักขิตศีลคุณ
๗๓๘. พระอธิการทองดี วัดบูรพาคํามะโฮ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูบูรพาบุญญาภิรม
๗๓๙. พระอธิการพุทธา วัดสวางสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประภาสวราภิรักษ
๗๔๐. พระอธิการสมใจ วัดสุมังคลาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประทีปมงคลธรรม
๗๔๑. พระอธิการบรรจง วัดพุทธสถาน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูพุทธิธรรมประภากร
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พระใบฎีกา พรมมา วัดธรรมโสภณวนาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจิรธรรมโสภณ
พระอธิการบุญเหลือ วัดบูรพาภิรมย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกิตติวรรณสุนทร
พระอธิการไหง วัดหนองโน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวาปวุฒิธรรม
พระอธิการสมคิด วัดนิมิตสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิมลปญญาคม
พระอธิการยุทธนา วัดสะอาดนาทม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุทธิปุญโญภาส
พระอธิการจํารัส วัดสวางศรีบุญเรือง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโพธาธิมุต
พระอธิการสมพงษ วัดปารัตนสมภรณ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุธรรมรัตนากร
พระอธิการวิทยา วัดสวางอุทัย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุทัยธรรมประโชติ
พระอธิการลัย วัดโพธิ์ชัยดงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโพธิชัยสันติธรรม
พระอธิการโกศล วัดนิเวศน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาธรรมพิทักษ
พระอธิการสีลา วัดบานหินกอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุนทรพิพัฒนกิจ
พระอธิการดวงธรรม วัดปาจาเหลา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูเกษมนันทาภิรม
พระอธิการสายัน วัดโนนงาม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุนทรธรรมภาษิต
พระอธิการสุพรรณ วัดปาอุทยาน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุนทรวนาภิรม
พระอธิการสมดี วัดสุทธาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุทธธรรมธารี
พระอธิการอัศเจรีย วัดบานหนองแคน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวาปจันทคุณ
พระอธิการวิบูลย วัดนิกรบํารุง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูไพศาลธรรมาภรณ
พระอธิการนิคม วัดดงเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโกศลพัฒนสุนทร
พระอธิการสงวน วัดดงครั่งใหญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุธรรมาภรณ
พระอธิการบุญศรี วัดสงยาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูขันติธรรมรักษ
พระอธิการสังเวียน วัดสวางโพธิ์ใคร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัสสรโพธิคุณ
พระอธิการฉลอง วัดศิริแกวมงคล จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกิตติรัตนมงคล
พระอธิการธีระ วัดจันทราราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโกวิทจันทรักษ
พระอธิการสุดที วัดศิริชัยมงคล จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุภัทรธรรมมงคล
พระอธิการคําภา วัดสุทัศน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิ์ชัยสิริธรรม
พระอธิการยุทธจักร วัดบานหนองชาด จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอินทญาโณภาส
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พระอธิการประจักษ วัดบูรพาจานใต จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูบูรพาธรรมวรคุณ
พระอธิการธีรพิชญ วัดดงลาน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูธีรธรรมโกวิท
พระอธิการบุญเลิศ วัดหนองแดง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอัครธรรมวราภรณ
พระอธิการนุรักษ วัดศิริรังษี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูรังษีญาณสิริ
พระอธิการสมหมาย วัดปาวังธรรม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูศีลธรรมานุวัตร
พระอธิการสมชัย วัดวารีอุดม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุดมวารีรักษ
พระอธิการนิติพล วัดปาน้ําคําพัฒนา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูนิติธรรมโกศล
พระอธิการหาร วัดหนองอาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโกวิทธรรมานุยุต
พระสมุห ดวง วัดสวางอารมณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกิตติพิพัฒน
พระอธิการเจริญ วัดโคตมานุรักษ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูกัลยาณพัฒนกิจ
พระอธิการธงชัย วัดสวางอุทัย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอุทัยปญญาคุณ
พระอธิการประสาร วัดหนองบัวใหญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุทธิญาณสุนทร
พระอธิการบุญวงศ วัดปานาทุงมั่ง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอรัญธรรมนายก
พระอธิการคําพันธ วัดปาศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูภัททิยจันทสาร
พระอธิการเกษตร วัดโชคอํานวย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูพิบูลโสตถิวัตร
พระอธิการเจียร วัดบานดอนเชียงโท จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวีรวงศวรดิตถ
พระอธิการสุทธิชน วัดเกาขาม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูพิศาลศาสนโสภณ
พระอธิการพิชิต วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูชยปุญญากร
พระอธิการประเทือง วัดหนองโน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิโรจนคุณาทร
พระอธิการทองดี วัดภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณนิคมเขต
พระอธิการสมบัติ วัดปาบานแกง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุทธิธรรมปยุต
พระอธิการพิจิตร วัดดอนติ้ว จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิจิตรกาญจนดิตถ
พระปลัด ประดิษฐ วัดทากกแห จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิศิษฏธรรมวงศ
พระอธิการพิชัย วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิชิตบูรพาภิราม
พระอธิการประทีป วัดปาสุธรรมรังษี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอิทธิธรรมรังษี
พระอธิการศักดิ์ศรี วัดจิกสูง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมุจจลินทรฐิตาภรณ
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พระอธิการวิชิต วัดยางนอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิชัยสุนทรธรรม
พระอธิการปฐม วัดสวางหนองแสง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวารีภัทโรภาส
พระอธิการถวิน วัดทับไฮ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูเมตตาอุดมกิจ
พระอธิการเม วัดศรีเชียงใหม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูศีลนพวัฒน
พระอธิการเนา วัดโนนหมากเดือย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลกิตยาภรณ
พระอธิการดวน วัดบานถอน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลปญญาภิวัฒน
พระอธิการคําดี วัดคําหมี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูจันทกาญจนคุณ
พระอธิการโทน วัดอุทกวารี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลสุทธิวารี
พระอธิการทองพูล วัดโนนยาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุวรรณรัตนาภิรม
พระอธิการอภิสิทธิ์ วัดทุงนาใน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูไพโรจนญาณวงศ
พระอธิการสมาน วัดโนนชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโสภณกิจจาภิวัฒน
พระอธิการรังสรรค วัดสมปอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูประดิษฐวชิรโสภณ
พระอธิการบุญมี วัดน้ําขุน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวารีปุญญาภรณ
พระอธิการมั่น วัดหนองบัวแดง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลปทุมกิจ
พระอธิการสุนทร วัดสวางวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโสภณวนาภิรักษ
พระอธิการเกง วัดกิตติราษฎรเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลกิตติวัฒน
พระอธิการนิตร วัดสวาสดิ์ จังหวัดยโสธร เปน พระครูโสตถิศีลคุณ
พระอธิการอมร วัดโพธิสมโพธิ์ จังหวัดยโสธร เปน พระครูโพธิสิทธิวัฒน
พระอธิการถวัลย วัดหนองบก จังหวัดยโสธร เปน พระครูอรัญญเขตคณารักษ
พระอธิการสุภาพ วัดบานกวาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูโสภณรัตนไพศาล
พระอธิการชุมพร วัดบานโปง จังหวัดยโสธร เปน พระครูปุญญวรานุกิจ
พระอธิการทองพูล วัดกุดไกรสร จังหวัดยโสธร เปน พระครูวาปสุวรรณวิจิตร
พระอธิการอาทิตย วัดโคกสวาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูอรุณปญญาวัฒน
พระอธิการกอง วัดนาโพธิ์ จังหวัดยโสธร เปน พระครูโพธิเขตศีลคุณ
พระอธิการสมาน วัดปาสันติธรรม จังหวัดยโสธร เปน พระครูเขมานุรักษ
พระอธิการธํารงศักดิ์ วัดอุตมังคลาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูอุดมจิรานุวัฒน
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พระอธิการสัตยา วัดกุดมะฮง จังหวัดยโสธร เปน พระครูปญญาสารคุณ
พระอธิการอุทาน วัดสรางแต จังหวัดยโสธร เปน พระครูวรปญญาภิวัฒน
พระอธิการสมศักดิ์ วัดบานกลาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูมัชฌิมปุญญาภรณ
พระอธิการสนิตย วัดสวาง จังหวัดยโสธร เปน พระครูโอภาสอินทสาร
พระอธิการสมพร วัดทรายมูล จังหวัดยโสธร เปน พระครูปมุตธรรมคุณ
พระมหาสุพิศ ๓ ประโยค วัดบานเอก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโกศลสุตคุณ
พระอธิการเพียร วัดเหลาโดน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสังวรวิริยคุณ
พระครูสมุห สุรชัย วัดมะหลี่ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประทีปญาณวงศ
พระอธิการวิเชียร วัดยางเครือ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสังวรวชิรธรรม
พระอธิการมี วัดบกขี้ยาง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโสภณวรดิตถ
พระอธิการชินวัฒน วัดแสงจันทร จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประภัศรจันทวัฒน
พระอธิการสมัย วัดบานทุง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูกิตติมโนรมย
พระอธิการราวี วัดปาโนนกุดหลม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูจารุธรรมพิมล
พระใบฎีกา สมัย วัดบานตาหมื่น จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโกวิทปุณณวัฒน
พระอธิการสวัสดิ์ วัดปาโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโสตถิธรรมวงศ
พระอธิการคําหมาย วัดเวฬุวัน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิจิตรสุคันธาภิรม
พระปลัด สุวิทย วัดสิเรียมพุทธาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิศาลพัฒนโกวิท
พระอธิการวันนา วัดสมอ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลรัตนไพศาล
พระอธิการสุพิศ วัดระโยง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพินิจธรรมธาดา
พระสมุห สังเวียน วัดโนนชมพู จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสังวรวรานุกูล
พระอธิการวีระพันธ วัดบานคอ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุธรรมวิมล
พระอธิการสมศักดิ์ วัดสุวรรณาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพุฒิสุวรรณคุณ
พระอธิการประธาน วัดใจดี จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปฏิภาณรัตนาภรณ
พระอธิการมฤคินทร วัดหนองไฮ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวาปธรรมาภิรัต
พระอธิการประสิทธิ์ วัดระกา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูเกษมสุทธิการ
พระครูวินัยธร ทัน วัดปาเมืองนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวัฒนธรรมคุณ
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พระอธิการสินธุ วัดบานโปรง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสารกิจจาทร
พระมหาประดิษฐ ๓ ประโยค วัดบานปฏิรูป จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ
พระครูปลัด บุญโปรง วัดพระธาตุทาอุเทน จังหวัดนครพนม เปน พระครูบริหารบรมธาตุ
พระอธิการโสภา วัดวังโพธิ์ จังหวัดนครพนม เปน พระครูโพธิวรธรรมโสภิต
พระอธิการเกษร วัดนาบั่ว จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุเมธอรัญญเขต
พระอธิการอุทัย วัดจอมศรี จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุดมวรธรรมประโชติ
พระอธิการวิชัย วัดนาซอพัฒนา จังหวัดนครพนม เปน พระครูสุธรรมพัฒโนดม
พระอธิการไพฑูรย วัดจอมแจง จังหวัดนครพนม เปน พระครูไพโรจนศาสนวิมล
พระอธิการเพ็ญ วัดโพธิ์ไทร จังหวัดนครพนม เปน พระครูอรุณโพธิวิธาน
พระอธิการบุญเลี้ยง วัดปาบุญญาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูปุญญาภิวัฒนคุณ
พระอธิการสาคร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิจิตรสาครเขต
พระอธิการวิเชียร วัดอรัญญวาสี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูอรัญญธรรมโสภณ
พระอธิการวิชัย วัดศรีปทุม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูปทุมวิชัยคุณ
พระอธิการมานิต วัดโพธิ์ศรี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูกิตติธรรมนันท
พระอธิการทัศนะ วัดพุทธรูปโพธิ์ศรี จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูสารกิจโพธิคุณ
พระอธิการไพศาล วัดมาลัยวัลย จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูไพศาลธรรมรัต
พระอธิการครสวรรค วัดศรีเจริญ จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูถาวรสุขวัฒน
พระอธิการพนธกร วัดอนุกชาติ จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูประสิทธิศาสนวงศ
พระอธิการทองพูน วัดปาบึงศิลาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูสันติวรธรรม
พระอธิการวรวุฒิ วัดโพธาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูพุทธิปญญาคุณ
พระอธิการสงค วัดโนนคอ จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูปทีปรัตนากร
พระอธิการบุญจันทร วัดโคกกอง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวิรัชธรรมธาดา
พระอธิการธนพล วัดธรรมรังสี จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูบวรกิตติรังษี
พระอธิการเหรียญ วัดกุงชัย จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูปญญาทีปกร
พระอธิการธนาวัฑฒ วัดโคกกลาง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวัฒนจันทคุณ
พระอธิการบัวเรียน วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวัฒนถาวรคุณ
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พระอธิการสุริยะ วัดหัวนา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภิตบุญญเขต
พระอธิการชม วัดเกรียม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูนันทศีลคุณ
พระปลัด ประทีป วัดปาโกรกสะเดา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอรัญธรรมภาณี
พระอธิการอุดม วัดหนองเต็ง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกิตติวิหารคุณ
พระอธิการเพิ่ม วัดบานซิน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธจิตตาทร
พระอธิการสนั่น วัดตะกุดขอน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรธรรมโฆษ
พระอธิการเจน วัดงิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโกศลธรรมธัช
พระอธิการเทียม วัดศรีบุญญาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมงคลบุญญาทร
พระอธิการทอง วัดศรีนิมิต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมงคลศุภนิมิต
พระอธิการลําพันธ วัดใหมนารี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูนวกิจจาทร
พระอธิการณรงค วัดศรีสุข จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาวีราคม
พระอธิการทองจันทร วัดบานสองหอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวรรณกิจโสภิต
พระอธิการบุญนพ วัดหนองสาหราย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณวิริยานุวัตร
พระครูสมุห มงคล วัดตลุกผักไร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมงคลธรรมาภรณ
พระอธิการวิน วัดคลองกี่ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิริยสังวร
พระอธิการกอน วัดหนองเสือบอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกัลยาณสิริธรรม
พระครูสมุห ตันโจ วัดบานนอยพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประโชติคุณาทร
พระอธิการสมจิต วัดมงคลหัตถีสันติวาส จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุภัทจิตตารักษ
พระอธิการบุญมี วัดหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเกษมบุญวัตร
พระใบฎีกา ผลแสง วัดเจริญพรต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธิบุญญากร
พระใบฎีกา ประยูร วัดดอนยาวใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบริบูรณศีลวัตร
พระสมุห ธีรศักดิ์ วัดใหญสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวีรธรรมรุจิ
พระอธิการกรกฎ วัดหนองบัวทุง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธรรมภาณสุนทร
พระอธิการเอื้อน วัดบานซึม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรบุญกิจ
พระอธิการถวัลย วัดบานยอกขาม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิวิธธรรมวงศ
พระอธิการสมพงษ วัดใหมโพธิสัตย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโพธิจิตตารักษ
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พระอธิการอุทัย วัดเพิก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอรุณธรรมวิภัช
พระอธิการสนิท วัดโนนเพ็ดสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรธรรมประภัศร
พระอธิการสมนึก วัดขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุจิตวรวัฒน
พระอธิการตอย วัดบานชาด จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอดุลธรรมานุวัตร
พระอธิการวัชรพงศ วัดเวฬุวัน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูไพศาลสารพิสุทธิ์
พระอธิการบุญธรรม วัดหนองสังข จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิพัฒนศีลสังวร
พระอธิการสมชาติ วัดลําชี จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูศีลชยาภรณ
พระอธิการกั่นชัย วัดมวงเงาะ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิชัยธีรคุณ
พระอธิการโสภา วัดหนองไผลอม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูถาวรชัยกิจ
พระอธิการแพ วัดบานโปงเกต จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิพิธชัยคุณ
พระอธิการธงสิน วัดแกงจิก จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิเศษสารนิติ
พระอธิการสบท วัดบัวบาน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโชติวราภรณ
พระอธิการสมรัตน วัดอัมพวัน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูนิเทศธรรมสาร
พระปลัด สมสวน วัดน้ําตกเจริญธรรม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปญญาเขมาราม
พระอธิการอาน วัดหงสทอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูมงคลสุวรรณคุณ
พระอธิการชัยวัฒน วัดพรไตรรัตน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุมนธรรมประสิทธิ์
พระอธิการสมศรี วัดมูลปกษี จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูธีรญาณวีรากร
พระอธิการหลอน วัดศรีสนามคงคา จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุทธิศีลาจาร
พระอธิการสีโทน วัดศรีบุญเรือง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปญโญภาสวิมล
พระอธิการรังสรรค วัดโนนแต จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสันติจิตตารักษ
พระอธิการอุทัย วัดสุวรรณาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอุดมญาณสถิต
พระอธิการแกว วัดแจงไพรวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโกศลสมณธรรม
พระอธิการสิงห วัดใหมสามัคคีธรรม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูนรเทพชัยคุณ
พระอธิการบุญเจือ วัดเนินทอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูจันทสารสุพล
พระอธิการสมพงษ วัดโนนสําราญ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุวัฒนวราภรณ
พระอธิการสุดใจ วัดโพนแพง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปญญาธนวัฒน
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พระอธิการสงา วัดเขาพนมโดมวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูชัยสารวิมล
พระปลัด สมร วัดหนองมะคาใหม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโสภณกิตยานุรักษ
พระอธิการสรรเพชร วัดธงไชยสวางอรุณ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอรุณเขมากร
พระอธิการเจ วัดบานบุ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุเมธปญญาวุฒิ
พระอธิการกลอนทอง วัดปาหนองปรือ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุกิจธรรมโสภณ
พระอธิการธวัชชัย วัดโคกขมิ้น จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวชิรธรรมธัช
พระอธิการบุญธรรม วัดสระกุด จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูบวรธรรมกิตติ์
พระอธิการสลาตัน วัดบานแสลงพัน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูประทีปธรรมาราม
พระอธิการนิ่ม วัดหนองมันปลา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุจิตธรรมากร
พระอธิการนนทนันท วัดอุดมมงคลชัย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุดมชัยทัต
พระอธิการสมจิตร วัดธาตุ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูนิโครธพุทธิคุณ
พระปลัด ชอบ วัดตาดาน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปญญาวรสาร
พระอธิการสรชัย วัดปาเรไร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูเกษมชยานุกูล
พระอธิการบุญเลิศ วัดประทุมทอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิสุทธิ์รัตนสาร
พระอธิการอาน วัดศรีรัตนาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูรัตนสารวิสุทธิ์
พระอธิการนอย วัดนาจาน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมงคลธรรมรังษี
พระครูใบฎีกา ตอย วัดโคกกระเบา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุดมธรรมพิจิตร
พระอธิการสอน วัดโคกสนวน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมงคลธรรมประสาธน
พระอธิการคํามี วัดหนองสองหอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมงคลวรกิจจารักษ
พระอธิการวิเชียร ๔ ประโยค วัดบานนอยรมเย็น จังหวัดสุรินทร เปน พระครู
พระมหาบุญเลิศ ๓ ประโยค วัดปารมไทร จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิมลปญญากร
พระอธิการบุญเพ็ง วัดโพธิ์งาม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสภณโพธิพิทักษ
พระอธิการสุวัฒน วัดอาวุธยุทธยาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุวัฒนธรรมาวุธ
พระครูธรรมธร บุญธรรม วัดกลาง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสาธิตบุญญาภรณ
พระอธิการสาม วัดปาบานงิ้ว จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุนทรปญญาโสภณ
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๙๔๙. พระอธิการสงา วัดโสนกลาง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุมนปภากร
๙๕๐. พระอธิการวิชา วัดบานเฉนียง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุทธิวิโมกข
๙๕๑. พระอธิการสุรชัย วัดสระบัว จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปทุมชยาภิรักษ
๙๕๒. พระอธิการกัณฐพล วัดปราสาทศิลาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปราสาทศิลาภิรัต
๙๕๓. พระอธิการมิตร วัดหนองจอก จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประภัสสรวิริยคุณ
๙๕๔. พระอธิการเมือง วัดสุนทรธรรมาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุนทรธรรมธารี
๙๕๕. พระอธิการยิ้ม วัดกลางบัวเชด จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลวราจารย
๙๕๖. พระอธิการประสิทธิ์ วัดชัยมงคลวนาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสันติประสิทธิคุณ
๙๕๗. พระอธิการสุพิน วัดสามโค จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปราสาทสุวรรณกิจ
๙๕๘. พระอธิการอวย วัดปาทามวง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอรุณวรดิตถ
๙๕๙. พระอธิการชัยยะ วัดสามราษฎรนุกูล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิกรมประชานุกูล
๙๖๐. พระอธิการสุวรรณ วัดปราสาทบานจารย จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพิศาลสุวรรณคุณ
๙๖๑. พระอธิการดุลย วัดโคกสําโรง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลธรรมานุภัทร
๙๖๒. พระอธิการสูน วัดศรีโพธาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสิริโพธาภิรม
๙๖๓. พระอธิการวิชิต วัดโคกกะดวด จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประโชติธรรมาทร
๙๖๔. พระปลัด สมใจ วัดบานเขาถ้ํา จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสิทธิปญญาวุธ
๙๖๕. พระครูซํา วัดใหมกวางทอง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุวรรณธรรมานุรักษ
๙๖๖. พระอธิการสุพล วัดนูประสาทวราวาส จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิมลธรรมโฆสิต
๙๖๗. พระปลัด จุฬา วัดกระแจะ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุเมธธรรมรักขิต
๙๖๘. พระสมุห สนธยา วัดสมบูรณทรัพย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูอุดมขันติคุณ
๙๖๙. พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีสุทธาวาส จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูพิพัฒนปญญาภรณ
๙๗๐. พระอธิการแฉลม วัดบางแขยง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูอุดมสิทธิคุณ
๙๗๑. พระมหาสนธยา ๔ ประโยค วัดบานคลอง ๓๐ จังหวัดนครนายก เปน พระครู
ปริยัติธรรมานุยุต
๙๗๒. พระอธิการสุทิน วัดบานบุง จังหวัดนครนายก เปน พระครูสุนทรธรรมวิสุทธิ์
๙๗๓. พระครูวินัยธร มาโนช วัดดง จังหวัดนครนายก เปน พระครูประโชติวีราภรณ
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พระครูปลัด เชาวลิต วัดสันตยาราม จังหวัดนครนายก เปน พระครูสันตจิตวรคุณ
พระอธิการณรงค วัดเนินสูงสามัคคี จังหวัดนครนายก เปน พระครูพิพิธธรรมรังษี
พระสมุห มงคล วัดทวีพูลรังสรรค จังหวัดนครนายก เปน พระครูสุธรรมมังคโลภาส
พระครูปลัด จํานงค วัดนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูประภัศรกัลยาณคุณ
พระปลัด สม วัดวิเวกวนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูจันทสิริโสภิต
พระครูใบฎีกา พงษพัน ธ วัด สุนีย ศรัทธาธรรม จั ง หวัด ฉะเชิงเทรา เปน พระครู
พระอธิการสมบูรณ วัดหนองปลิง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูพนมเขตคณารักษ
พระอธิการโกมินทร วัดศรีสุตาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสถิตธรรมชัย
พระอธิการประคอง วัดบานแลง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูถิรธรรมประยุต
พระอธิการชื่น วัดปาบัวคําพัฒนา จังหวัดสระแกว เปน พระครูปทุมกิตติสาร
พระอธิการจรินทร วัดหนองตะเคียนบอน จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุจิตจริยคุณ
พระอธิการสมศรี วัดมะกอก จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิบูลปญโญภาส
พระอธิการสามารถ วัดเขาพรมสุวรรณ จังหวัดสระแกว เปน พระครูมงคลพรหมาจาร
พระใบฎีกา จํารัส วัดคลองเจริญ จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิจิตรรัตนธรรม
พระอธิการอรุณ วัดเขาสิงโต จังหวัดสระแกว เปน พระครูประโชติสีหบรรพต
พระครูใบฎีกา วิศนุ วัดวังมน จังหวัดสระแกว เปน พระครูวิลาศธรรมโสภณ
พระอธิการศักดิ์ชัย วัดหันทราย จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุคันธสีลวัฒน
พระครูสังฆรักษ กนก วัดอางศิลา จังหวัดสระแกว เปน พระครูโสภณศิลาเขต
พระอธิการบุญมา วัด อพป. คลองหาด จังหวัดสระแกว เปน พระครูพิมลจันทรังษี
พระอธิการบุญเหลือ วัดหนองลีซอ จังหวัดสระแกว เปน พระครูมงคลธรรมพิมล
พระอธิการชื่น ๓ ประโยค วัดเกาะสระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุตธรรมรัต
พระอธิการสมนึก วัดหรงบน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูพิทักษอินทมุนี
พระครูสังฆรักษ เวียง วัดหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูภัทรปญญาคุณ
พระอธิการเจิ้ง วัดหงสแกว จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมงคลรัตนวิสุทธิ์
พระอธิการจําลอง วัดเภาเคือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูอัครธรรมโชติ
พระใบฎีกา สัมฤทธิ์ วัดโบราณาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุจินตาภรณ
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พระใบฎีกา แคลว วัดบางวงค จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมงคลกมลวัฒน
พระอธิการเกษม วัดมะมวงตลอด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมงคลเหมรัต
พระอธิการเจริญ วัดชมพูพนัส จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูวิชัยธรรมรัต
พระสมุห ตระการ วัดน้ําพุ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูพัฒนสุนทร
พระสมุห สมบูรณ วัดคีรีวง จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูวรธรรมากร
พระปลัด สมพงษ วัดควนตะโก จังหวัดชุมพร เปน พระครูสุตาภินันท
พระใบฎีกา สุนทร วัดอัมพาวาส จังหวัดชุมพร เปน พระครูพิจิตรอัมพารักษ
พระใบฎีกา เปรมศักดิ์ วัดขุนกระทิง จังหวัดชุมพร เปน พระครูปยธรรมรส
พระสมุห เสวก วัดธัญญาราม จังหวัดชุมพร เปน พระครูปยธัญญารัต
พระอธิการจําลอง วัดพิทักษสมณกิจ จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูพิทักษสมณกิจ
พระครูธรรมธร อมรศักดิ์ วัดเทพนิมิตร จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูกิตติญาณโกวิท
พระครูใบฎีกา สุชาติ วัดสิทธิชัยรังสรรค จังหวัดตรัง เปน พระครูวรสิทธิชัย
พระครูสังฆรักษ กิตติ วัดโหละหาร จังหวัดตรัง เปน พระครูสถิตปุญญวัตร
พระปลัด ศุภโชค วัดหนองคลา จังหวัดตรัง เปน พระครูสุภัทรธรรมสาร
พระปลัด ชาคร วัดสวน จังหวัดตรัง เปน พระครูบวรธรรมวงศ
พระใบฎีกา คลอง วัดนางหลาด จังหวัดตรัง เปน พระครูชยมงคลธรรม
พระอธิการพา วัดควนเมา จังหวัดตรัง เปน พระครูขันติมงคล
พระสมุห กฤษฎา วัดปากคลอง จังหวัดพังงา เปน พระครูปุญญาภิรม
พระสมุห วิเชียร วัดราชา จังหวัดพังงา เปน พระครูราชานุรักษ
พระครูปลัด อรุณ ๔ ประโยค วัดคลองสน จังหวัดกระบี่ เปน พระครูประภาสธรรมาวุธ
พระสมุห ประดิษฐ วัดเฉลิมพนมเขต จังหวัดกระบี่ เปน พระครูสถิตเฉลิมเขต
พระมหาอําพล ๓ ประโยค วัดจังโหลน จังหวัดสงขลา เปน พระครูปยสุตาภรณ
พระครูสังฆรักษ ไพสิน วัดทุงหวังนอก จังหวัดสงขลา เปน พระครูอัตถธรรมพินิต
พระปลัด สุจิต วัดปาดังเบซาร จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุทธิจิตสุนทร
พระครูปลัด อุดมเกียรติ วัดควนเจดีย จังหวัดสงขลา เปน พระครูกิตติศาสนคุณ
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๑๐๓๕.
๑๐๓๖.
๑๐๓๗.
๑๐๓๘.
๑๐๓๙.
๑๐๔๐.
อดุลธรรมพิทักษ
๑๐๔๑.
๑๐๔๒.
๑๐๔๓.
๑๐๔๔.
๑๐๔๕.
๑๐๔๖.
๑๐๔๗.
๑๐๔๘.

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

พระสมุห กัมปนาท วัดโคกทราย จังหวัดสงขลา เปน พระครูสันติวโรปกรณ
พระอธิการจิภาณุ วัดโพธิ์ จังหวัดสงขลา เปน พระครูประสุตโพธิคุณ
พระปลัด ปญญา วัดสีหยัง จังหวัดสงขลา เปน พระครูโกวิทปญญารัตน
พระปลัด บัญญัติ วัดวังโต จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุเมธาพิมล
พระปลัด เหียน วัดลําพดจินดาราม จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุธรรมวรประสาธน
พระใบฎีกา จิระเดช วัดคลองยอ จังหวัดสงขลา เปน พระครูถาวรจิตคุณ
พระครูปลัด แอบ วัดแกลวทรงธรรม จังหวัดสงขลา เปน พระครูโอภาสวีรากร
พระอธิการสวาท วัดแหลมดิน จังหวัดพัทลุง เปน พระครูธรรมิสสรารักษ
พระครูอุทัย วัดวิหารสูง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูวัชรวิหารคุณ
พระสมุห ฉิ้น วัดควนฝาละมี จังหวัดพัทลุง เปน พระครูมงคลบวรธรรม
พระสมุห ประทีป วัดปุณณาวาส จังหวัดพัทลุง เปน พระครูประโชติจารคุณ
พระปลัด สุดใจ วัดอุไดเจริญ จังหวัดสตูล เปน พระครูวิจิตรพัฒนาภิรม
พระใบฎีกา สมนึก วัดพิทักษคลองขุด จังหวัดสตูล เปน พระครูพิทักษจันทคุณ
พระสมุห สุเทพ วัดสาลวัน จังหวัดปตตานี เปน พระครูอดุลญาณรัต
พระครูใบฎีกา ญาณเกษมรัฐ วัดทุงขอย จังหวัดปตตานี เปน พระครูบวรวีรญาณ
พระอธิ ก ารพิ ทั ก ษ พ งศ วั ด คี รี ว งศาราม จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เป น พระครู
พระสมุห สุรกานต วัดเวฬุวัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูประจักษปญญาคม
พระอธิการรอยเอ็ด วัดนันทิยาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูนันทบุญญาภรณ
พระอธิการบุญมา วัดปาสมปอย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปุญญวราคม
พระครูวินัยธร สุจินต วัดมหาบุศย กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิทักษรัตนพิมล
พระประจวบ วัดศิริเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสมถวิกรม
พระประยูร วัดกํามะเชียร จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูขันติสารโสภิต
พระสมบูรณ วัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิสิตจิตตานุกูล
พระอภิสิทธิ์ วัดแมตาว จังหวัดตาก เปน พระครูสิทธิจิตตานุยุต

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ข
๑๐๔๙.
๑๐๕๐.
วรมาตุโสภณ
๑๐๕๑.
๑๐๕๒.
๑๐๕๓.
๑๐๕๔.
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๑๐๕๖.
๑๐๕๗.
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๑๐๖๓.
๑๐๖๔.
๑๐๖๕.
๑๐๖๖.
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๑๐๗๑.
๑๐๗๒.
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๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

พระปลัด ทองสุข วัดราษฎรชุมพล จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุขุมสีลานุกิจ
พระครูพิจิตรสรคุณ จักร วัดมงคลธรรมกายาราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครู
พระปลัด ศรีเมฆ วัดโพธิบุปผาราม จังหวัดแพร เปน พระครูโสภิตโพธานุรักษ
พระครูสุรศักดิ์ วัดทุงนาว จังหวัดแพร เปน พระครูคัมภีรปญญานุยุต
พระใบฎีกา อาทิตย วัดพระบาทอุดม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประจักษกจิ จานุยุต
พระครูดวงคํา วัดศาลา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโชติสุวรรณสรณ
พระสมุห ทิวทัย วัดถ้ําเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบริสุทธิสีลานุยุต
พระวิทวัฒน วัดกลาง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลถาวรกิจ
พระทองใบ วัดทุงสวาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณธรรมวิมล
พระประสิทธิ์ วัดบูรพาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูบูรพาธรรมานุกูล
พระปลัด นาขวัญ วัดเหลาจั่น จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวรปญญาภิรักษ
พระครูปลัด เอกคุน วัดปาพุทธมงคล จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิจัยธรรมโกวิท
พระประถม วัดรังษีชัชวาลย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูรังษีวรานุกิจ
พระสนั่น วัดมวงเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุทนตจิตตาภิรักษ
พระหาญ วัดสวางอารมณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติกิจจานุกิจ
พระบุบผา วัดไตรภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุนันทปญญานุกูล
พระสุนทร วัดโพธิการาม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโพธิปญญานุกูล
พระเปลี่ยน วัดใต จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูทักษิณธรรมรักษ
พระใบฎีกา จรูญ วัดรังกาใหญ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูจันทสารกิจจาทร
พระครูธรรมธร สุรสิทธิ์ วัดลําโพง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุธรรมโสภณ
พระประจวบ วัดหนองศาลา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวรธวัชชัย
พระบุญเลี้ยง วัดปาเลไลย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมงคลธรรมาภิวัฒน
พระสมุห ประกิจ วัดบานดาน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิจักษศีลาภิรม
พระอดุลย วัดอัมภาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวีรธรรมาภิรมย
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๑๐๗๓.
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พระปลัด บัญดิษฐ วัดสุพลศรัทธาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูศรัทธาพลาธร
พระอุทัย วัดพระยาทํา จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูอรุณรัตนวัตร
พระปลัด สมาน วัดโพธิ์ศรี จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูโพธิกิจจานุการ
พระครูเสนาะ วัดควนเนียง จังหวัดสงขลา เปน พระครูนันทธรรมกิจ
พระครูใบฎีกา เนื่อง วัดควนอินทรนิมิตร จังหวัดพัทลุง เปน พระครูมงคลกิจจานุกิจ
พระมหาธรรมนูญ ๓ ประโยค วัดเรืองยศสุทธาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
พระครูปลัด ทวี วัดศิริพงษธรรมนิมิต กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวุฒิธรรมานุกิจ
พระครูสมุห ประทีป วัดราษฎรศรัทธาธรรม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิบูลวรานุกิจ
พระมานิตย วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิพิธวรกิจจานุการ
พระครูปลัด ถนอมศิลป วัดผองพลอยวิริยาราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิริยานุวัตร
พระครูธรรมธร สุชาติ วัดบางเพ็งใต กรุงเทพมหานคร เปน พระครูปุณณธรรมานุโยค
พระครูสมุห กุหลาบ วัดพระไกรสีห กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิบูลกิจจานุการ
พระบุญเชิด วัดใหมหญาไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูพิศิษฎบุญสาร
พระปลัด ประภาส วัดเขารักษ จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนคีรีรักษ
พระครูวินัยธร ยอด วัดออมนอย จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูอนุกิจโสภณ
พระสมุห สมยศ วัดกลางวังเย็น จังหวัดราชบุรี เปน พระครูโสภณอาจารวัตร
พระสมุห วันชัย วัดประชุมพลแสน จังหวัดราชบุรี เปน พระครูสุนทรพลญาณ
พระปลัด ทองพูน ๔ ประโยค วัด ราษฎรนิมิต จั งหวัด เพชรบุรี เป น พระครู
พระปลัด ธวัฒชัย วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูอาทรวรวัฒน
พระมหาบุญเชิด ๖ ประโยค วัดไตรภูมิ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูศรีวชิรนิมิต
พระสมุห อํานวย วัดแกวสุริยฉาย จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวรวรรณวชิรกิจ
พระปลัด ไพรัตน วัดเขาคอพัฒนาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสาทรพัชรบรรพต
พระสุวรรณ วัดวชิรธรรมาวาส จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุทธิธรรมสุนทร

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ข
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๑๐๙๖. พระมหาอรชุน ๓ ประโยค วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุมนสุตกิจ
๑๐๙๗. พระครูสังฆรักษ อนุศาสน วัดศรีดอนตัน จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุเมธกิจจาทร
๑๐๙๘. พระครู ธ รรมธร ชลายุ ท ธ วั ด พระธาตุ ด อยเวา จั ง หวั ด เชี ย งราย เป น พระครู
ประยุตเจติยานุการ
๑๐๙๙. พระสมเพชร วัดสันปง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูจันทธรรมจารี
๑๑๐๐. พระสุวิทย วัดเหลาหลวง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุปญญาภินันท
๑๑๐๑. พระประดิษฐ วัดถ้ําอินทรแปลง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูนวการโกศล
๑๑๐๒. พระอานนท วัดศิริวัฒนา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุภัทรธรรมนันท
๑๑๐๓. พระปลัด สมาน วัดโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประดิษฐโพธิธรรม
๑๑๐๔. พระชัยวัลย วัดศรีประทุมวนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริอุบลวนาภิรักษ
๑๑๐๕. พระสุรัชต วัดสวางอารมณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโอภาสกิจจานุการ
๑๑๐๖. พระมหาหนูพร ๓ ประโยค วัดทาสวาง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติโชติยาภรณ
๑๑๐๗. พระปลัด สรสิช วัดสระทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปยชัยกิจจานุกูล
๑๑๐๘. พระเตรียม วัดปานาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูขันติอุดมธรรม
๑๑๐๙. พระครูปลัด สุพัฒน วัดอัมพวัน จังหวัดยโสธร เปน พระครูอัมพวันศาสนกิจ
๑๑๑๐. พระสัญลักษณ วัดวิสุทธิโสภณ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโสภณญาณวัฒน
๑๑๑๑. พระวิชิต วัดโอกาส จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุทัยปทุมาภรณ
๑๑๑๒. พระปลัด พีรพล วัดธาตุประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม เปน พระครูโกวิทประสิทธิคุณ
๑๑๑๓. พระสนิท วัดปทุมวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบวรปทุมารักษ
๑๑๑๔. พระสมฤทัย วัดศาลาทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวรรณเจติยานุกูล
๑๑๑๕. พระชํานาญ วัดวังยายทอง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุธรรมชินวงศ
๑๑๑๖. พระสุพจน วัดหวยเกษียรใหญ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูสุพจนปญญาภรณ
๑๑๑๗. พระใบฎีกา วีระศักดิ์ วัดโคกปบ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูปญญากิจจาทร
๑๑๑๘. พระปลัด สัมพรรณ วัดไผขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุวรรณกิจจานุรักษ
๑๑๑๙. พระครูใบฎีกา ยงยุทธ วัดมะขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสัทธานุรักษ

เลม ๑๓๐ ตอนที่ ๙ ข
๑๑๒๐.
๑๑๒๑.
๑๑๒๒.
๑๑๒๓.

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

พระปลัด สมนึก วัดดอนกะถิน จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูวีรสังฆานุกูล
พระมหาเสนห ๔ ประโยค วัดทาเรือ จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูสุทธิสีลานุโยค
พระปลัด วินัย วัดเอก จังหวัดสงขลา เปน พระครูจิรกิจจานุยุต
พระครูสมุห จุลเดช วัดคูหาภิมุข จังหวัดยะลา เปน พระครูสิทธิปุญญาคม
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

