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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ จํานวน ๑,๑๖๗ รูป ดังนี้
๑. พระเทพเมธาภรณ เป น พระธรรมวราภรณ สุ น ทรสี ล าจาร ภาวนากิ จ วิ ธ านปรี ช า
ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสนามพราหมณ
จังหวัดเพชรบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดธรรมนีติวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพวงศาจารย เปน พระธรรมวิสุทธาจารย ปฏิภาณธรรมวาที ปูชนียฐานประยุต
วิสุทธิศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะ ชั้นธรรม สถิต ณ วัดหนองแวง
พระอารามหลวง จั ง หวั ด ขอนแก น มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รม ได ๖ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด
วิ สุ ท ธิ ว รวั ฒ น ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑ พระครู ธ รรมธร ๑ พระครู สั ง ฆรั ก ษ ๑ พระครู ส มุ ห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพปริยัติวิธาน เปน พระธรรมมหาวีรานุวัตร ปริยัติกิจวิมล โสภณธรรมวราลังการ
ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะ ชั้นธรรม สถิต ณ วัดคลองโพธิ์
พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดวีรวัฒน ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระเทพสุธี เปน พระธรรมวิมลโมลี ศรีศาสนกิจโกศล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดไตรธรรมาราม จังหวัด
สุราษฎรธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๖ รูป คือ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระราชสารสุธี เปน พระเทพเมธาภรณ สุนทรปริยัติดิลก ตรีปฎกวิภูษิต ยติคณิสสร
บวรสัง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้น เทพ สถิต ณ วัด สิริ กาญจนาราม จัง หวัด กาญจนบุ รี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระราชรั ต นมุ นี เป น พระเทพมหาเจติ ย าจารย สุ วิ ธ านศาสนกิ จ ตรี ป ฎ กบั ณ ฑิ ต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครปฐม มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระราชวิ ริ ย าภรณ เป น พระเทพญาณเวที ศี ล าจารโสภณ วิ ม ลศาสนกิ จ จาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดศรีอุโมงคคํา พระอารามหลวง
จั ง หวั ด พะเยา มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชสุตาลังการ เปน พระเทพสุธี ศรีศาสนกิจดิลก ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆวิชัย ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชมุนี เปน พระเทพโมลี สีลาจารวิมล โสภณวิหารกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุง เทพมหานคร มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆวิชิต ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชมงคลรังษี เปน พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ
มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ ฝ า ยวิ ป ส สนาธุ ร ะ มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระภาวนาวิริยคุณ เปน พระราชภาวนาจารย ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้น ราช ฝา ยวิ ปส สนาธุ ระ สถิ ต ณ วั ด พระธรรมกาย จั ง หวัด ปทุ ม ธานี
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระมหานายก เปน พระราชมุนี ศรีปริยัติวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระราชาคณะชั้น ราช สถิต ณ วั ด บวรนิเ วศ ราชวรวิห าร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๐ ข

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

๑๓. พระวิสุทธินายก เปน พระราชปริยัติบัณฑิต วิจิตรธรรมาภรณ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสนธิกรประชาราม จังหวัดเพชรบูร ณ มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระเมธีธรรมาลังการ เปน พระราชเขมากร ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดแพร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระวิสุทธิภัทรธาดา เปน พระราชวรเมธี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุ กรมได ๔ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูสัง ฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระรัตโนภาสวิมล เปน พระราชรัตนโมลี ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระภาวนาวิสุทธิคุณ เปน พระราชมงคลวุฒ าจารย ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
จั ง หวั ด ยะลา มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั ง ฆรั ก ษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระพิ ศิ ษ ฏ พั ฒ นพิ ธ าน เป น พระราชวั ล ภาจารย สุ วิ ธ านภาวนากิ จ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝายวิปสสนาธุระ สถิต ณ วัดหนองหอย พระอารามหลวง
จัง หวัด ราชบุ รี มี ฐ านานุ ศั กดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได ๔ รู ป คือ พระครู ป ลัด ๑ พระครู สั ง ฆรั กษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๙. พระรัตนมงคลโมลี เปน พระราชวรญาณโสภณ โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๐. พระปญญารัตนาภรณ เปน พระราชรัตนเมธี ศรีปริยัติกิจธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีเอี่ยม กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระเมธีวราภรณ เปน พระราชปริยัติโมลี ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด โมลี โ ลกยาราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระศรีสุธรรมมุนี เปน พระราชรัตนมุนี ตรีปฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด พิ ช ยญาติ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้ง ฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑
พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๓. พระเมธีรัตโนดม เปน พระราชสีมาภรณ ตรีปฎกวราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ ๑ พระครูสมุห ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระครูพิศาลวินัยวาท วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะปลัดขวามีนามวา พระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สกลสังฆประธาน
มหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย
๒๕. พระครู วิ สุ ท ธิ ญ าณ วั ด หนองหญ า ลาด จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป น พระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระญาณวิเศษ
๒๖. พระครูอรรคธรรมธารี วัดถ้ําพรหมโลก จังหวัดลพบุรี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระอุดมศีลคุณ
๒๗. พระครูกิตติวรคุณ วัดอรัญญวาสี จังหวัดหนองคาย เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระ
มีนามวา พระกิตติสารโสภณ
๒๘. พระครู สั น ติ ป ญ ญาภรณ วั ด เซกาเจติ ย าราม จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เป น พระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระวิชัยธรรมคณี
๒๙. พระครู วิ ม ลศี ล โสภณ วั ด ทุ ง ศรี ส องเมื อ ง จั ง หวั ด นครพนม เป น พระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระวิมลธรรมภาณ
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๓๐. พระครูอาทรธรรมนาถ วัดชุมนุมศรัทธา จังหวัดนครปฐม เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระปฐมคณาจารย
๓๑. พระครูส ารเนติ โ กศล วัด ตํ า หนั ก จั ง หวั ด นครนายก เป น พระราชาคณะ มีน ามว า
พระมุนีนายก
๓๒. พระครูสุปญญาโกศล วัดดอนตูมกมลาวาส จังหวัดชัยนาท เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระวิสุทธินายก
๓๓. พระครูสุทธิพรหมคุณ วัดปาวังเลิง จังหวัดมหาสารคาม เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสุทธิธรรมโสภณ
๓๔. พระครู อรรถธรรมเมธี วั ด ควนกะไหล จัง หวัด พั ง งา เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระประสาธนสารโสภณ
๓๕. พระมหาทอง ๙ ประโยค วั ด เขาสมโภชน จั ง หวั ด ลพบุ รี เป น พระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระภาวนาสมณคุณ
๓๖. พระครูศรีจริยาภรณ วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปตตานี เปนพระราชาคณะ มีนามวา
พระสิริจริยาลังการ
๓๗. พระครูศรีรัตนาลังการ วัดโพนชัย จังหวัดเลย เปนพระราชาคณะมีนามวา พระสิริรัตนเมธี
๓๘. พระครูเขมวงศานุการ วัด นิโรธสังฆาราม จังหวัด ยะลา เปน พระราชาคณะมีนามวา
พระโสภณธรรมมุนี
๓๙. พระครู อ นุ ส รธรรมคุ ณ วั ด เหนื อ จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระสุนทรธรรมประพุทธ
๔๐. พระครูเกษมวิริยคุณ วัดแสงเกษม จังหวัดอุบลราชธานี เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระรัตโนภาสวิมล
๔๑. พระครู สิ ท ธิ คี รี รั ก ษ วั ด เขาทุ เ รี ย น จั ง หวั ด นครนายก เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระสิทธิวรนายก
๔๒. พระมหาสนอง ๙ ประโยค วัดเชิงหวาย จังหวัดอางทอง เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระศรีวิสุทธิโสภณ
๔๓. พระครู วิ สิ ฐ นั น ทวุ ฒิ วั ด พระธาตุ แ ช แ ห ง จั ง หวั ด น า น เป น พระราชาคณะมี น ามว า
พระชยานันทมุนี
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๔๔. พระครู ป ญ ญาวรกิ จ วั ด โลการาม จั ง หวั ด สงขลา เป น พระราชาคณะ มี น ามว า
พระวิสุทธาจารคุณ
๔๕. พระครู พุ ท ธิ ญ าณโสภณ วั ด พระพุ ท ธบาทตากผ า พระอารามหลวง จั ง หวั ด ลํ า พู น
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระพุทธบาทพิทักษ
๔๖. พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี เปนพระราชาคณะ
มีนามวา พระปญญารัตนาภรณ
๔๗. พระมหาชูชาติ ๙ ประโยค วัดนรนาถสุนทริการาม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระอมรมุนี
๔๘. พระมหามงคล ๙ ประโยค วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีวีรมุนี
๔๙. พระมหาจํ า ลอง ๙ ประโยค วั ด ยานนาวา พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีวชิราลังการ
๕๐. พระมหาศิริ ๙ ประโยค วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระเมธีปริยัติวิบูล
๕๑. พระมหาอิทธิยาวุธ ๙ ประโยค วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระปริยัติโศภณ
๕๒. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปญญาจารย วิศิษฏ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปนพระราชาคณะมีนามวา พระวิเชียรกวี
๕๓. พระมหาไสว ๗ ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระภาวนาวิริยคุณ
๕๔. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ไสว วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระโสภณวชิราภรณ
๕๕. พระครูวิสุทธิสีลวัฒ น วัด โสมนัส ราชวรวิห าร พระอารามหลวง กรุง เทพมหานคร
เปนพระราชาคณะฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระกิตติวิมลเมธี
๕๖. พระครู ป ลั ด สั ม พิ พั ฒ นธุ ต าจารย วั ด สระเกศ ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา พระพิทักษบรมบรรพต
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๕๗. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นวิ สุ ท ธิ คุ ณ วั ด พระธาตุ ศ รี จ อมทอง วรวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงใหม เปนพระราชาคณะมีนามวา พระศรีศิลปาจารย
๕๘. พระครูวิมลจันโทภาส วัดใหญสวางอารมณ จังหวัดนนทบุรี เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระนันทวิริยาภรณ
๕๙. พระครูสุนทรพิพัฒนโกศล วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร เปนพระราชาคณะมีนามวา
พระพิพัฒนวิริยาภรณ
๖๐. พระครูไพศาลสาครกิจ วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร เปนพระราชาคณะ
ฝายวิปสสนาธุระมีนามวา พระภาวนาวิสุทธิคุณ
๖๑. พระครู ป ลั ด วิ มลสิท ธิวัฒ น วั ด แกว ฟา จัง หวัด นนทบุ รี เปน พระราชาคณะมี น ามว า
พระโสภณรัตนาภรณ
๖๒. พระมหานรินทร ๕ ประโยค วัดรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนสิรินธร
๖๓. พระครู ป ลั ด พรหมจริ ย วั ฒ น ณั ฐ ดนั ย วั ด สุ ท ธิ ว ารี จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป น พระครู
สุทธิตารกาภิรักษ
๖๔. พระมหาณรงคชัย ๖ ประโยค วัดสุทธิกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครู
ศรีศาสนกิจ
๖๕. เจาอธิการเสกสรร วัดปาศรีบุรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสภณกิตติสาร
๖๖. พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน สุพล ๔ ประโยค วัดมาบนาดี จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน
พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ
๖๗. พระมหาบัญญัติ ๕ ประโยค วัดบอลอ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสิริคณาพิทักษ
๖๘. พระมหาพิทักษ ๖ ประโยค วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูภาวนาสมณคุณ
๖๙. พระมหาทวีป ๕ ประโยค วัดสวางสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสิริพัชรานุศาสน
๗๐. พระปลัด อุดร วัดศรีวิชัย จังหวัดนครพนม เปน พระครูอุดรธรรมภาณ
๗๑. พระมหาประมวล ๖ ประโยค วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน พระครู
สุธีคัมภีรญาณ
๗๒. พระครูปลัดธีรวัฒน ประภาส วัดวิมุตติธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิมุตติธีรญาณ
๗๓. พระครูปลัดกิตติวัฒน องอาจ วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครู
ภาวนาวีรคุณ
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๗๔. พระมหาหนึ่งฤทัย ๓ ประโยค วัดราชสิงขร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูศรีศาสนกิจวิธาน
๗๕. พระมหาไสว ๖ ประโยค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีธรรมสารวิโรจน
๗๖. พระมหาวีรธรรม ๖ ประโยค พระอารามหลวง วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เปน
พระครูศรีวชิรวงศ
๗๗. พระมหาสุเทพ ๕ ประโยค วัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูสิริสุทธิสาร
๗๘. พระครูปลัดปริยัติวัฒน วิเชียร วัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอางทอง
เปน พระครูวิเศษชัยสิทธิ์
๗๙. พระมหาอํานาจ ๕ ประโยค วัด เสาธงทอง พระอารามหลวง จัง หวัด ลพบุรี เป น
พระครูสิริสิกขวิธาน
๘๐. พระครูวินัยธร วรนัยน ๓ ประโยค วัดใหญอินทาราม พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี
เปน พระครูพิสิฏฐกิจจาภิรม
๘๑. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน ทวี วัดไรขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เปน พระครู
โสภณปฐมาภรณ
๘๒. พระครูวินัยธร เดชา ๕ ประโยค วัดหนองหนอย พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี
เปน พระครูสิริราชบุรานุวัตร
๘๓. พระมหาบุญชนะ ๖ ประโยค วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค
เปน พระครูสุธีธรรมนิทัศน
๘๔. พระมหาศรีวรรณ ๕ ประโยค วัดพระแกวดอนเตาสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลําปาง
เปน พระครูสิริรัตนโสภิต
๘๕. พระมหาชํานาญ ๖ ประโยค วัดศรีโคมคํา พระอารามหลวง เปน พระครูพินิตธรรมประภาส
๘๖. พระครูปลัดมงคลวรวัฒน กิตติภพ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย เปน
พระครูปริยัติชยาภิวัฒน
๘๗. พระมหาอดุลย ๖ ประโยค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน
พระครูสุธีกิตติวรญาณ
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๘๘. พระมหาประเสริฐพร ๖ ประโยค วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม
เปน พระครูศรีมหาชยาภิมณฑ
๘๙. พระมหาอนันต ๖ ประโยค วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
ศรีวชิรปญญาภรณ
๙๐. พระครูปลัดสิทธิวฒ
ั น ประสาน วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เปน พระครูพิธานกิจจานุกูล
๙๑. พระครู ป ลั ด นายกวรวั ฒ น พจน วั ด ดงมู ล เหล็ ก กรุ ง เทพมหานคร เป น พระครู
ปยกิจวรวัฒน
๙๒. พระครูปลัดคุณวัฒน สุรศักดิ์ วัดกระทุม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณพิหารกิจ
๙๓. พระครูป ลัด กิ ต ติว รวัฒ น ธงชัย วัด โบสถด อนพรหม จัง หวั ด นนทบุรี เปน พระครู
โสภิตกิตตยาภรณ
๙๔. พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน สมปอง วัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครู
กิตติวิสุทธิวัฒน
๙๕. พระครูปลัดภาณวัฒน สมศักดิ์ วัดรางตันนิลประดิษฐ จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครู
สาครธรรมรัตน
๙๖. พระครูปลัดสาธุวัฒน พรพรหม วัดชาง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรกิจจาภรณ
๙๗. พระมหาวี ร วงศ ๓ ประโยค วั ด พิ ช ยญาติ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูภาวนาวีรานุสิฐ
๙๘. พระครูปลัด ประจาก วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูภาวนาสมณวัตร
๙๙. พระครูวิสุทธิสรคุณ วิชิต วัดบานกุม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูภาวนาธรรมากร
๑๐๐. พระมหาชอบ ๖ ประโยค วั ด สุ ว รรณาราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสุธีจันทวงศ
๑๐๑. พระมหาคมกฤช ๖ ประโยค วั ด สั ง เวชวิ ศ ยาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีกิตติสาร
๑๐๒. พระมหาเฉลิ ม พล ๖ ประโยค วั ด ไตรมิ ต รวิ ท ยาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูศรีปริยัติโฆสิต
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๑๐๓. พระครู ใ บฎี ก า สมบั ติ ๕ ประโยค วั ด ภคิ นี น าถ วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสิริธนสาร
๑๐๔. พระมหาพี ร เดช ๓ ประโยค วั ด บวรนิ เ วศ ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูปริตรโกศล
๑๐๕. พระครูวินัยธร มานพ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
เปน พระครูพิมลธรรมภาณ
๑๐๖. พระครูปลัดสุตวัฒน สุรินทร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูธรรมาธิการ
๑๐๗. พระมหาเสริมศักดิ์ ๔ ประโยค วัดชินวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี
เปน พระครูสุตธรรมานุโยค
๑๐๘. พระครูพิศาลสรนาท ดํารง วัดชูจิตรธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปน พระครูวิภัชธรรมวิจิตร
๑๐๙. พระครูปลัด สมชาติ วัดหนาพระเมรุราชิการาม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปน พระครูพุทธวิหารโสภณ
๑๑๐. พระครูปลัด สายชล วัดศาลาปูน วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปน พระครูอาทรวิหารานุกิจ
๑๑๑. พระมหาสุเมง ๓ ประโยค วัดปาเลไลยก วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
เปน พระครูอมรศุภกิจ
๑๑๒. พระครูพุทธพากยประกาศ อิทธิพล วัดเสนหา พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
เปน พระครูวิจิตรการโกศล
๑๑๓. พระครูปลัดปญญาวรวัฒน ไพรัตน ๓ ประโยค วัดมหาธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดราชบุรี เปน พระครูธํารงปริยัติวงศ
๑๑๔. พระมหาฉลวย ๕ ประโยค วัดเพชรสมุทร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
เปน พระครูมงคลสมุทรคุณ
๑๑๕. พระมหาพงษเจริญ ๓ ประโยค วัดเขาโบสถ พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปน พระครูปริยัติภัทรวงศ
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๑๑๖. พระครูปลัด สมหมาย ๓ ประโยค วัดนครสวรรค พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค
เปน พระครูนิรันตรสุตกิจ
๑๑๗. พระครูป ลัดเถรานุวัตร สุวิทย ๓ ประโยค วัด พระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิห าร
พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูรัตนเสนาภิมุข
๑๑๘. พระมหาสุวรรณ ๔ ประโยค วัดราษฎรศรัทธาธรรม พระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย
เปน พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ
๑๑๙. พระมหาบรรจง ๔ ประโยค วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม พระอารามหลวง เปน
พระครูปรีชาปริยัตยาทร
๑๒๐. พระครู ป ลั ด ชริน ทร ๔ ประโยค วัด พระสิ งห วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโสภณปริยัติ
๑๒๑. พระมหาภคินทร ๓ ประโยค วัดศรีจันทร พระอารามหลวง จังหวัดขอนแกน เปน
พระครูปญญาสารโกศล
๑๒๒. พระมหาชริน ทร ๔ ประโยค วัด กลาง จั งหวัด กาฬสิน ธุ พระอารามหลวง เป น
พระครูปญญามัชฌิมานุกูล
๑๒๓. พระมหาบรรจบ ๔ ประโยค วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน
พระครูปริยัติศาสนการ
๑๒๔. พระมหาละมัย ๓ ประโยค วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง จังหวัดรอยเอ็ด เปน
พระครูสุตมัชฌิมาภรณ
๑๒๕. พระปลัด สมควร วัดสุปฏนาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี
เปน พระครูอุบลคณานุสิฐ
๑๒๖. พระมหาวีรวงศ ๔ ประโยค วัดสะแก พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เปน
พระครูปริยัติธรรมพิมล
๑๒๗. พระครูปลัด ธนะพัฒน ๔ ประโยค วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร
เปน พระครูปญญาสุธรรมนิเทศก
๑๒๘. พระมหาโสพิทร ๓ ประโยค วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เปน พระครูเหมเจติยาภิบาล
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๑๒๙. พระมหาจํานงค ๔ ประโยค วัดปฐมบุตรอิศราราม กรุงเทพมหานคร เปน พระครู
ปฐมสุตาลังการ
๑๓๐. พระมหาภีรญาณ ๖ ประโยค วัดแกงขนุน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสุธีธรรมากร
๑๓๑. พระมหาบุญเกิน ๖ ประโยค วัดศรีโสภณ จังหวัดระยอง เปน พระครูศรีธรรมาภิมณฑ
๑๓๒. พระมหาธารา ๕ ประโยค วัดเนินกระปรอก จังหวัดระยอง เปน พระครูสิริธรรมสุธี
๑๓๓. พระมหาถิรเดช ๕ ประโยค วัดสวางชาติประชาบํารุง จังหวัดนครปฐม เปน พระครู
สิริปฐมากร
๑๓๔. พระครูปลัดธีรวรวัฒน พงษระพี วัดหนองสังขทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครู
วิสาลวรานุวัตร
๑๓๕. พระมหาสวัสดิ์ ๖ ประโยค วัดนิคมสามัคคี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครู
ศรีธรรมสถิต
๑๓๖. พระครูปลัดปริยัติวัฒน ชนะ วัดบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูอินทวรวิชัย
๑๓๗. พระมหาอเนกพงษ ๖ ประโยค วัดสถาน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูศรีพิพิธธํารง
๑๓๘. พระมหาบุญเกตุ ๖ ประโยค วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูศรีธวัชโสภณ
๑๓๙. พระมหาเรืองยศ ๕ ประโยค วัด บานโนนสมบูรณ จัง หวัด รอยเอ็ด เปน พระครู
สิริภัทรานุยุต
๑๔๐. พระมหาอนุชิต ๕ ประโยค วัดเหลาแดง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสิริปทุมาลัย
๑๔๑. พระปลัด วันชัย วัดปาหินลาด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิมลพนารม
๑๔๒. พระอธิการสมศักดิ์ วัดปาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวาทีธรรมสุนทร
๑๔๓. พระมหาชูชีพ ๖ ประโยค วัดหนองสังข จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูศรีปญโญภาส
๑๔๔. พระมหาสําราญ ๕ ประโยค วัดบานสองชั้น จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสิริวิสุทธิธรรม
๑๔๕. พระมหาสุรัตน ๖ ประโยค วัดคุมเหนือ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูศรีปริยัติสาทร
๑๔๖. พระครู ป ลั ด ดิ ล กวั ฒ น ปราณี วั ด หนองกระจั บ จั ง หวั ด ปราจีน บุ รี เปน พระครู
จันทศีลวิสุทธิ์
๑๔๗. พระครู วิ นัย ธร สุขุ ม ๓ ประโยค วัด บรมนิ ว าส ราชวรวิห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวินัยรักขิต
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๑๔๘. พระครูวินัยธร ปรัชญา ๓ ประโยค วัดหัวลําโพง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูปริยัติปรัชญากร
๑๔๙. พระครูธรรมธร วุฒิชัย ๓ ประโยค วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูนิวิฐธรรมสิทธิ์
๑๕๐. พระปลัด พิสิษฐ ๓ ประโยค วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เปน พระครูมงคลพิสุทธาภรณ
๑๕๑. พระครูสมุห ฉัตรชัย วัดยาง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิธานอุดมกิจ
๑๕๒. พระครูศัพทมงคล พยนต วัดอาษาสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ พระอารามหลวง
เปน พระครูสถาพรธีรคุณ
๑๕๓. พระครูธรรมธร มนูญ วัดสิริจันทรนิมิตร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดลพบุรี
เปน พระครูมนูญธรรมรังสี
๑๕๔. พระครูสังฆรักษ เสริม ศักดิ์ วัดพระปฐมเจดีย ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดนครปฐม เปน พระครูอาทรเจติยธาดา
๑๕๕. พระครูใบฎีกา แดง วัดพระงาม พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เปน พระครู
ปฐมธรรมโสภณ
๑๕๖. พระวิสุทธิ์ วัดสองพี่นอง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูอนุกูลนวการ
๑๕๗. พระปลั ด ประเสริ ฐ วั ด บั ว งาม พระอารามหลวง จั ง หวั ด ราชบุรี เป น พระครู
วิธานสังวรคุณ
๑๕๘. พระปลัด นริศ วัดใหญสุวรรณาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี เปน
พระครูพัชรศิลปาคม
๑๕๙. พระครูใบฎีกา สุชาติ วัดธรรมิการาม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปน พระครูสุนทรธรรมสิทธิ์
๑๖๐. พระมนัส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย เปน
พระครูมนูญกิจจานุโยค
๑๖๑. พระครูสมุห สมคิด วัดพระเจดียซ าวหลัง พระอารามหลวง จังหวัด ลําปาง เปน
พระครูไพจิตเมตตยาทร
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๑๖๒. พระครูสังฆรักษ พิทักพงษ วัดพระแกว พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เปน พระครู
ประพัฒนรัตนพงศ
๑๖๓. พระปลัด ทรงศักดิ์ วัดพระธาตุแชแหง พระอารามหลวง จังหวัดนาน เปน พระครู
ฉันทเจติยานุกิจ
๑๖๔. พระปลัด ดวงคํา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม
เปน พระครูไพบูลเจติยานุรักษ
๑๖๕. พระสถาพร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถิตสังฆบริหาร
๑๖๖. พระครูวินัยธร สุริยา วัด พระธาตุเชิงชุม พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร เปน
พระครูสกลวรานุกิจ
๑๖๗. พระพยั บ วั ด มหาพุ ท ธาราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป น พระครู
พุทธิพงศานุวัตร
๑๖๘. พระครูสมุห สบาย วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เปน พระครูโพธิสิริสารธรรม
๑๖๙. พระครูปลัด จํารัส วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครพนม
เปน พระครูสุธรรมเจติยาภรณ
๑๗๐. พระครูสมุห นาคนอย วัดพระนารายณมหาราช วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
นครราชสีมา เปน พระครูวิสุทธิ์สารคุณ
๑๗๑. พระปลัด ณรงค วัดทรงศิลา พระอารามหลวง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูชัยภูมิกิตติคุณ
๑๗๒. พระครูปลัด ณรงคชัย วัดสระแกว พระอารามหลวง จังหวัดสระแกว เปน พระครู
วิจิตรกิจจานุการ
๑๗๓. พระครูสมุห วิริทธิพล วัดทาโพธิ์ วรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช พระอารามหลวง
เปน พระครูโอภาสโพธิรัตน
๑๗๔. พระมหาวิรัตน ๕ ประโยค วัดซับสมบูรณ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสิริธารากร
๑๗๕. พระครูสมุห สิริพงศ ๕ ประโยค วัดปาเมตตาธรรม จังหวัด ชัยภูมิ เปน พระครู
สิริเมตตาธรรม
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๑๗๖. พระมหากายสิทธิ์ ๔ ประโยค วัดบานหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครู
ปริยัตญาณโสภณ
๑๗๗. เจาอธิการบุญเหลี่ยม วัดดอนแกวเชียงดา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรกิจวิบูล
๑๗๘. เจาอธิการวชิระ วัดประชาสามัคคี จังหวัดเลย เปน พระครูวีรวุฒิสุนทร
๑๗๙. พระครูสมุห ฤทัย ๓ ประโยค วัด หลวงพิสัยเจติยาราม จังหวัด หนองคาย เป น
พระครูสุตอิสสรธรรม
๑๘๐. พระมหานิวัตร ๔ ประโยค วัดสวางภพ จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิจิตรอาภากร
๑๘๑. พระมหาไพฑูรย ๖ ประโยค วัดงิ้วงาม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูศรีสิมพลีภิรักษ
๑๘๒. พระมหาณัฏฐณภัทร ๔ ประโยค วัดเตาปูน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูโสภณสุตากร
๑๘๓. พระครูปลัดปฎกวัฒน ประจักษ วัดชุง จังหวัดสระบุรี เปน พระครูสิทธิพิมล
๑๘๔. พระมหาวิเชียร ๖ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครู
ศรีรัตนวิภูษิต
๑๘๕. พระมหาวรเทพ ๖ ประโยค วัดยางนอน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูศรีวิสุทธิกิจ
๑๘๖. พระมหาสมบัติ ๕ ประโยค วัดหลังเขา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูสิริสุธรรมนิเทศก
๑๘๗. พระมหายอดเพชร ๖ ประโยค วัดทาบัวทอง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูศรีรัตนวิเชียร
๑๘๘. พระวินัยธร ประวิทย วัดปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูฉันทธรรมานุสิฐ
๑๘๙. พระมหามงคล ๔ ประโยค วัดชางเคิ่ง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปริยัติกิจมงคล
๑๙๐. พระมหายงยุทย ๓ ประโยค วัดสามัคคีธรรม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุตวีรธรรม
๑๙๑. พระครูวินัยธร เสาร ๓ ประโยค วัดดอยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเลย เปน พระครู
ปริยัติกิตติวุฒิ
๑๙๒. พระครู ป ลัด ชาญณรงค ๓ ประโยค วั ด ศรี บุ ญ เรื อง จั ง หวั ด เลย เป น พระครู
สุตคุณาลงกรณ
๑๙๓. พระมหาจักรภพ ๔ ประโยค วัดดอนแกว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติภัทราลังการ
๑๙๔. พระมหาดํารงค ๓ ประโยค วัดใหมสามัคคี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติวชิรญาณ
๑๙๕. พระมหาลิขิต ๖ ประโยค วัดบานกอก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูศรีพัฒนพิบูล
๑๙๖. เจาอธิการอุดม วัดพรสวรรค จังหวัดยโสธร เปน พระครูอุดมคุณาธาร
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พระมหาศุภกร ๖ ประโยค วัดหนองขามนาดี จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครู
เจาอธิการสิทธิศักดิ์ วัดละเวี้ย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูภัทรสมาจารคุณ
เจาอธิการมนตรี วัดปาหนาม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุขุมปญญารังษี
พระมหาคําเพียร ๓ ประโยค วัดสุทธิวงศา จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปริยัติสุทธิวงศ
พระมหาฤทัย ๓ ประโยค วัดตนตาล จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุตชยาภิวัฒน
พระครูวินัยธร เมษา วัดทาแพ จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุรัตวิหารการ
พระปลัด สาคร วัดมะนาว จังหวัดตราด เปน พระครูมงคลรัตนเขต
เจาอธิการถนัดกิจ วัดเขาถ้ําหมี จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูภาวนาจิตตาภิรักษ
พระปลัด สุพจน วัดยอดแกว จังหวัดหนองคาย เปน พระครูสุธรรมรัตนาภรณ
พระครูปลัด บรรจบ วัดทาสําราญธรรม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูภาวนาสิทธิการ
เจาอธิการอุทัย วัดกุฎีทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโสภณเจติยากร
พระสมุห สุรชัย วัดกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุภัทรธรรมโสภิต
เจาอธิการวิชาญ วัดหัวคุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูโสภณสันติคุณ
พระครูวินัยธร สนอง วัดโคกกุม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน
พระปลัด อนันท วัดปาแหน จังหวัดสระบุรี เปน พระครูปยสีลสังวรคุณ
พระครูสังฆรักษ ประทุม วัดเทพอําไพ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวิมลสังวรกิจ
เจาอธิการบุญรัตน วัดธรรมรักษนิเวศน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูพิทักษรัตนาภรณ
เจาอธิการปอ วัดหนองมะคา จังหวัดลพบุรี เปน พระครูศุภาจารคุณ
พระครูสังฆรักษ จํานงค วัดทุงสงบ จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยกิตติวัฒน
พระใบฎีกา วิรัตน วัดหนองบมกลวย จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตศาสนโกศล
พระปลัด ประทิน วัดหนองกราง จังหวัดนครปฐม เปน พระครูวิวัฒนธรรมโชติ
พระครูสังฆรักษ ประเสริฐ วัดพันตําลึง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิสิฐวุฒิกร
พระสมุห เชิงชาญ วัดไผเดี่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูเวฬุวันปญญาวัฒน
พระใบฎีกา วิรมย วัดทับผึ้ง จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูวิบูลนาคประทีป
พระครูสมุห เดชา วัดหวยเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุภัทราจารวัตร
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๒๒๒. พระปลั ด สุ พ จน วั ด ราษฎร ศ รั ท ธาธรรม จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เป น พระครู
สุนทรกาญจนาคม
๒๒๓. พระครูธ รรมธร เสนาะ วัด เขาพระศรีรัต นาราม จังหวัด กาญจนบุรี เปน พระครู
วิมลกาญจนรัตน
๒๒๔. เจาอธิการอโณทัย วัดสองทอธรรมสถิต จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสถิตกาญจนวงศ
๒๒๕. พระสมุห สุมิตร วัดน้ําคลุง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูบวรกาญจนวงศ
๒๒๖. พระครูวิจิตรสรคุณ พิทัก วัดพุพง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนกิจธํารง
๒๒๗. พระธรรมธร บรรหาญ วัดหนองฝาย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูพิมลกาญจนธรรม
๒๒๘. พระครูปลัด อุดม วัดหนองหมี จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิบูลภัทรกิจ
๒๒๙. พระครูวินัยธร สมชาย วัดหนองปลาไหล จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูโสภิตกิตติคุณ
๒๓๐. พระใบฎีกา เนิ่ม วัดตะแบกโพรง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูพิสุทธิ์ปุญญาคม
๒๓๑. พระใบฎีกา สมศักดิ์ วัดโพนทอง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวุตถกิตติวัฒน
๒๓๒. เจาอธิการยงยุทธ วัดแมวงก จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิธานสีลวงศ
๒๓๓. เจาอธิการหนึ่ง วัดกล่ําหูกวาง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิสัยจันทสาร
๒๓๔. เจาอธิการจําเริญ วัดสักงาม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุวัฒนวชิรโสภณ
๒๓๕. พระสมุห เพชร วัดบางลําพู จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิชัยบัณฑิต
๒๓๖. เจาอธิการอัครพันธ วัดวังกระทึง จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิศิษฏผดุงศาสน
๒๓๗. เจาอธิการประสงค วัดใดน้ําขุน จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิเศษอรรถสิทธิ์
๒๓๘. พระมหาจํานงค ๓ ประโยค วัด ปาบานหัว โตก จังหวัด เพชรบูร ณ เปน พระครู
ขันติธรรมโสภณ
๒๓๙. พระปลัด สังเวียน วัดโนนตะแบก จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโกศลพัชรเวช
๒๔๐. พระปลัด ญาณเดช วัดวังยาว จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุธรรมพัชรนิวิฐ
๒๔๑. พระปลัด วิษณุ วัดใหมชัยมงคล จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูสุชัยพัชรมงคล
๒๔๒. เจาอธิการจักรกฤษณ วัดไรตาพุฒ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูกิตติพัชรธํารง
๒๔๓. เจาอธิการประวิตร วัดประชิตกัลยาณมุนี จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูกัลยาณพัชรสถิตย
๒๔๔. เจาอธิการอวน วัดน้ําปุน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูพิสุทธิ์เขมาภินันท
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พระใบฎีกา สุภี วัดสามัคคีธรรม จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูโสภณปญญาพิสุทธิ์
เจาอธิการอานนท วัดหัวนา จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูปราโมชจันทคุณ
พระปลัด ศุภชัย วัดหนองมะคัง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุภกิจชยาภรณ
เจาอธิการสุเวทย วัดดานนาขาม จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูสถิตธรรมเวทย
พระปลัด อนันต วัดพระยืนพุทธบาทยุคล จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูพุทธบทบริหาร
พระใบฎีกา ระพิน วัดปากลี จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูจารุวรรณวรนาท
พระปลัด บุญเปลี่ยน วัดแมสุก จังหวัดลําปาง เปน พระครูกิตติบุณยสาร
พระปลัด ดุสิทธิ์ วัดบานใหม จังหวัดลําปาง เปน พระครูธีรพงศพิศิษฏ
พระปลัด ทรงเดช วัดบานเหมี้ยง จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุนทรสมันตพิทักษ
เจาอธิการประมวล วัดศรีบุญชุม จังหวัดพะเยา เปน พระครูถาวรบุญธํารง
เจาอธิการมนตชัย วัดฝายกวาง จังหวัดพะเยา เปน พระครูคัมภีรชยาภิรัต
เจาอธิการศุภชัย วัดนาออม จังหวัดพะเยา เปน พระครูบวรธรรมโสภิต
เจาอธิการประยงค วัดโละ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูบริหารธรรมประยุต
เจาอธิการสมบัติ วัดพนาลัย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูบุญเขตพิสณฑ
พระครูปลัด กิจเมธี วัดดอนมูล จังหวัดแพร เปน พระครูวีรการโกวิท
เจาอธิการนันทนภัทร วัดไร จังหวัดนาน เปน พระครูสุนันทประภาส
เจาอธิการทักษิณ วัดพระบาท จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูพุทธบทโสภิต
เจาอธิการฐานปนพงศ วัดน้ําตกแมสา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถาพรพัฒนวงศ
พระครูปลัด กมล วัดสหกรณแปลงสอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุวัฒนธรรมโฆษิต
พระครูมานิตย วัดตนกอก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูขันตยากรมานิต
พระครูจันทรทิพย วัดสันเจดียริมปง จังหวัดลําพูน เปน พระครูอินทวรรณทิพากร
เจาอธิการบุญเพ็ง วัดปาวิเวกวราราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมอรัญวัตร
เจาอธิการธงชัย วัดปาดงใหญ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสิทธิชยากร
เจาอธิการเพชรดี วัดทาศิลา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรสีลโสภณ
เจาอธิการรัตนรังสี วัดหนองไผ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูรัตนสีลคุณ
เจาอธิการมหัฆพงษ วัดเวฬุวัน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรพุทธิวงศ
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เจาอธิการประสิทธิ์ วัดศรีจําปา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูประภัศรอุดมกิจ
เจาอธิการชาย วัดชุมพวงสวรรค จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมธรรมโชติ
เจาอธิการเทียบ วัดศรีมงคล จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปมงคลธรรม
พระครูใบฎีกา สนั่น วัดเฝาไรวนาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปสุวรรณเขต
เจาอธิการสาย วัดโพธิรุกขาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปโพธิรัตน
เจาอธิการสนามชัย วัดเปงจานเหนือ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปสุนทรฉันท
เจาอธิการภานุภัทร วัดใหมศรีชมพู จังหวัดเลย เปน พระครูวิชัยวุฒิคุณ
พระปลัด นัน วัดโพธิ์ชัย จังหวัดเลย เปน พระครูประภัศรวุฒิชัย
พระครูสังฆรักษ ทิม วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ จังหวัดเลย เปน พระครูโพธิสิริวุฒิ
เจาอธิการวีระชัย วัดปาเลไลยก จังหวัดเลย เปน พระครูประทีปวุฒิธรรม
เจาอธิการชู วัดศรีวิลัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลปญญาวุธ
เจาอธิการไวพร วัดกลางโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลปญญาภรณ
เจาอธิการคี วัดอุทการาม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลสีลาภรณ
เจา อธิ การประผาน วั ด ศรีบุ ญ เรื องบุต ราราม จัง หวัด หนองบัว ลํ าภู เปน พระครู
เจาอธิการอดุล วัดสุทธาวาสสามัคคี จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปญญาวีรโชติ
เจาอธิการยศพร วัดศรีเจริญพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสิริมงคลวัฒน
เจาอธิการประยูร วัดสิริธรรมทาน จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสุธรรมวรญาณ
เจาอธิการวระจิตร วัดศรีชมชื่น จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสุจิตธรรมานันท
เจาอธิการบดินทร วัดสันติธรรม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสันติธรรมนิวิฐ
พระมหาคําพอง ๔ ประโยค วัดเวียงไชย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติชัยกิจ
เจาอธิการประสาท วัดพิมลธรรมาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปทุมสารพิมล
เจาอธิการคําผัน วัดศรีสวาง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประโชติจาทร
พระปลัด สุเมธ วัดโชติการาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประโชติสารนิวิฐ
พระปลัด สมบูรณ วัดโพลเลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกิตติวราภินันท
เจาอธิการสัญชัย วัดพรหมวิหารธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกันตวิหารธรรม
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เจาอธิการสุนทร วัดไชยสถานธรรม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุชัยธรรมสถิตย
พระครูสังฆรักษ ภิรมย วัดกูแกว จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูรัตนาภิรมย
พระครูสมุห สมัย วัดบูรพา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุจิตบูรพาภิรักษ
เจาอธิการโยธิน วัดปาหนองสิม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสันตยาภิรัต
พระครูสังฆรักษ เฉลิมชัย วัดหลักสิบ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโกวิทชัยคุณ
เจาอธิการไพฑูรย วัดจําปาทอง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุตตมปญโญภาส
เจาอธิการเพลิน วัดบูรพาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจันทสุธรรมวงศ
เจาอธิการอุไร วัดขอนแกน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูธรรมสิริโสภณ
เจาอธิการจํารัส วัดสุทธิธรรมาราม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูปุญญศาสนโสภณ
เจาอธิการวิจิตร วัดปากูเหลางาม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูขันติธรรมาภรณ
พระมหาวิษณุ ๓ ประโยค วัดเกาะแกวเจติยาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครู
เจาอธิการประยูร วัดโสภณวิหาร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประดิษฐธรรมโสภณ
พระใบฎีกา สมพร วัดศิริชัยธาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครู ชัยธรรมสิริคุณ
พระครูพิศิษฐสรการ เอกนรินทร วัดอุดมไพรสณฑ จัง หวัดรอยเอ็ด เปน พระครู
เจาอธิการสุขศิลป วัดทาวารี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวรรณวารีพิทักษ
พระครูสมุห เหลื่อม วัดบานกลาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุดมมัชฌิมนิคม
พระครูใบฎีกา ไพลบ วัดมวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุบลธรรมวิโรจน
พระปลัด ประจักษ วัดบานโซง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิรัชศาสนการ
เจาอธิการณรงค วัดดงนอยนาสนาม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุธรรมปทุมาลัย
เจาอธิการพงษวฒ
ั ณ วัดสามแยกโพธาราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโพธิสิริญาณวงศ
พระปลัด พิลา วัดเมืองหลวง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิศาลนคราภิรม
เจาอธิการฟอง วัดบานเทิน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิพิธธรรมาวุธ
เจาอธิการทิม วัดบานสมบูรณ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวชิรวิหารการ
เจาอธิการชูชาติ วัดหนองสังข จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวาปขันติคุณ
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พระสมุห มนตรี วัดกระแซง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิธานธรรมวัฒน
เจาอธิการสมศักดิ์ วัดลุมพุก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสุเมธอุดมคุณ
พระใบฎีกา สุวรรณ วัดบานดาน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิจิตรกาญจนเขต
เจาอธิการขาว วัดจอมแจง จังหวัดนครพนม เปน พระครูปญญาธีรธาดา
เจาอธิการไพรวัลย วัดทาดอกแกวเหนือ จังหวัดนครพนม เปน พระครูปทีปจันทโรภาส
พระสมุห ทักศิลป วัดยอดโพธิ์ทอง จังหวัดนครพนม เปน พระครูวชิรสารคุณ
เจาอธิการบุญธาร วัดคัมภีรโรอนุสรณ จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูปญญาคุณาธาร
เจาอธิการทองเริ่ม วัดอุดรมงคล จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูประภัศรอดุลกิจ
เจาอธิการชุม วัดอัมพวันถาวร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอัมพวันถาวรคุณ
เจาอธิการจําป วัดโนนประดู จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเกษมวโรดม
เจาอธิการจอย วัดโนนตาล จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกันตธรรโมภาส
เจาอธิการสมพงษ วัดโนนสมบูรณ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูไพบูลจิตตารักษ
พระครูปลัด อภัย วัดเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุภาจารคุต
พระปลัด วีระ วัดดานใน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอาทรวิริยคุณ
พระครูวินัยธร วีระ วัดบานดอนนอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพีรเดชธํารง
พระสมุห พรเลิศ วัดบันไดมา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอัครศีลวิสุทธิ์
เจาอธิการโกวิทย วัดสวางโนนสูง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูธรรโมภาสวิหารการ
พระปลัด สมเพียร วัดเพชรวิศยาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุนทรชัยวัฒน
เจาอธิการสุจิตรา วัดปจฉิมานุการาม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูวิจักษธรรมาภิรัต
เจาอธิการทองมา วัดแจมประชาสรรค จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุนทรสุวรรณาคม
เจาอธิการชาญณรงค วัดอุดมคงคาวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูอุดมจิตรธรรม
เจาอธิการศักดิ์ดา วัดโนนเกาใหญ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูถาวรชัยโสภณ
เจาอธิการบุญมา วัดหนองไผนอย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูเวฬุบุญญาคม
เจาอธิการศรี วัดศรัทธาชุมพล จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโสภณสีลานุยุต
พระปลัด สนม วัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอุดมธรรมวงศ
เจาอธิการปวน วัดโพธิ์ไทร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโพธิปาลวัตร
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เจาอธิการสวัสดิ์ วัดเวฬุนคราราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูประพัฒนกิจจาทร
พระปลัด สมหมาย วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสิทธิคุณากร
เจาอธิการจันดา วัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิบูลชินวงศ
เจาอธิการอัมรินทร วัดปาหนองขายาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอมรธรรมาภิรม
เจาอธิการไสว วัดชายอรัญ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูอรัญธรรมรังสี
เจาอธิการตึด วัดหัวถนน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุนทรธรรมวิสิฐ
เจาอธิการบุญจันทร วัดเยยปราสาท จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิกรมธรรมาธร
เจาอธิการเรียน วัดศรีสุทธาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิสุทธาภิราม
เจาอธิการออก วัดสนสัทธาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประภัศรอาภาธร
พระอธิการวัฒนชัย วัดบรมธาตุ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวุฒิปญญาคม
เจาอธิการภาณุพัชร วัดปาสวายทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิวัฒนวรวงศ
เจาอธิการเทียนคํา วัดสุวรรณโภคาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุวรรณสมานกิจ
เจาอธิการเปลื้อง วัดเทพอรุโณทัย จังหวัดสุรินทร เปน พระครูอรุณวโรทัย
เจาอธิการเชี่ยวชาญ วัดโพธาราม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิชัยโพธาภิรมย
พระสมุห องอาจ วัดขุมขาว จังหวัดนครนายก เปน พระครูอุดมเขตคณากร
เจาอธิการวิทยา วัดเขาถ้ําแรต จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูบรรพตคณานุกูล
พระครูใบฎีกา สุวิช วัดนาเจริญ จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุเขตเขมคุณ
พระมหาคณพศ ๓ ประโยค วัดสามัคยาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครู
พระธรรมธร สมปอง วั ด โคกโพธิ์ ส ถิ ต ย จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป น พระครู
เจาอธิการสุพร วัดบานงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูขันติศรัทธาคุณ
พระปลัด ทนงศักดิ์ วัดเขาหัวสิงห จังหวัดกระบี่ เปน พระครูบรรพตสิรสิงหารักษ
พระปลัด เมธิชัย วัดคลองทอม จังหวัดกระบี่ เปน พระครูโกวิทชัยธรรม
พระครูปลัด ณพฤทธิ์ วัดเขาแกว จังหวัดสงขลา เปน พระครูสถิตรัตนบรรพต
พระสมุห สมศักดิ์ วัดควนหัวตก จังหวัดพัทลุง เปน พระครูประโชติสิรธรรม

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๐ ข

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

๓๗๐. เจาอธิการสุนทร วัดศิริมงคล จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุนทรปญญาวัฒน
๓๗๑. พระปลัด ชัยนาท วัดจันทร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสถาพรธรรมสาร
๓๗๒. พระครูใบฎีกา วีระพงษ วัดบานปากชอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูนิพัทธชัยสถิต
๓๗๓. พระครูสังฆรักษ ศิริไพร วัดโกรกแกววงพระจันทร จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครู
ภาวนาปญญารังษี
๓๗๔. พระมหากมล ๔ ประโยค วัด บางขุน เทียนนอก กรุง เทพมหานคร เปน พระครู
เกษมสุตาภรณ
๓๗๕. พระมหาสุรศักดิ์ ๓ ประโยค วัดลานนา จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูวิจิตรปริยัตยากร
๓๗๖. พระปลัด เอนก วัดคลองพุทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุกิจพัฒนวิธาน
๓๗๗. พระครูปลัด นพดล ๓ ประโยค วัดศาลาขาว จังหวัดชัยนาท เปน พระครูปริยัติชยานุรักษ
๓๗๘. พระมหาสมนึก ๔ ประโยค วัดหนองกะขะ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิสิฐสุตาภรณ
๓๗๙. พระอธิการยุทธนา วัดถ้ําประทุน จังหวัดชลบุรี เปน พระครูโสภณสารธรรม
๓๘๐. พระครูใบฎีกา สุธิต วัดสามัคคีประชาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุเมธีวรคุณ
๓๘๑. พระมหาสิทธิโชค ๓ ประโยค วัดเกาะแมว จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูปริยัติรัตนากร
๓๘๒. พระมหากังวานไพร ๓ ประโยค วัดละมีบ จังหวัดตราด เปน พระครูจิรวัฒนวิธาน
๓๘๓. พระมหารัตนะ ๔ ประโยค วัดหนองกระโดน จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมสุตากร
๓๘๔. พระมหาคง ๓ ประโยค วัดดอนพุทรา จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมวรญาณ
๓๘๕. พระครูธรรมศาสนอุโฆษ ธงไชยวัฒน วัดทากระชับ จังหวัดนครปฐม เปน พระครู
วิมลธรรมธัช
๓๘๖. พระครูปลัด สมชาย วัดใหมสุปดิษฐาราม จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมชยาภิวัฒน
๓๘๗. พระครูปลัด ชลอ ๔ ประโยค วัดโพธิ์อน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุตาภรณพิสุทธิ์
๓๘๘. พระมหาโสพิ ธ ๓ ประโยค วั ด ราษฎร เจริ ญ ธรรม จั ง หวั ด ราชบุ รี เปน พระครู
พิมลปริยัติกิจ
๓๘๙. พระมหาแทน ๓ ประโยค วัดจิกลาด จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิรภัยสุตสุนทร
๓๙๐. พระมหาสุขุม ๔ ประโยค วัดทุงสมอ จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปริยัติพัชรโกวิท
๓๙๑. พระมหาเสารแกว ๔ ประโยค วัดรองกู จังหวัดเชียงราย เปน พระครูปริยัติรัตนโชติ
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๓๙๒. พระมหาเสรีภาพ ๔ ประโยค วัดน้ําลอม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูปริยัติวรเสรี
๓๙๓. พระมหาวรวรรษ ๔ ประโยค วั ด ท า ต น กวาว จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น พระครู
กิตติปริยัติวัฒน
๓๙๔. พระมหาวิทิตย ๓ ประโยค วัดสันมะฮกฟา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุตปญญาวิทิต
๓๙๕. พระมหานิยม ๓ ประโยค วัดผาบองเหนือ จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุศาสนสุตคุณ
๓๙๖. พระมหานิคม ๔ ประโยค วัดเหลามีชัย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูปริยัติสิริชัย
๓๙๗. พระอธิการพิสุทธิ์ วัดเวฬุวนาราม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูพิสุทธิพลญาณ
๓๙๘. พระมหาสมหมาย ๕ ประโยค วั ด ธาตุ จ อมศรี จั ง หวั ด ขอนแก น เป น พระครู
สิริปญญาประสุต
๓๙๙. พระมหาคมสัน ๓ ประโยค วัดไทรทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติพัฒนวิธาน
๔๐๐. พระมหาพยุ ง ศั ก ดิ์ ๔ ประโยค วั ด ปฐมแพงศรี จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น พระครู
ปริยัติจิรธรรมคุณ
๔๐๑. พระมหาสํ า ราญ ๓ ประโยค วั ด บรมผาสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ เป น พระครู
สุตธรรมปคุณ
๔๐๒. พระครูสมุห ชัยวัฒน วัดปามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอรุณธรรมวัฒน
๔๐๓. พระอธิ การวชิร ะ ๕ ประโยค วัด เมื องสรวงใหญ จัง หวัด รอ ยเอ็ด เปน พระครู
สิริธรรมประโชติ
๔๐๔. พระมหาสากล ๓ ประโยค วัดโพธิ์ศรีทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปริยัติสกลกิจ
๔๐๕. พระมหาประสาน ๔ ประโยค วัดสระแกว จังหวัดนครพนม เปน พระครูปริยัติรัตนานุยุต
๔๐๖. พระอธิการบุญเลิศ วัดทาของเหล็ก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกมลสีลาภรณ
๔๐๗. พระอธิการสมบูรณ วัดบานหนองฮะ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปญญาธุราทร
๔๐๘. พระมหาวีระ ๓ ประโยค วัดสะเดารัตนาราม จังหวัดสุรนิ ทร เปน พระครูปริยัติกติ ติวรรณ
๔๐๙. พระมหาเจรี ย ง ๖ ประโยค วั ด เขาศรี วิ ชั ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี เป น พระครู
ศรีบรรพตพิชัย
๔๑๐. พระมหาศรชัย ๕ ประโยค วัดจันทราวาส จังหวัดชุมพร เปน พระครูสิริจันทรัต
๔๑๑. พระมหาวิรัตน ๓ ประโยค วัดปทุมวารี จังหวัดปตตานี เปน พระครูปทุมสุตารัต
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๔๑๒. พระสมุห สังวาลย วัดสวนมะมวง จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ
๔๑๓. พระอธิการเฉลียว วัดหนองบัวหิ่ง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูภาวนาอินทวงศ
๔๑๔. พระครูปลัด ชวลิต วัดปากลัด จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์
๔๑๕. พระอธิการสุรเชษฐ วัดหนองเม็ก จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรภาวนาคุณ
๔๑๖. พระอธิการพวง วัดดอนขนุน จังหวัดหนองคาย เปน พระครูธรรมญาณโสภณ
๔๑๗. พระอธิการไพศาล วัดรมโพธิธรรม จังหวัดเลย เปน พระครูวุฒิโพธิธรรม
๔๑๘. พระครูธรรมธร ภรังสี วัดภูพลานสูง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิเวกธรรมรังษี
๔๑๙. พระอธิการยงยุทธ วัดโนนกุม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูภาวนาสารวิกรม
๔๒๐. พระมหาสินธุ ๓ ประโยค วัดบานผือ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประพัฒนสมาธิคุณ
๔๒๑. พระครูปลัด มนัส วัดบางบัว กรุงเทพมหานคร เปน พระครูพิสิฐวิหารการ
๔๒๒. พระครูธรรมธร สกล วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร เปน พระครูสถิตกิจจานุการ
๔๒๓. พระครูธรรมธร สมบัตร วัดบางกระดี่ กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโสภณธนสาร
๔๒๔. พระอธิการวิเชียร วัดสโมสร จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูสถิตนันทสโมสร
๔๒๕. พระครูปลัด สุธี วัดศรีเรืองบุญ จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูนันทวงศสถิต
๔๒๖. พระอธิการเกษม วัดแสงสิริธรรม จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูประภากรสิริธรรม
๔๒๗. พระปลัด ชัยวัฒน วัดสมเกลี้ยง จังหวัดนนทบุรี เปน พระครูโสภณนนทคุณ
๔๒๘. พระอธิการสหพันธ วัดสหธรรมทรรศน จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมธรรมทัศน
๔๒๙. พระปลัด สิทธา วัดบางเดื่อ จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูปทุมธรรมสิทธิ
๔๓๐. พระครูปลัด สถาพร วัดปทุมนายก จังหวัดปทุมธานี เปน พระครูสถิตธรรมโกศล
๔๓๑. พระปลัด อาทร ๓ ประโยค วัดเกาะแกว จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสังวรวิสุทธิคุณ
๔๓๒. พระสมุห อดุลย วัดคาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูประกาศธรรมวิจิตร
๔๓๓. พระอธิการพงษนรินทร วัดชายนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูบวรสิริวงศ
๔๓๔. พระครูวิสาลสรนาท (อนันต) วัดเศวตศิลาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครู
สาธกธรรมวิจิตร
๔๓๕. พระอธิการอํานวย วัดคานหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอุทัยธรรมสาโรจน
๔๓๖. พระครูปลัด มานพ วัดกุฎีกรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวิบูลพัฒนาภรณ
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พระสมุห วิรัตน วัดนครโปรดสัตว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอภัยวรคุณ
พระปลัด สมพงษ วัดธรรมโชติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสถิตวีรวงศ
พระสมุห ไสว วัดบางยี่โท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูสุนทรมุนีวงศ
พระอธิการพิพัฒน วัดอินทอารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูวรการวิวัฒน
พระครู สั ง ฆรั ก ษ เผื อ ด วั ด วงษ ส วรรค จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น พระครู
พระใบฎีกา ถวิล วัดตาลานเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน พระครูอนุกิจสิกขการ
พระอธิการลําพูน วัดปามุนี จังหวัดอางทอง เปน พระครูศุภกิจสังวร
พระปลัด สุชาติ วัดมะขาม จังหวัดอางทอง เปน พระครูวิสิทธิ์สังฆการ
พระอธิการสนอง วัดไผลอม จังหวัดอางทอง เปน พระครูเวฬุวันสถิต
พระมหาสมหวั ง ๓ ประโยค วั ด ถ้ํ า ธรรมโอสถ จั ง หวั ด สระบุ รี เป น พระครู
พระครูสมุห บุญจันทร วัดราษฎรบํารุงวนาราม จังหวัดสระบุรี เปน พระครูประกิตวรคุณ
พระครูธรรมธร สมาน วัดหนองจิก จังหวัดสระบุรี เปน พระครูมุจลินทราภิรักษ
พระสมุห วีระกาญจน วัดหนองหวา จังหวัดสระบุรี เปน พระครูประสาธนวิริยคุณ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดบานโคก จังหวัดลพบุรี เปน พระครูสีลกันตาภรณ
พระอธิการสุเทพ วัดทรัพยสําราญ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูผาสุก ธนาภรณ
พระอธิการสมนึก วัดหนองกระสังข จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวาปธรรมสุนทร
พระอธิการเดช วัดศรีธรรมโสภณ จังหวัดลพบุรี เปน พระครูนิคม ธรรมโสภณ
พระครู ใ บฎี ก า ชาติ ช าย วั ด กระดั ง งาบุ ป ผาราม จั ง หวั ด สิ ง ห บุ รี เป น พระครู
พระใบฎีกา ชินกร วัดฝาง จังหวัดชัยนาท เปน พระครูชยธรรมธร
พระอธิการสมปอง วัดเชียงราก จังหวัดสิงหบุรี เปน พระครูปญญาอินทวงศ
พระครูสมุห สําพัน วัดมหาธาตุ จังหวัดชัยนาท เปน พระครูสิทธิชัยรังสรรค
พระใบฎีกา บุญเลิศ วัดโคกโตนด จังหวัดชัยนาท เปน พระครูนันทปุญญาภิวัฒน
พระสมุห เชษฐ วัดบานโคกสุก จังหวัดชัยนาท เปน พระครูบวรธรรมประโชติ
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พระใบฎีกา บํารุง วัดบอลึก จังหวัดชัยนาท เปน พระครูชัยธารากร
พระสมุห สนิท วัดเนินสาธารณ จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยธรรมภาณ
พระอธิการฉลอง วัดวังปลากด จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทัยพัฒนโกศล
พระอธิการประนอม วัดวังตอ จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุเทศธรรมโสภิต
พระอธิการสอาด วัดน้ําวิ่ง จังหวัดอุทัยธานี เปน พระครูอุทิตวัฒนคุณ
พระครูสังฆรักษ เรืองกิตติ์ วัดโพธิ์ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิกรมโพธิกิตติ์
พระอธิการบุญศรี วัดคลองมือไทร จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุนทรบุญโชติ
พระอธิการมานพ วัดเขาคีรีรมย จังหวัดชลบุรี เปน พระครูถาวรภาวนานุรักษ
พระครูปลัด สามารถ วัดพระประทานพร จังหวัดชลบุรี เปน พระครูวิโรจนวีรวงศ
พระอธิการสมคิด วัดศรีพุมโพธิ์ จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสุทธิพงศมุนี
พระอธิการวิชิต วัดไตรรัตนวนาราม จังหวัดชลบุรี เปน พระครูบริรักษรัตนาภรณ
พระสมุห ทองสุข วัดหนองฆอ จังหวัดระยอง เปน พระครูพุทธิศาสกมุนี
พระปลัด ประยูร วัดมะเดื่อ จังหวัดระยอง เปน พระครูกิตติวรรณาภิรักษ
พระอธิการณรงค วัดปากร่ํา จังหวัดระยอง เปน พระครูปรีชาธรรมกิจ
พระใบฎีกา ใช วัดหนองระกํา จังหวัดระยอง เปน พระครูพิศาลเขมาภินันท
พระปลัด สมหมาย วัดหนองแฟบ จังหวัดระยอง เปน พระครูรัตนากรวิสุทธิ์
พระมหาสุจินต ๔ ประโยค วัดคลองตาสังข จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูมุนีวรานุวัตร
พระมหาพรชัย ๓ ประโยค วัดวังแจง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูวิทิตภาวนาภิราม
พระอธิการนพพร วัดคลองขวาง จังหวัดตราด เปน พระครูประกาศกิตติธรรม
พระครูสังฆรักษ ชูชาติ วัดตนกระบก จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูสุนทรยติกิจ
พระใบฎีกา สวัสดิ์ วัดตกพรม จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูอดุลจันทโรภาส
พระครูสังฆรักษ ประยูร วัดคลองใหญ จังหวัดตราด เปน พระครูวุฒิสารธรรมคุณ
พระอธิการฝอย วัดทับนคร จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูวิสุทธิ์สังฆกิจ
พระอธิการประกิต วัดสลักเพชร จังหวัดตราด เปน พระครูคชทีปวัชราภรณ
พระใบฎีกา พรหมบุตร วัดสําโรง จังหวัดจันทบุรี เปน พระครูวิมลญาณประสุต
พระปลัด ครรชิต วัดวังน้ําขาว จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมจินดาภรณ
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๔๘๖. พระอธิการสําเนียง วัดทุงกฐิน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุขุมปญญากร
๔๘๗. พระปลัด แผน วัดดอนตาจีน จังหวัดสุพรรณบุรี เปน พระครูสุวรรณปญญาธร
๔๘๘. พระครูปลัด ธีรพงษ วัดใหมเจริญผล จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนธีรวงศ
๔๘๙. พระครูใบฎีกา ประนัย วัดหนองกวาง จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูสุขุมกาญจนกิจ
๔๙๐. พระอธิการธน วัดทุงนาวราราม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนวรเขต
๔๙๑. พระปลัด ทศพล วัดหนองสองหองผาสุกราม จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูโกศลพิมลกิจ
๔๙๒. พระอธิการประจวบ วัดพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูนริสสรากร
๔๙๓. พระอธิการสุธรี ะ วัดหนองใหญเจริญพร จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูธาํ รงวงศวรกาญจน
๔๙๔. พระอธิการสมนึก วัดปจจันตาราม จังหวัดสมุทรสาคร เปน พระครูสถิตสมณวงศ
๔๙๕. พระครู ส มุ ห สมนึ ก วั ด สามั ค คี ศ รั ท ธาราม จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป น พระครู
สาครพิสุทธิธรรม
๔๙๖ พระสมุห ทวีป วัดปาไผ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูเวฬุวนาภิรมย
๔๙๗. พระครูสมุห มงคล วัดหนองจอก จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิเวกเขตมงคล
๔๙๘. พระครู ธ รรมธร สมบู ร ณ วั ด โสดาประดิ ษ ฐาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี เป น พระครู
เกษมขันติคุณ
๔๙๙. พระอธิการธีระวัฒน วัดหนองไผ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูพิสิฐธีรธรรม
๕๐๐. พระครูสังฆรักษ คํารณ วัดเขาขลุง จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิธานอรัญวัตร
๕๐๑. พระครูสมุห วิรัช วัดดีบอน จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิภัชธรรมวิสิฐ
๕๐๒. พระครูปลัด ชูชาติ วัดใหมราษฎรเจริญธรรม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูวิบูลพัฒนวิธาน
๕๐๓. พระอธิการสมพร วัดหนองปลาหมอ จังหวัดราชบุรี เปน พระครูประภัทรสรธรรม
๕๐๔. พระครูปลัด เผาศักดิ์ วัดเทพประทานพร จังหวัดราชบุรี เปน พระครูกิตติภัทรญาณ
๕๐๕. พระปลัด สมพิศ วัดในปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรขันติธรรม
๕๐๖. พระครูใบฎีกา สุนทร วัดแมประจันต จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูเกษมวัชรวงศ
๕๐๗. พระครูปลัด เจิม วัดเจริญศรีมณีผล จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูวัชรกิตติโสภณ
๕๐๘. พระอธิการเมธา วัดสองพี่นอง จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูสถิตวัชรวงศ
๕๐๙. พระอธิการผอน วัดบอบุญ จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูภัทรปุญญาคม
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๕๑๐. พระปลัด ปญญา วัดทองคุง จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูสมุทรปญญาโสภณ
๕๑๑. พระครู สั ง ฆรั ก ษ กิ ติ ศั ก ดิ์ วั ด หุ บ ตาโคตร จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ เป น พระครู
โสภณธํารงกิตติ์
๕๑๒. พระปลัด คมศักดิ์ วัดยางชุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูโสภณคีรีวงศ
๕๑๓. พระอธิการทองพูน ๓ ประโยค วัดโพธิ์เงินราษฎรศรัทธา จังหวัดนครสวรรค เปน
พระครูนิกรเหมรัชต
๕๑๔. พระใบฎีกา บุญชู วัดเกาะหงษ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยุตทีปคุณ
๕๑๕. พระอธิการสะทาน วัดหนองตกกลา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิวาตธรรมบาล
๕๑๖. พระครูสมุห อาชีพ วัดบานบุง จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิคมพัฒนพิธาน
๕๑๗. พระอธิการสุนทร วัดสายลําโพงใต จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิติจันโทภาส
๕๑๘. พระอธิการสมวงศ วัดอุดมธัญญา จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิยมธัญญากร
๕๑๙. พระอธิการสมชาติ วัดจันทราราม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิพิษฐจันทโชติ
๕๒๐. พระอธิการมหาด วัดพิกุล จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิสิตประภัสสร
๕๒๑. พระอธิการยงยุทธ วัดเขาถ้ําพระ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิภาคูหาภิยุต
๕๒๒. พระอธิการไพศาล วัดไทรงาม จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิโครธกิตติโสภณ
๕๒๓. พระปลัด สมชาย วัดตลิ่งสูงเทพนิมิต จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิมิตกิตติรักษ
๕๒๔. พระอธิการตุย วัดคลองพัฒนาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูพัฒนวชิราสัย
๕๒๕. พระครูปลัด สํารวย วัดบอเงิน จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูหิรัญวชิรากร
๕๒๖. พระปลัด ตี๋ วัดเกศกาสร จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสีลวชิรสานติ์
๕๒๗. พระอธิการธรรมรักษ วัดนานอก จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูประดิษฐวชิรเขต
๕๒๘. พระอธิการเชียง วัดหนองหลวง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวาปวชิรปาโมทย
๕๒๙. พระปลัด อรรถพงศ วัดกระบวยทอง จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูวีรวชิรวงศ
๕๓๐. พระอธิการสมศักดิ์ วัดหนองไผเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูเวฬุวันวชิรสถิต
๕๓๑. พระอธิการสันทัด วัดนาเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูสุเขตวชิรคุปต
๕๓๒. พระอธิการสายหยุด วัดสวางอารมณ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูกิตติวชิโรภาส
๕๓๓. พระอธิการสมบุญ วัดชัยภูมิ จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูปุณณวชิรคุณ
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พระอธิการบุญเลิศ วัดอุดมศรัทธาราม จังหวัดกําแพงเพชร เปน พระครูจันทวชิโรดม
พระสมุห บุญลอม วัดหนองถ้ํา จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิทักษธีรวงศ
พระอธิการสุเทพ วัดโรงวัว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิศาลขันตยาภิรัต
พระอธิการสุนทร วัดเนินยาว จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิมลสุนทร
พระอธิการสยาม วัดศรีชันจนาราม จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิชิตโกศล
พระอธิการเนตรพิทักษ วัดหนองสาหราย จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิสัยกิตติธาดา
พระอธิการสิทธิศักดิ์ วัดอรัญญวาสี จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพินิตอรัญญวาส
พระสมุห ไสว วัดคลองขอย จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิธานวโรดม
พระอธิการจรูญ วัดมาบฝางเจริญสุข จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพิชาญผาสุกิจ
พระมหาอนันต ๓ ประโยค วัดใหมไรอุดม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูปริยัติพัชโรดม
พระอธิการชาญณรงค วัดหนองแจง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูประคุณพัชรสรณ
พระอธิการจรัญ วัดโปงนกแกว จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวรวรรณพัชรวัฒน
พระอธิการมณฑล วัดพระธาตุเนินสวาง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูขันติพัชโรภาส
พระอธิการชุมพร วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูโพธิพัชรบวร
พระอธิการเสกสรรค วัดเขาแกวโพธิ์ทอง จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูรัตนพัชรโพธิ
พระอธิการนัฐพงษ วัดสวางราษฎรสามัคคี จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูประโชติพัชรพงศ
พระอธิการสงา วัดใหมวังตะเคียน จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูวุฒิพัชรสาร
พระอธิการคําบอ วัดปานาตาดี จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูมงคลวีรคุณ
พระปลัด แรม วัดแหลมเจดีย จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูถาวรธรรมเจดีย
พระครู สมเดช วัดปากพิงตะวันตก จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูอดุลปญญาวัฒน
พระอธิการบุญลือ วัดปากคลอง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูสุธรรมบุญกิตติ์
พระอธิการยุทธิ์ วัดหนองบอน จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูปยสีลประยุต
พระอธิการดิหลก วัดดงแตง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูอุปถัมภปุณณการ
พระอธิการเทิ่ง วัดบานซอง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูประคุณชัยวิชิต
พระอธิการดี วัดพันชาลี จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูผาสุกิจวิหาร
พระปลัด ทรงพล วัดลัดทรายมูล จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูขันติพลธาดา
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พระอธิการสิทธิ์โชค วัดเชิงคีรี จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุวิมลสีลบรรพต
พระปลัด กาน วัดตลิ่งชัน จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูอโสกสันตยากร
พระอธิการระเวียง วัดใหมสุขเกษม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวรธรรมเกษม
พระสมุห นักรบ วัดหนองเฒา จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูวาปวัฒนปราโมทย
พระปลัด ปรีชา วัดทุง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูสุวิชานปรีชา
พระอธิการชโย วัดหวยติ่ง จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูอรุณชัยสิทธิ์
พระอธิการประสาน วัดโพธิ์งาม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูมงคลธรรมถาวร
พระปลัด เติมพันธ วัดหวยไมแปน จังหวัดตาก เปน พระครูปญญายติวัตร
พระใบฎีกา หิรัญ วัดพานิชยนิรมล จังหวัดตาก เปน พระครูสุเมธหิรัญวิมล
พระอธิการสมบูรณ วัดปากหวยไมงาม จังหวัดตาก เปน พระครูปุณณธรรมถาวร
พระอธิการสมบัติ วัดหวยพลู จังหวัดตาก เปน พระครูสิทธิบุญโสภิต
พระอธิการสมพงษ วัดปายางใต จังหวัดตาก เปน พระครูสุปุญญานุวัฒก
พระอธิการหยด วัดคลองกะพั้ว จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูมงคลวีรการ
พระอธิการสุรินทร วัดน้ําพี้ จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูอินทสุวรรณสถิตย
พระปลัด ณกร วัดหนองปาไร จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูประกาศศาสนกิจ
พระอธิการสุรพงษ วัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูโพธิชัยวงศ
พระมหาวิชัย ๓ ประโยค วัดเวฬุวนาราม จังหวัดลําปาง เปน พระครูเวฬุวันสุตวัฒน
พระอธิการสวงค วัดทาวิมล จังหวัดลําปาง เปน พระครูวรดิตถวิมล
พระอธิการบุญหงษ วัดบานออน จังหวัดลําปาง เปน พระครูขันติบุญโชติ
พระอธิการสมบูรณ วัดนากิ๋มใต จังหวัดลําปาง เปน พระครูปุณณยติการ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดบานเอื้อม จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุวัตถิ์นิคมเขต
พระอธิการสําราญ วัดหอรบ จังหวัดลําปาง เปน พระครูผาสุการบัณฑิต
พระอธิการชรัด วัดดอยนอย จังหวัดลําปาง เปน พระครูบรรพตวรานุศาสน
พระสมุห มานิตย วัดวัฒนาราม จังหวัดลําปาง เปน พระครูสุวัฒนธรรมานิต
พระอธิการสามแกว วัดปงเหนือ จังหวัดลําปาง เปน พระครูรัตนาภิรัต
พระอธิการเสนอ วัดศรีดอนแกว จังหวัดลําปาง เปน พระครูบัณฑิตรัตนบวร
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พระอธิการทรรศนกร วัดเตาปูน จังหวัดลําปาง เปน พระครูกิตติทัสนียากร
พระครูสมุห สมหมาย วัดปาแดงสามัคคี จังหวัดพะเยา เปน พระครูเขมสารสัมบัน
พระอธิการอินสอง วัดควรดง จังหวัดพะเยา เปน พระครูมนูญปยวัน
พระอธิการวีนัส วัดปาแฝกกลาง จังหวัดพะเยา เปน พระครูประจิตรพนารักษ
พระใบฎีกา สิงหแกว วัดบานไร จังหวัดพะเยา เปน พระครูสีหรัตนวงศ
พระอธิการหนุย วัดกอซาว จังหวัดพะเยา เปน พระครูปุณณสถาพร
พระอธิการอภินันท วัดรัตนคูหาวนาราม จังหวัดพะเยา เปน พระครูปราโมชคูหาภิยุต
พระสมุห พชรพล วัดสันเวียงใหม จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุกิจบุญนิเวศน
พระอธิการสังขทอง วัดสันตนแหน จังหวัดพะเยา เปน พระครูสุวรรณสังขมณี
พระปลัด สิทธิชัย วัดรอง จังหวัดพะเยา เปน พระครูปยชัยสิทธิ์
พระอธิการจันทรโท วัดพระธาตุศรีโยนก จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุนทรธรรมญาณ
พระสมุห ศรีรัตน วัดสันกําแพง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูปราการจันทรัตน
พระอธิการอินจันทร วัดทุงตอม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอมรบุญกิจ
พระอธิการสมยศ วัดรุงเรือง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประโชติทิพากร
พระอธิการสิงหคํา วัดดงชัย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสีหสุวรรณโสภณ
พระอธิการจรัส วัดสันฐาน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอินทวรรณวิวัฒน
พระอธิการณรงค วัดบานดอย จังหวัดเชียงราย เปน พระครูบรรพตบริรักษ
พระอธิการสมพร วัดบานดง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูเกษมสุนทรเขต
พระอธิการจําปลี วัดดอยงาม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสุนทรคีรีรักษ
พระสมุห ภูวไนย วัดหิรัญญาวาส จังหวัดเชียงราย เปน พระครูหิรัญอาวาสวัตร
พระอธิการฉะโลม วัดสันติวราราม จังหวัดเชียงราย เปน พระครูสันติธรรมวิชิต
พระอธิการชัชพงศ วัดปลองสาน จังหวัดเชียงราย เปน พระครูถาวรวงศวิจิตร
พระอธิการสุทธพงษ วัดดอนแกว จังหวัดเชียงราย เปน พระครูรัตนธรรมานุสรณ
พระอธิการสายัณห วัดปายาง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูประภาสพนารักษ
พระครูปราโมทย วัดนาจอมขวัญ จังหวัดแพร เปน พระครูวรวรรณปราโมทย
พระอธิการสมคิด วัดโทกคา จังหวัดแพร เปน พระครูสุจิตตาภิวัฒน
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พระอธิการบุญเชิด วัดแมยางตาล จังหวัดแพร เปน พระครูสุภาจารวิมล
พระอธิการสุนทร วัดกาญจนาราม จังหวัดแพร เปน พระครูกัญจนธรรมสุนทร
พระอธิการบุญหลั่ง วัดปากจอก จังหวัดแพร เปน พระครูผาสุกธรรมรักขิต
พระปลัด ชัยวัฒน วัดศรีคิรินทราราม จังหวัดแพร เปน พระครูบรรพตชัยโสภณ
พระสมุห ศรีวัย วัดอมรธรรม จังหวัดแพร เปน พระครูอมรสุคนธวงศ
พระสมุห สายัญ วัดพระเนตร จังหวัดนาน เปน พระครูสุเนตนันทธาดา
พระอธิการศุภชัย วัดแชพลาง จังหวัดนาน เปน พระครูกิตตินันทปรีชา
พระสมุห สมควร วัดฝาง จังหวัดนาน เปน พระครูสังวรนันทคุณ
พระปลัด นิกร วัดศรีมงคล จังหวัดนาน เปน พระครูรังษีธรรมานันท
พระอธิการกิตติพงษ วัดหลับมืนพรวน จังหวัดนาน เปน พระครูการุญนันทวงศ
พระครูสมุห พจน วัดวังคีรี จังหวัดนาน เปน พระครูวีรนันทบรรพต
พระอธิการบุญนัก วัดนาคา จังหวัดนาน เปน พระครูวรนันทพิมล
พระอธิการสวัสดิ์ วัดวิมุตติการาม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุวัตถิ์วิมุตติวิธาน
พระอธิการองอาจ วัดเมืองสาตรนอย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูไพจิตวีรคุณ
พระอธิการขยัน วัดดอยซิว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูบรรพตวรพิทักษ
พระอธิการสกุล วัดไชยสถาน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุมนชัยสถิต
พระอธิการทองใบ วัดทาวังพราว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูขันติเหมรัศมิ์
พระอธิการสงกรานต วัดออนหลวย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุสีลาภิรัต
พระอธิการอุดมพัน วัดใหมชลประทาน จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูปุณณนพสิทธิ์
พระปลัด ธีรเดช วัดสันปาสัก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสีลคุณธาดา
พระอธิการภาณุพงศ วัดบานเปยง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอุเทนปญญารังษี
พระครูปลัด ดวงจันทร วัดร่ําเปง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูมนัสเขมาภิรม
พระครูคํามูล วัดทุงยาว จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูถาวรบุญขันธ
พระครูวิเชียร วัดธัมมิกาวาส จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรวงศวิเชียร
พระครูคชรัตน วัดชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสุชัยมงคลรัตน
พระปลัด ศิลป วัดคูหาวารีเกษม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูเกษมสีลสัมบัน
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พระครูสังฆรักษ นิวัฒน วัดเกาะกลาง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูโสภณกิตติวัฒน
พระอธิการศรีไทย วัดหลังถ้ํา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประภัสสรโสภณ
พระปลัด ธีรพงศ วัดทาจําป จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรธรรมธีรพงศ
พระสมุห สุชาติ วัดนิคมสหกรณ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูไพศาลศาสนกิจ
พระอธิการสงา วัดชัยสถิตย จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถิตชัยพัชร
พระอธิการธีรพล วัดกุมภประดิษฐ จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูประดิษฐธีรพล
พระอธิการมานพ วัดหวยตองสัก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวาปวรมานิต
พระอธิการครรชิต วัดหวยหก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวาปคันธวิมล
พระอธิการณัฐชัย วัดอรัญญวาส จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอาชวปรีชา
พระปลัด บุญธรรม วัดนันทาราม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรธรรมปราโมทย
พระอธิการสุภาพ วัดดอยปลอยนก จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูคีรีเขตบริหาร
พระอธิการอุดม วัดแมลอง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูวรมาตโยดม
พระอธิการแกว วัดดอยเตา จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูรัตนเสลคุณ
พระครูสมบูรณ วัดหนองทา จังหวัดลําพูน เปน พระครูปุณณวรคุณ
พระอธิการบรรจง วัดปาตึง จังหวัดลําพูน เปน พระครูปญญาพนาดิศัย
พระครูสังฆรักษ สุเทพ วัดสันปายางหนอม จังหวัดลําพูน เปน พระครูอมรเขมากร
พระอธิการบันลือศักดิ์ วัดใหมศิริไล จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุวัฒนนินนาท
พระอธิการธงชัย วัดมงคลวราราม จังหวัดลําพูน เปน พระครูวรพงศธวัชชัย
พระอธิการวทัญู วัดทากอมวง จังหวัดลําพูน เปน พระครูอัมพวันวาที
พระอธิการเอกชัย วัดทาดอยแช จังหวัดลําพูน เปน พระครูบรรพตพัฒนชัย
พระครูสังฆกิจจารักษ พิสิษฐ วัดปาธรรมาภิรมย จังหวัดลําพูน เปน พระครูพิสิฐปญญวุธ
พระอธิการพงษไพริน วัดบอโจง จังหวัดลําพูน เปน พระครูจันทวีรวงศ
พระอธิการอิสระ วัดวังมน จังหวัดลําพูน เปน พระครูวาทีวรนิเวศน
พระอธิการทวี วัดทุงยาว จังหวัดแมฮองสอน เปน พระครูอนุพันธวรเขต
พระมหาแกว ๔ ประโยค วัดอุตตมาวาส จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูปริยัติรัตโนดม
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๖๖๓. พระอธิ ก ารทองล ว น วั ด ชั ย มงคลสามั ค คี ธ รรม จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป น พระครู
มงคลชยาภิวัฒน
๖๖๔. พระอธิการพุฒ วัดศรีชมภูบูรพาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุวัจนวโรดม
๖๖๕. พระอธิการทองใส วัดโสภณานิการาม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมเดชโสภณ
๖๖๖. พระอธิการพิสิฐ วัดโคเขตตาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรสุนทรเขต
๖๖๗. พระอธิการสนิท วัดปาดอนเหมือดแกว จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพิพัฒนกิจจาภรณ
๖๖๘. พระครูใบฎีกา ประพาส วัดสีตะวนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูโสภณธัมโมภาส
๖๖๙. พระอธิการสุรศักดิ์ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุขุมชัยมงคล
๖๗๐. พระอธิการปยะศักดิ์ วัดศรีสุวรรณมงคล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมมงคลธรรม
๖๗๑. พระอธิการคํากง วัดโพธิ์ชัยยาวนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรชัยกิจ
๖๗๒. พระอธิการบุญจันทร วัดบรมโพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรขันติคุณ
๖๗๓. พระอธิการครรชิต วัดศรีสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรกิตติญาณ
๖๗๔. พระอธิการสํารวย วัดหัวเชียง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรสิริธรรม
๖๗๕. พระอธิการอํานาถ วัดสวางอุทัย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุทัยภัทรคุณ
๖๗๖. พระครูสมุห ถนอม วัดสวางโนนตูม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรภัทโรภาส
๖๗๗. พระอธิการรัตน วัดปายางเจริญ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรวรานุวัตร
๖๗๘. พระอธิการแวว วัดเดชสวาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรจันโทภาส
๖๗๙. พระอธิการสุรพงษ วัดวิริยกิจพิศาล จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรวิริยกิจ
๖๘๐. พระอธิการทนงค วัดพัฒนาราม จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมสุทธิวัฒน
๖๘๑. พระอธิการนวลจันทร วัดปาดงคลอง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรปญญารัต
๖๘๒. พระอธิการเจียมศักดิ์ วัดปายาง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดมธรรมาภิบาล
๖๘๓. พระอธิการสมพร วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรสุทธิธรรม
๖๘๔. พระอธิการบัวทอง วัดคํามัง จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรถาวรธรรม
๖๘๕. พระอธิการสนอง วัดดอนบานเทือน จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุนทรวุฒิธรรม
๖๘๖. พระอธิการบุญมี วัดหนองแซงสรอย จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรจันทโชติ
๖๘๗. พระอธิการคําพันธ วัดปาดอนแซ จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูอุดรวชิรธรรม
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พระอธิการจิตร วัดชื่นชมธรรม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปธรรมรัต
พระอธิการสมบัติ วัดเกษตรผล จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปวชิรคุณ
พระอธิการดอน วัดปานาเพียงใหม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูมงคลธีรคุณ
พระอธิการสมดี วัดสวางอารมณ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปธรรมารมณ
พระอธิการไพบูรณ วัดสุขสวาง จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปธรรโมภาส
พระอธิการตุม วัดศรีโสภณาราม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปวุฒิโสภณ
พระอธิการสายทอง วัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย เปน พระครูบรรพตปญญาคุณ
พระครูปลัด กําธร วัดปาโรงบม จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปธรรมาทร
พระอธิการสุภี วัดราษฎรนารี จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปวุฒิคุณ
พระอธิการสุพจน วัดธรรมเจดีย จังหวัดหนองคาย เปน พระครูวาปธรรมาภิรักษ
พระอธิการสายยนต วัดโนนสวาง จังหวัดเลย เปน พระครูอมรธรรมวุฒิ
พระอธิการรักชาติ วัดปาบํารุงจิต จังหวัดเลย เปน พระครูวุฒิจิตธํารง
พระอธิการเถม วัดโนนสวาง จังหวัดเลย เปน พระครูอภินันทธรรมวุฒิ
พระอธิการบัวลา วัดโนนสวาง จังหวัดเลย เปน พระครูนิภาธรวุฒิคุณ
พระอธิการที วัดอุทุมพรพัฒนา จังหวัดเลย เปน พระครูอโศกวรวุฒิ
พระอธิการสวรรค วัดศรีสะอาด จังหวัดเลย เปน พระครูสุทธิคุณวุฒิ
พระอธิการบุญทัน วัดลุมพินีวนาราม จังหวัดเลย เปน พระครูประโชติวุฒิกิจ
พระใบฎีกา ทองใบ วัดศรีภูธร จังหวัดเลย เปน พระครูวุฒิสิริธรรม
พระอธิการวิเชียร วัดศรีคํา จังหวัดเลย เปน พระครูวุฒิวชิรญาณ
พระอธิการเกษม วัดหนองขา จังหวัดเลย เปน พระครูวุฒิเขมคุณ
พระอธิการบุญมา วัดมัชฌิมาราม จังหวัดเลย เปน พระครูมัชฌิมวรวุฒิ
พระอธิการประภาส วัดโคกสวางพัฒนา จังหวัดเลย เปน พระครูปญญาวรวุฒิ
พระอธิการอุทัย วัดสวางโนนงาม จังหวัดเลย เปน พระครูสถิตธรรมวุฒิ
พระอธิการดอนสวรรค วัดอุดมรัตนาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูอุดมรัตนากร
พระอธิการสุภาพ วัดฐิติธรรมาราม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูฉันทธรรมานุรักษ
พระอธิการสมัย วัดหนองบัวใหญ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสุเมธสกลการ
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พระอธิการชาญ วัดบานดงพัฒนา จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวิชาญธรรมานุกร
พระใบฎีกา มะลิน วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลบุญญากร
พระครูสมุห ณฤทัย วัดศรีสมพงษ จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลวิริยคุณ
พระอธิการสมเพท วัดคันธารมย จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสถิตสกลธรรม
พระสมุห สมบูรณ วัดหนองปลาตอง จังหวัดสกลนคร เปน พระครูวาปสกลกิจ
พระอธิการสมพงษ วัดโพธิ์ศรีสะอาด จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลธรรมโชติ
พระอธิการอุทัย วัดสมศรี จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลธรรมานุวัตร
พระอธิการไพทูล วัดโพนยางคํา จังหวัดสกลนคร เปน พระครูประภาตสกลธรรม
พระอธิการประทวน วัดศรีโพธิ์คํา จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลโพธิคุณ
พระอธิการวินิตย วัดทาเยี่ยม จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลวิมลฉันท
พระอธิการสี วัดลาดดู จังหวัดสกลนคร เปน พระครูสกลวรเขต
พระอธิการเคน วัดโนนสวรรค จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวีรกิตติสุนทร
พระอธิการคําวงค วัดบูรพา จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูคัมภีรวีรวงศ
พระอธิการกิติ วัดสวางโนนทอง จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูอุทัยวีราภรณ
พระอธิการอัมพร วัดปาน้ําโมง จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูพิลาสพิริยคุณ
พระอธิการกัณฑราช วัดศรีสวางอารมณ จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุเมธวีรคุณ
พระอธิการสุมิตร วัดศิริมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูสุจิตวีรคุณ
พระอธิการคําภา วัดสวางศรีมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูไพศาลวีรกิจ
พระอธิการปญญา วัดศรีวิลัยมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูปญญาสุทธิโกศล
พระอธิการทองนาค วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวีรชัยวัฒน
พระอธิการเวช วัดโคกกอง จังหวัดหนองบัวลําภู เจาอาวาสวัดราษฎร เปน พระครู
พระอธิการหนูชัย วัดสวางเทพนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูมงคลวีรานุวัตร
พระอธิการเคน วัดสําราญธรรมาวาส จังหวัดหนองบัวลําภู เปน พระครูวีรธรรมานุศาสก
พระอธิการกมล วัดปาแสนสําราญวัฒนา จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูเกษมสิทธิคุณ
พระครูสมุห สุรกิจ วัดซําบอน จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูวรวงศวิสุทธิ์

เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๐ ข
๗๓๙.
๗๔๐.
๗๔๑.
๗๔๒.
๗๔๓.
๗๔๔.
๗๔๕.
๗๔๖.
๗๔๗.
๗๔๘.
๗๔๙.
๗๕๐.
๗๕๑.
๗๕๒.
๗๕๓.
๗๕๔.
๗๕๕.
๗๕๖.
๗๕๗.
๗๕๘.
๗๕๙.
๗๖๐.
๗๖๑.
๗๖๒.
๗๖๓.
๗๖๔.

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

พระอธิการวิชัย วัดวิเวกธรรมาราม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสุธรรมกิตติวัฒน
พระอธิการสมาน วัดศรีสวาง จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูโอภาสสังวรกิจ
พระครูใบฎีกา ภิชิต วัดธรรมชาติการาม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูจิรธรรมาวุธ
พระสมุห บรรดิษฐ วัดปาหนองนกเขียน จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูวิสุทธิเมธาภรณ
พระอธิการบุญถม วัดปาเจริญพร จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูอรัญสีลาภรณ
พระอธิการประลม วัดปาเทพารักษ จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูอรัญวรานุรักษ
พระอธิการสา วัดศรีสวางวารี จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสันติจิตตานุยุต
พระอธิการจรัญ วัดเทพศิริสามัคคีธรรม จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูสุเทพธรรมาภรณ
พระอธิการคําผล วัดปาคําเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูอรัญธรรมถาวร
พระอธิการคะนอง วัดสามัคคี จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูโกวิทธรรมานันท
พระอธิการบุญผล วัดวังน้ําทิพย จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวาปสารสุนทร
พระอธิการอนันท วัดเรไร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูบวรธรรมนาถ
พระอธิการโอภาส วัดจิตตปริวนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประโชติขันตยาภรณ
พระอธิการไพรัตน วัดเขมาภิรมณ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโสภณเขมาภิรม
พระอธิการจําเริญ วัดระหอกโพ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูบริหารสารธรรม
พระอธิการทองใส วัดพระบาทโพธาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประดิษฐสีลาภิมณฑ
พระสมุห บัวใบ วัดสวางสามสวน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูโอภาสปทุมาภรณ
พระอธิการพิทักษ วัดสวางจันทร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประโชติสังวรคุณ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดธรรมิการาม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูจารุธรรมานุศาสก
พระอธิการทองใหล วัดปาวิสารธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุวรรณสารธรรม
พระอธิการธงสิทธิ์ วัดศรีพอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูธวัชสิทธิธรรม
พระอธิการจิตอนงค วัดราษฎรศรัทธาธรรม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปฏิภาณธรรมรังษี
พระอธิการวรวุฒิ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูผาสุกธรรมานุศาสก
พระอธิการบุญเฮือง วัดศรีสุมังควนาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูมงคลศีลานุโยค
พระอธิการทนง วัดตะคลอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุทธิโพธิวัฒน
พระอธิการสุพรชัย วัดบานบอ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูภูริปญญาภินันท
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๗๖๕. พระครูปลัด สมัย วัดทาพระเนาว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูธรรมสารวรดิตถ
๗๖๖. พระอธิการสมพร วัดวีระณาวาส จังหวัดขอนแกน เปน พระครูวรญาณธรรมรักษ
๗๖๗. พระปลัด ชัยพัฒน วัดบึงกาญจน จังหวัดขอนแกน เปน พระครูกาญจนปญญาภิวัฒน
๗๖๘. พระอธิการสุราษฎร วัดราษฎรบํารุง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประภัศรธรรมวงศ
๗๖๙. พระครูสมุห คําพุ วัดบานดอนขา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูธรรมสารโสภณ
๗๗๐. พระอธิการบุญหริด วัดโคกเตา จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุวรรณบุญญาภิรักษ
๗๗๑. พระอธิการหัด วัดสีมาวดี จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูวุฒิธรรมาจารย
๗๗๒. พระอธิการอุบล วัดดอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปทุมวรธรรมสาร
๗๗๓. พระอธิการศรี วัดโพนพิพัฒน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอุดมญาณพิพัฒน
๗๗๔. พระอธิการเมธนันท วัดปาหนองชาด จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูเมธีธรรมนันท
๗๗๕. พระอธิการสมสวย วัดทางาม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูปญญาธีราภรณ
๗๗๖. พระอธิการสังวาลย วัดพิไชยาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูประภัศรชยาภิวัฒน
๗๗๗. พระอธิการสมบัติ วัดโพธิศ์ รีเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูโพธิธรรมานุศาสก
๗๗๘. พระอธิการวีระพล วัดตลาดมวง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูสุจิตธรรมานุโยค
๗๗๙. พระอธิการธีระพงศ วัดปาโคกชาง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูไพศาลธีรคุณ
๗๘๐. พระอธิการทองคูณ วัดหนองโงง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูมงคลปทุมาภรณ
๗๘๑. พระมหาชัยเวช ๓ ประโยค วัดบานโนนหัวเขื่อน จังหวัดกาฬสิน ธุ เปน พระครู
ปริยัติชัยการ
๗๘๒. พระมหาเสริมศักดิ์ ๓ ประโยค วัดวารีราษฎรหนองกุง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครู
ปริยัติธรรมานุโยค
๗๘๓. พระอธิการสุวรรณ วัดโพธิ์ศรีมหาไชย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประภัศรโพธิสิริ
๗๘๔. พระอธิการลินทอง วัดโพธิ์ชัยดงหมู จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุวรรณโพธิชัย
๗๘๕. พระอธิการทองใบ วัดโพธิ์ศรีหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโพธิธรรมจักร
๗๘๖. พระอธิการวิชัย วัดบานมวงกุล จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุทินธรรมาภิวัฒน
๗๘๗. พระอธิการทองคํา วัดบานโนนแพง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูถาวรเหมคุณ
๗๘๘. พระอธิการประสาท วัดอุดมคงคานิมิต จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุดมปุญญาภรณ
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พระอธิการออน วัดบานลาด จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกมลธรรมรักขิต
พระอธิการสมพงษ วัดอโนมานที จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอิทธิวาปพิทักษ
พระอธิการทนงศักดิ์ วัดปาอัมพวัน จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสถิตวรคุณ
พระอธิการอุดรศิลป วัดปาสุประเสริฐ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุดมธัมมโอภาส
พระอธิการคูณ วัดสันติการาม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูมงคลสันติการ
พระอธิการปญญา วัดสวางวารีหนองนอย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูประโชติวารีภิรักษ
พระสมุห สุพัฒน วัดใหมแสงอุทัยสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูอุทัยสมานคุณ
พระอธิการชยัน วัดปาสามัคคีธรรม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูจันทวรรโณภาส
พระปลัด สวัสดิ์ วัดสุวรรณชัยศรี จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโสตถิธรรมธาดา
พระอธิการบุญมี วัดสวางนภา จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโอภาสบุญญาคม
พระอธิการชาย วัดสามัคคีธรรม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูโอภาสธรรมสุนทร
พระอธิการสายยันต วัดทาเพลิง จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูกมลธรรมประดิษฐ
พระอธิการสายัณห วัดเทวาประสิทธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุเทพประสิทธิคุณ
พระอธิการทองหลอ วัดปาสนามชัย จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุนทรศาสนกิจ
พระอธิการสมฤทธิ์ วัดประชาสงเคราะห จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูสุจิตตวิสุทธิคุณ
พระอธิการคําดี วัดสวางศรีโพธาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอรุณโพธาภิบาล
พระอธิการพิมพ วัดเอี่ยมศรัทธา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูมหามงคลธรรม
พระอธิการรังษี วัดถ้ําผาน้ําทิพย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูนิบุณธรรมธาริต
พระอธิการประมวล วัดชัยศรีมงคลวนาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิสุทธิชัยสาร
พระปลัด ประสิทธิ์ วัดชลธารอุดม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจารุธรรมาภิรัต
พระอธิการนุกูล วัดบึงฮี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโสภณบุญญาภินันท
พระอธิการพินิจ วัดปาคางฮุง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูพินิจธรรมมงคล
พระอธิการจูรศักดิ์ วัดมาลาภิรมย จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาธรรมาภิรม
พระใบฎีกา บุญมา วัดหนองมวงสม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอัมพวันบุญญาคม
พระอธิการสงา วัดสวางอารมณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติปญญาประยุต
พระอธิการสงวน วัดโพธิ์ศรี จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติวรรณคุณ
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พระอธิการอัมพร วัดไตรตรึงษ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูจันทสีลานุยุต
พระอธิการวิทยา วัดเหลาหมูมน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโกวิทธรรมสิริ
พระอธิการไพบูรณ วัดหนองแอก จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวิบูลจิตตาภิวัฒน
พระอธิการศิวเรศ วัดทุงสวางโนนโพธิ์ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโอภาสวรธรรมาภิรม
พระอธิการสําเนียง วัดโพธิ์ทอง จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูบริบูรณโพธิคุณ
พระอธิการแสงเพชร วัดสามัคคีราษฎร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติวชิรโสภณ
พระอธิการชัยวัฒน วัดโคกสมบูรณ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปุญญาภิวัฒนากร
พระอธิการมาวิน วัดรังตาล จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโอภาสปญญาวิสิฐ
พระอธิการทองไสย วัดตนโพธิ์ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูปญญาโพธิคุณ
พระอธิการสุวัฒน วัดนาคํา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุจินตธรรมาภรณ
พระอธิการสุชิน วัดปางูเหลือม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูอรัญธรรมพิทักษ
พระอธิการมงคล วัดราษฎรบูรณะ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวีรปญญานุยุต
พระอธิการบุญมี วัดสัตตาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูนันทธรรมานุยุต
พระอธิการบุญเพ็ชร วัดโคกพัฒนา จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโสภณพัชรคุณ
พระใบฎีกา สุนทร วัดโนนจิก จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุบลสุวรรณาภรณ
พระอธิการสามัญ วัดสวางทากุม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวรดิตถศาสนธรรม
พระอธิการเย็น วัดสวางอารมณ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลสารพิพัฒน
พระครูสังฆรักษ กรีพล จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูพิพัฒนสุนทโรบล
พระอธิการสถิตย วัดดอนหวาย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุบลธรรมพินิจ
พระอธิการวิทิต วัดบูรพาพิสัย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโสภณรัตโนบล
พระอธิการมั่น วัดปาเทพประทานพร จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลประสิทธิเวท
พระอธิการเคน วัดบานกอ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลสิทธิชัย
พระอธิการพงษพร วัดบัวขาว จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโอภาสปทุมกิจ
พระอธิการประชา วัดศรีโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโพธิสิริธรรมธาดา
พระอธิการสมเพชร วัดหนองดินจี่ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวาปสิทธิคุณ
พระอธิการมีนา วัดโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูโพธิสราภิวัฒน
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พระอธิการชัยสิทธิ์ วัดบานดอนมากมาย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูกิตติวัชโรบล
พระอธิการทองสุข วัดเวฬุวัน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูพิศิษฏพัฒโนบล
พระอธิการสุดใจ วัดนาดอกไม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุเขตรัตนาภิบาล
พระอธิการประทีป วัดจอมศรี จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูภูริธรรมทัตต
พระอธิการสมร วัดหนองสําราญ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูบวรปทุมารักษ
พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดหนองคู จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปุญญรัตนวาป
พระอธิการพงค วัดตาโอง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูขันติพัฒนโสภณ
พระครูใบฎีกา ปริญญา วัดสิรินทรวรารามภูพราว จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครู
พระอธิการโกศล วัดทาลาด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอุบลธรรมวิจิตร
พระอธิการสมภาช วัดหนองนกเขียน จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลวิเศษกาญจน
พระใบฎีกา ชินกร วัดโนนศรีวิไล จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูจันทสโรบล
พระสมุห กิตติภพ วัดบานพะเนียด จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิมลปทมนันท
พระอธิการวิสุทธิ์ วัดคอนอย จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูสุทธิรัตนานุวัตร
พระใบฎีกา มั่น วัดโคกเถื่อนชาง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูประดิษฐพัฒนากร
พระอธิการโฮม วัดบานแพง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลธรรมโฆสิต
พระอธิการสุวรรณ วัดบานไผ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูปยปทุมาภรณ
พระอธิการปา วัดปานาเกษม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูมงคลสุธรรมากร
พระอธิการเฉลิม วัดบานไผ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูเวฬุธรรมาลงกรณ
พระอธิการหวา วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิโรจนญาณวโรบล
พระอธิการทองจันทร วัดหนองบัวบาน จังหวัดยโสธร เปน พระครูพิพัฒนจันทสิริ
พระครูสังฆรักษ สมบูรณ วัดอัมพวันเหนือ จังหวัดยโสธร เปน พระครูปุณณกิจโสภณ
พระอธิการหนู วัดหนองแคน จังหวัดยโสธร เปน พระครูวาปธรรมปทีป
พระครูปลัด โกมล วัดปานิคมพัฒนาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูโกมลธรรมคุณ
พระอธิการอิศริยาภรณ วัดหนองสรวง จังหวัดยโสธร เปน พระครูประสุตธรรมวาป
พระอธิการทวี วัดคําศิริ จังหวัดยโสธร เปน พระครูอาทรธรรมสิริ
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พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดหนองเปา จังหวัดยโสธร เปน พระครูสุจิณธรรมสุนทร
พระอธิการสีลา วัดนาสอน จังหวัดยโสธร เปน พระครูวรเขตสีลาภรณ
พระอธิการถนอม วัดศรีบุญเรือง จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิโรจนปุญญวัฒน
พระอธิการชู วัดดอนเรือ จังหวัดยโสธร เปน พระครูวิทิตสีลาภรณ
พระอธิการประมูล วัดตรีสุวรรณาราม จังหวัดยโสธร เปน พระครูสีลสุวรรณประดิษฐ
พระอธิการบุญเรน วัดสําโรงสูง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูกิตติจันทวงศ
พระอธิการเทียน วัดหนองสําราญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิโรจนกัลยาณวัตร
พระสมุห เดช วัดหนองครก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิสาลปุญญวัตร
พระอธิการวินัย วัดบานพอก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวินิตปภากร
พระอธิการคาน วัดเจียงวงศ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูพิทักษญาณวงศ
พระอธิการบุญเสริม วัดผือมอญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโอภาสปุญญาภรณ
พระอธิการพยนต วัดทุงเลน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูประภัศรสุตาลงกรณ
พระปลัด สมพร วัดหนองเหล็กใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวาปธรรมมงคล
พระใบฎีกา วันดี วัดโนนคูณนอย จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูบวรธรรมโสภิต
พระอธิการเดนชัย วัดศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิสุทธิ์จันทธาดา
พระอธิการบรรจง วัดโนนศิลป จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปยภัทรธรรม
พระอธิการหยัด วัดโนนดู จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูอุดมรัตนวาป
พระอธิการแสวง วัดหนองจอก จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูสีลจันทคุณ
พระอธิการสงวน วัดบานศาลา จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูถาวรรัตนาภิบาล
พระปลัด ปริกา วัดจันทาราม จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูปภาตรัตนากร
พระสมุห วิชัย วัดปาพุทธนิมิต จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูวิชัยธรรมรักขิต
พระอธิการทองดี วัดบอนใหญ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูเกษมธรรมพินิจ
พระอธิการเป วัดเกาะกระโพธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโพธิอินทไพศาล
พระอธิการมาลี วัดกระตายดอน จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลสุตาลังการ
พระอธิการเสาร วัดบานหาด จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูมงคลโสรัจจ
พระอธิการสมเกียรติ วัดโพธิ์ไทร จังหวัดนครพนม เปน พระครูสีลญาณวงศ
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๘๙๒. พระอธิการประยูร วัดสวางอารมณ จังหวัดนครพนม เปน พระครูพิศาลปุญญาคม
๘๙๓. พระอธิการพนมศักดิ์ วัดหนองบัว จังหวัดนครพนม เปน พระครูโสภณศาสนธรรม
๘๙๔. พระอธิการมาโนชญ วัดศรีโคตรคีรี จังหวัดนครพนม เปน พระครูสันติบวรธรรม
๘๙๕. พระอธิการรักตระกูล วัดโพธิ์ศรี จังหวัดนครพนม เปน พระครูกัลยาณเมตตานุยุต
๘๙๖. พระอธิการเลิศ วัดโนนคูณ จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิจิตรญาณโสภณ
๘๙๗. พระอธิการอุทัย วัดโพนขาศรีคุณเมือง จังหวัดนครพนม เปน พระครูวรญาณปุณณกิจ
๘๙๘. พระปลัด เชื้อ วัดสางพระอินทร จังหวัดนครพนม เปน พระครูอินทสังวรญาณ
๘๙๙. พระอธิการบัญญัติ วัดยอดแกวศรีวิชัย จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวิชัยรัตนากร
๙๐๐. พระอธิการไสว วัดมณีรัตนาราม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูมณีรัตโนภาส
๙๐๑. พระอธิการประเสริฐ วัดสุภากรณนิคมธรรมาราม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครู
สุวรรณรัตนนิคม
๙๐๒. พระอธิการสายยน วัดโมลีมงคลวนาวาส จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูวิจารณขันติคุณ
๙๐๓. พระอธิการวีระยุทธ วัดสามัคคีธรรม จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูรัตนวิสุทธิญาณ
๙๐๔. พระอธิการหมอน วัดสวนตาล จังหวัดมุกดาหาร เปน พระครูรัตนวรดิตถ
๙๐๕. พระอธิการภิรมย วัดหนองมะเสี่ยง จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวาปสารวิมล
๙๐๖. พระอธิการธวัชชัย วัดศรีสุขเกษม จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูปญญาสิริวัฒน
๙๐๗. พระอธิการวิชา วัดปาบานไกคํา จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูไพศาลธรรมพินิจ
๙๐๘. พระอธิการวัลลภ วัดเชือกใน จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูวิลาศธรรมาภินันท
๙๐๙. พระอธิการสุนทร วัดเหลาฝาย จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูโกวิทศาสนคุณ
๙๑๐. พระอธิการเขียน วัดศรีมงคล จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูมงคลสิกขยุต
๙๑๑. พระอธิการบัวพา วัดบานดู จังหวัดอํานาจเจริญ เปน พระครูพิธานธรรมคุณ
๙๑๒. พระใบฎีกา สมทรง วัดซับตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุนทรธรรมาพิมล
๙๑๓. พระอธิการพุฒ วัดหวยเจริญ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุวัฒนจิตรการ
๙๑๔. พระสมุห เดนชัย วัดหนองโจด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบัณฑิตชยการ
๙๑๕. พระอธิการธงชัย วัดดอนกลอย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูธวัชโชติธรรม
๙๑๖. พระครูธรรมธร ประหยัด วัดปรางค จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสถิตสีลาภิวัฒน
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พระอธิการประกาย วัดหนองเมา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาธรรมปภาต
พระอธิการบุญมี วัดบานซาด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุชาติปุญญาคม
พระครูสังฆรักษ ชีพ วัดทาลาดขาว จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธิธรรมวิภัช
พระอธิการสมศักดิ์ วัดเกาะ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิทักษทีปคุณ
พระปลัด วิชัย วัดถ้ําอุดมสุข จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุดมสุขโกศล
พระสมุห วันณี วัดบานดอน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูโสภณรัตนปญญา
พระอธิการสา วัดหนองจานใต จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประดิษฐธรรมวงศ
พระอธิการฐิติพงค วัดหญาคา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสถิตอาภากร
พระใบฎีกา จําลอง วัดบรมถาวร จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูถาวรอุดมคุณ
พระวินัยธร ประภาส วัดคลองวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประดิษฐวิริยคุณ
พระครูสมุห ประยูร วัดบานบุ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิจิตรธรรมประยุต
พระอธิการเสียน วัดพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสันติธรรมาจาร
พระอธิการสมชิต วัดบุญสงอนุสรณ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิชัยบุญญานุสรณ
พระอธิการใบ วัดใหมสมบูรณ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูไพบูลวรธรรม
พระอธิการสุดใจ วัดบานสระครก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุมนภัทราทร
พระอธิการสําราญ วัดเหมต่ํา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวิจิตรวรธรรม
พระปลัด ชัยพร วัดบึงออ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูประภาตวรคุณ
พระอธิการยศ วัดทาเยี่ยม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูวุฒิปญญาวงศ
พระใบฎีกา สุวรรณ วัดปาพิทักษธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิทักษธรรม
พระอธิการบัวผัน วัดไผนกเขา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปทุมโชติวงศ
พระอธิการทองจันทร วัดโนนดู จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูเกษมอรัญญคุณ
พระอธิการอดิเรก วัดยางกระทุง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูกิตติวรทัต
พระปลัด อุนใจ วัดถนนโคง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูมนัสสุภนิมิต
พระอธิการพนม วัดสวนปาพุทธธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพุทธธัชธํารง
พระอธิการกุล วัดดอนคนฑา จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูไพโรจนกิตติกร
พระใบฎีกา บุญยัง วัดวังน้ําโตน จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุดมบุญญาภิรักษ
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พระครูใบฎีกา สมหวัง วัดบานกลวย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูรังษีสุนทรธรรม
พระอธิการสมสวน วัดมะเกลือ จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอธิปุญญาภิรักษ
พระอธิการประกอบ วัดดอนหวาย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูพิชิตวรธรรม
พระอธิการแกว วัดซาเลือด จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูรัตนเกสรคุณ
พระอธิการเริงศักดิ์ วัดหนองสะแก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูสุทธิศีลรักขิต
พระอธิการสมชาย วัดเจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูบวรสมณวัตร
พระสมุห สําเภา วัดหนองมวง จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอัมพวันอาจารวัตร
พระอธิการสมเชา วัดกอก จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูอุทัยธรรมสถิต
พระอธิการจรัญ วัดลาดชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูกิตติธรรมาภิมณฑ
พระอธิการฉิม วัดแจงนอย จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูประโชติชัยธรรม
พระธรรมธร สรอย วัดโคกกอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสิทธิชัยคุณ
พระอธิการทองลี วัดทาศาลา จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิพิธธรรมวิภาต
พระอธิการโพธิ์ วัดหวยกุม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุเมธธรรมาวุธ
พระอธิการกวี วัดโพธิ์ศรีดอนหัน จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูโพธิอินทวรรณ
พระอธิการสงวน วัดคลองลี่ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูมงคลชัยธรรม
พระอธิการพิพัฒน วัดสนามนาง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสุภัทรชยากร
พระอธิการเจริญ วัดกะฮาด จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูพิพัฒนวิมลธรรม
พระอธิการสําเร็จ วัดทุงสวาง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูประสิทธิ์ฐานังกร
พระอธิการวัชระพนธ วัดศาลาทรง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูจารุวรรณธรรมสาร
พระอธิการธนนนท วัดตะคลอง จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูภูริภัทรคุณ
พระอธิการแถว วัดหัวสะพานภัยสงบ จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูมงคลสีลโสภิต
พระอธิการทองดี วัดไตรศิริมงคล จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูปญญาสุวรรณมงคล
พระอธิการตุน วัดสามัคคีธรรม จังหวัดชัยภูมิ เปน พระครูสถิตสารคุณ
พระอธิการถนอม วัดสันติสุข จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสันติโชติธรรม
พระอธิการวงจันทร วัดสนามชัย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุนทร ธรรมาภิบาล
พระอธิการสมยศ วัดโสกดินแดง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูภัทรธรรมาภิราม
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พระอธิการรื่น วัดศรีสวาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูโชติธรรมประภาต
พระอธิการธนพล วัดจอมสุทธาวาส จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิสุทธิคัมภีรธรรม
พระอธิการศรี วัดปาสนวล จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวรธรรมพินิจ
พระอธิการบุรินทร วัดบุงชาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวรธรรมพิสิฐ
พระอธิการสาคร วัดลุงมวง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูธรรมจริยาภิมณฑ
พระสมุห เฉลิม วัดระกามังคลาราม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูปญญาวีราภรณ
พระอธิการประยูร วัดไพศาลพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูไพศาลชัยกิจ
พระอธิการบัญญัติ วัดบานขาม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูจารุธรรมโฆสิต
พระอธิการเจือง วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสถิตสุตคุณ
พระอธิการถนอม วัดกวางงอย จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุเมธปญญารักษ
พระอธิการประดับ วัดสวนใหม จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูบรรหารธรรมาลังการ
พระอธิการทองดี วัดบุตาเวสน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสุจิตสุวรรณคุณ
พระอธิการสอน วัดโคกลําดวน จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูมงคลอิสสรธรรม
พระอธิการเสนาะ วัดศรีตะครอง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสังวรธรรมาภิรัต
พระอธิการเครื่อง วัดบานโคกยาง จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวิมลวุฒิกิจ
พระอธิการหมั่น วัดไตรภูมิ จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูวีรธรรมปสุต
พระอธิการบุญมา วัดโนนมะงา จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูจันทปุญญาคม
พระอธิการสมบัติ วัดหนองคู จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปญญาสิริวิมล
พระอธิการเชื่อม วัดศิริสัจจัง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสถิตธรรมสิริ
พระอธิการสาน วัดปาปะปูล จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสุภัทรสมานคุณ
พระอธิการอมรชัย วัดบานมวง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประโชติปญญาธร
พระอธิการผา วัดชัยราษฎรบํารุง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลสีลานุยุต
พระอธิการสิงห วัดชายทุง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสภณพรหมเขต
พระอธิการสมชัย วัดสระบัวงาม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูปทุมสราภิรัต
พระอธิการเยียน วัดมูลานิเวศน จังหวัดสุรินทร เปน พระครูนิเวศนโชติธรรม
พระอธิการลัด วัดบูรณะบานผาง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสัจจวิหารธรรม
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พระอธิการสมบัติ วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสุรินทร เปน พระครูจันทโพธาภิรัต
พระอธิการณัฐพล วัดสหราษฎรบํารุง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูประจักษวรธรรม
พระสมุห สมน วัดโคกโบสถ จังหวัดสุรินทร เปน พระครูพนมสิริธรรม
พระอธิการบุญมี วัดโพนทอง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมหามงคลปจจันตเขต
พระอธิการจําเนียร วัดสีหะลําดวน จังหวัดสุรินทร เปน พระครูจิรธรรมนันท
พระอธิการทองคํา วัดโสดาราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูโสดาวิหารกิจ
พระอธิการสมสุข วัดหมื่นศรีนอย จังหวัดสุรินทร เปน พระครูกันตสารคุณ
พระอธิการเจียน วัดโคกกลาง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิบูลวินัยวัฒน
พระอธิการโสร วัดทรายขาว จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลสุธาธรรม
พระอธิการสมพร วัดจําปาธาราราม จังหวัดสุรินทร เปน พระครูมงคลวิหารการ
พระครูปลัด ภราดร วัดปาไตรวิเวก จังหวัดสุรินทร เปน พระครูวิเวกวัฒนคุณ
พระอธิการทองสุข วัดหนองคลา จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูไพบูลยสุขวัฒน
พระอธิการบุญมี วัดหนองหัวคู จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูอิทธิธรรมาภิรัต
พระใบฎีกา สุมิตร วัดคลองกลาง จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูเขมกิจโสภณ
พระปลัด สุชาติ วัดทาเรือ จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูประภากรวรกิจ
พระครู วิ นั ย ธร กุ ห ลาบ วั ด อั ม พวั น ครุ ฑ ธาวาส จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี เป น พระครู
พระใบฎีกา บุญลือ วัดพิกุลวนาราม จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูไพศาลวุฒิคุณ
พระอธิการแสวง วัดเอี่ยมประดิษฐ จังหวัดนครนายก เปน พระครูสุทธศีลานุยุต
พระครูปลัด วรวุธ วัดคลอง ๒๔ จังหวัดนครนายก เปน พระครูสถิตธรรมานุสิฐ
พระสมุห คําพันธ วัดเขาหัวนา จังหวัดนครนายก เปน พระครูพิพัฒนบุญญเขตต
พระปลัด เอกชัย วัดเขานางบวช จังหวัดนครนายก เปน พระครูบรรพตสีลาภิรมย
พระใบฎีกา วัชระ วัดสุวรรณเตมีย จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูมงคลภัทรธรรม
พระอธิการบุญจันทร วัดเมืองกาย จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูโชติธรรมาภิรม
พระปลัด สวง วัดดอนสีนนท จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูวิเวกธรรมาภินันท
พระใบฎีกา อมร วัดบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูสุนทรจันทรังษี
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พระอธิการสมศักดิ์ วัดทางขามนอย จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูขันติสารวิบูลย
พระใบฎีกา ปญญา วัดบางโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปน พระครูกิตติสุทธิคุณ
พระอธิการนราวัฒน วัดใหมนางาม จังหวัดสระแกว เปน พระครูเขมเขตวิชัย
พระปลัด ชอย วัดใหมไพรวัลย จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุธรรมคุณานุยุต
พระครูสมุห นพดล วัดบานตุน จังหวัดสระแกว เปน พระครูศีลคุณวัฒนาทร
พระอธิการฉลอง วัดลุงพลู จังหวัดสระแกว เปน พระครูสุวิธานปญญาวัฒน
พระครูสังฆรักษ อํานาจ วัดเขาสามสิบ จังหวัดสระแกว เปน พระครูบรรพตธรรมสาทร
พระอธิการพยาน วัดหนองหลม จังหวัดสระแกว เปน พระครูวาปมุนีวงศ
พระอธิการชัยวัฒน วัดโนนเมือง จังหวัดสระแกว เปน พระครูวรปญญาโกวิท
พระอธิการวินัย วัดโคกสูง จังหวัดสระแกว เปน พระครูบุญเขตโสภณ
พระใบฎี ก า เศกสั น วั ด ป า ยเขี ย ววนาราม จั ง หวั ด สระแก ว เป น พระครู
พระอธิการสนอง วัดวังสําลี จังหวัดสระแกว เปน พระครูถาวรธรรมาภินันท
พระอธิการประทีป วัดพรหมนิมิต จังหวัดสระแกว เปน พระครูโสภิตพรหมนิมิต
พระสมุห วิรัตน วัดสุชน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุจิตตากร
พระอธิการสัณหคิรี วัดมุขธารา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมุขธรรมธารารักษ
พระอธิการอนุชิต วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูนครธรรมรัต
พระอธิการสุนันต วัดไทรหัวมา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูเกษมธรรมกิจ
พระสมุ ห เพื่ อ ม วั ด สุ ทั ศ น เ ทวเสถี ย ร จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป น พระครู
พระครูเฟอง วัดวังเลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสีลคุณ
พระปลัด เมธาวี วัดกะเปยด จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูพลเมธากร
พระอธิการมงคล วัดสํานักมวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุภาจารวิมล
พระครูสมุห สุนทร วัดหัวเกาะรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูสุนทรศีลคุณ
พระครูสังฆรักษ สุพจน วัดเดิมเจา จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูสารพุทธิพงษ
พระอธิการบุญ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูมงคลสิทธิ
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พระอธิการประเสริฐ วัดมณีสพ จังหวัดชุมพร เปน พระครูมณีธรรมรักษ
พระอธิการสมนึก วัดนาบุญ จังหวัดชุมพร เปน พระครูสิทธิสารโกศล
พระใบฎีกา โสม วัดนพคุณ จังหวัดชุมพร เปน พระครูประโชตินวคุณ
พระสมุห สมชาย วัดโฆษิตวิหาร จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูโฆษิตวิหารธรรม
พระสมุห จํานงค วัดโสภณวนาราม จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูโสภณพลธรรม
พระครูสมุห จรัญญา วัดทุงหลวง จังหวัดตรัง เปน พระครูมหาเขตตารักษ
พระสมุห สมศักดิ์ วัดเชี่ยวชาญกิจ จังหวัดตรัง เปน พระครูขันติวราภรณ
พระครูสังฆรักษ บุญรัตน วัดประชุมศึกษา จังหวัดพังงา เปน พระครูสันติจิตตาภรณ
พระอธิการเบ็ญจา วัดโคกยาง จังหวัดกระบี่ เปน พระครูสีลาจารคุณ
พระปลัด สันติภาพ วัดทุงสันติธรรม จังหวัดกระบี่ เปน พระครูวิทิตศาสนกิจ
พระอธิการชูศักดิ์ วัดแหลมสัก จังหวัดกระบี่ เปน พระครูปญญาภินันท
พระสมุห ยม วัดปทุมธาราราม จังหวัดระนอง เปน พระครูปทุมธารารักษ
พระครูปลัด วินัย วัดหาดสมแปน จังหวัดระนอง เปน พระครูวชิรวินัยสุนทร
พระปลัด ประสิทธิ์ วัดทํานบ จังหวัดสงขลา เปน พระครูถาวรธรรมานุยุต
พระอธิการวรวิทย วัดปทุมธาราวาส จังหวัดสงขลา เปน พระครูสันตยาภิยุต
พระครูปลัด สมพร วัดคลองแห จังหวัดสงขลา เปน พระครูวาปธรรมอุดม
พระครูสังฆรักษ บุญรุม วัดชะลอน จังหวัดสงขลา เปน พระครูขันตยารัต
พระสมุห ปภากร วัดทุงเภา จังหวัดสงขลา เปน พระครูประภาสเขตตารักษ
พระสมุห ศิกวัส วัดสะกอม จังหวัดสงขลา เปน พระครูปญญาศาสนกิจ
พระครูวินัยธร วีระชัย วัดธรรมประดิษฐ จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุทธิธรรมสาร
พระครูสมุห อํานวย วัดพังตรี จังหวัดสงขลา เปน พระครูสันตยาภิรักษ
พระปลัด สายัณห วัดคงคาสวัสดิ์ จังหวัดสงขลา เปน พระครูโสตถิธีรคุณ
พระสมุห ถาวร วัดนาหวา จังหวัดสงขลา เปน พระครูจันทเขตสารากร
พระปลัด มงคล วัดสองพี่นอง จังหวัดสงขลา เปน พระครูเกษมนิมพารักษ
พระสมุห คลอย วัดมวงทอง จังหวัดสงขลา เปน พระครูสุวรรณอัมพารักษ
พระปลัด ปรีชา วัดประดูเรียง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูอินทสีลคุณ
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พระใบฎีกา พิน วัดรมเมือง จังหวัดพัทลุง เปน พระครูนครธรรมนิยม
พระครูบวรสรนาท สุพัส วัดเกาะยวน จังหวัดพัทลุง เปน พระครูภัทรสิทธิ
พระอธิการเที่ยง วัดหวยไทร จังหวัดสตูล เปน พระครูอดุลสัจจธรรม
พระใบฎีกา สมเกียรติ วัดภมรคติวัน จังหวัดปตตานี เปน พระครูโสภณกิตติโพธิ์
พระอธิการบรรจง วัดทุงพัฒนา จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูพิศาลปุญญากร
พระอธิการสมชาย วัดขันธปราณี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวรธรรมานุรักษ
พระอธิการเพชร วัดปาโพนพระ จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวิจิตรบุณฑริกานันท
พระอธิการสนั่น วัดโคกกุง จังหวัดสุรินทร เปน พระครูสันตยากร
พระใบฎีกา หลบ วัดโคกมะขาม จังหวัดตรัง เปน พระครูสุธรรมมงคล
พระครูวินัยธร ถาวร วัดใหม จังหวัดสมุทรปราการ เปน พระครูสุพัฒนกิจวิธาน
พระพาเดช วัดบรรพตาวาส จังหวัดเพชรบุรี เปน พระครูโฆสิตธรรมคุณ
พระเล็ก วัดคลองบางเดื่อ จังหวัดนครสวรรค เปน พระครูนิภาสกิจจานุกูล
พระสมพงษ วัดจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก เปน พระครูกันตธรรมสาทร
พระสมุห อําพร วัดทาเกษม จังหวัดสุโขทัย เปน พระครูอภินันทวรการ
พระครูสมุห สมศักดิ์ วัดหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ เปน พระครูไพโรจนบุญพิทักษ
พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดนากวมเหนือ จังหวัดลําปาง เปน พระครูโสภณขันตยานุยุต
พระปลัด สวัสดิ์ วัดลอมแรด จังหวัดลําปาง เปน พระครูกัลยาณสังฆการ
พระครู สั ง ฆรั ก ษ สุ ริ น ทร วั ด ปลายนาหลวง จั ง หวั ด ลํ า ปาง เป น พระครู
พระครู สั ง ฆรั ก ษ ทวี ศั ก ดิ์ วั ด หลวงราชสั ณ ฐาน จั ง หวั ด พะเยา เป น พระครู
พระพจนารถ วัดราษฎรบูรณะ จังหวัดเชียงราย เปน พระครูอภิวัฒนวาที
พระสมุห ประหยัด วัดสันคะยอม จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูสถิตธุราทร
พระใบฎีกา อนุรักษ วัดงาแมง จังหวัดเชียงใหม เปน พระครูอุปถัมภกิจจานุกูล
พระปลัด ไกรราช วัดหนองเงือก จังหวัดลําพูน เปน พระครูรัตนวรรณสาทร
พระใบฎีกา ดี วัดหวยไร จังหวัดลําพูน เปน พระครูสุนทรชยานุรักษ
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๑๐๙๔. พระมนัสชัย วัดทรงศิลา จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสิริสารธรรมาภรณ
๑๐๙๕. พระเอกสิทธิ์ วัดเทวราช จังหวัดขอนแกน เปน พระครูเทวธรรมาภรณ
๑๐๙๖. พระปลัด บุญธรรม วัดโพนแพง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูฐิติญาณวรธรรม
๑๐๙๗. พระสําลี วัดโนนแดง จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูกัลยาณานุกูล
๑๐๙๘. พระปลัด หัด วัดโพธาราม จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูมงคลโพธาภิราม
๑๐๙๙. พระหลอด วัดวรินทราวาส จังหวัดมหาสารคาม เปน พระครูอุดมคัมภีราจารย
๑๑๐๐. พระครูวินัยธร สุดใจ วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูภัทรคุณาภรณ
๑๑๐๑. พระมหาสมพร ๖ ประโยค วัดเทวาพิทักษ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูศรีเทวาพิทักษ
๑๑๐๒. พระปลัด จําลองลักษณ วัดศรีอริยวงศ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูวีรธรรมาทร
๑๑๐๓. พระชม วัดสระกุดน้ําใส จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูสุวัฒนประชานุกูล
๑๑๐๔. พระวิทูล วัดเหลาใหญ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูโสภณธรรมวรญาณ
๑๑๐๕. พระครูใบฎีกา มณี วัดดงเย็นมหาวิหาร จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูรัตนวิหารธรรม
๑๑๐๖. พระสมุห พุฒ วัดราษฎรรังษี จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิบูลสังฆกิจ
๑๑๐๗. พระสมุห จรูญ วัดบุฝาย จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูประทีปสิทธิคุณ
๑๑๐๘. พระสมุห วิเชียร วัดกาฬสินธุ จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูมงคลวัชราภรณ
๑๑๐๙. พระครูวินัยธร คําแพง วัดอรามรัตนาราม จังหวัดภูเก็ต เปน พระครูสัทธาธิคุณ
๑๑๑๐. พระมหาเติม ๓ ประโยค วัดบุพพนิมิต จังหวัดปตตานี เปน พระครูสุวรรณสุตาลังการ
๑๑๑๑. พระมหาบุญกอง ๖ ประโยค วัดอินทรบรรจงทรงวาดราษฎรบํารุง กรุงเทพมหานคร
เปน พระครูศรีศาสนธํารง
๑๑๑๒. พระมหาสุเ ทพ ๓ ประโยค วั ด ดิ ส หงษาราม กรุ ง เทพมหานคร เป น พระครู
อาทรปริยัติวงศ
๑๑๑๓. พระมหาสิท ธิ พงศ ๓ ประโยค วั ด ศาลาแดง กรุ ง เทพมหานคร เป น พระครู
ปริยัติสิทธิวงศ
๑๑๑๔. พระจอย วัดใหมอมตรส กรุงเทพมหานคร เปน พระครูวิบูลอนุกิจ
๑๑๑๕. พระครู สั ง ฆรั ก ษ สะอาด วั ด แก ว ฟ า จุ ฬ ามณี กรุ ง เทพมหานคร เป น พระครู
สุทธิกิจวิธาน
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พระครูธรรมรุจิ อนันต วัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร เปน พระครูบวรกิจคุณาธาร
พระครูวินัยธร ธนัญชัย วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร เปน พระครูปญญาประชารักษ
พระครูปลัด บัวเรียน วัดทองเนียม กรุงเทพมหานคร เปน พระครูโฆสิตธรรมสุนทร
พระครู ส มุ ห ธี ร าภิ สุ ท ธิ์ วั ด โกมุ ท พุ ท ธรั ง สี กรุ ง เทพมหานคร เป น พระครู
พระครูใบฎีกา สมนึก วัดเวฬุวัน จังหวัดลพบุรี เปน พระครูวาทีธรรมประสิทธิ์
พระสมุห มานะ วัดสิงหาราม จังหวัดลพบุรี เปน พระครูอาทรสิงหกิจ
พระครูปลัด เจษฏ วัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี เปน พระครูสถิตธรรมมงคล
พระปลัด เอกนุพงษ วัดมะเกลือ จังหวัดนครปฐม เปน พระครูปฐมถิรธรรม
พระปลัด ชาย วัด เขาพระศรีสรรเพชญาราม จังหวัด สุพรรณบุรี เปน พระครู
พระครูปลัด ทนากร วัดกาญจนบุรีเกา จังหวัดกาญจนบุรี เปน พระครูกาญจนกิจโสภณ
พระสําราญ วัดปาหนองโกเจริญธรรม จังหวัดราชบุรี เปน พระครูเกษมธรรมสถิต
พระปลัด วีรศักดิ์ วัดปากงาม จังหวัดสมุทรสงคราม เปน พระครูอาทรวีรวัตร
พระใบฎีกา เทียน วัดเขานอย จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปน พระครูอนุกูลคีรีรักษ
พระสมชาย วัดโพทะเล จังหวัดพิจิตร เปน พระครูพินัยสังฆการ
พระสมุห เกง วัดหนองไผพิทยาราม จังหวัดเพชรบูรณ เปน พระครูเวฬุวันพัชราทร
พระสุวรรณ วัดเชียงทอง จังหวัดตาก เปน พระครูนครสุวรรณกิจ
พระครูปลัด อัครพล วัดหวยคิง จังหวัดลําปาง เปน พระครูปยวรานุกิจ
พระครูวินัยธร บุญทัน วัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา เปน พระครูวิสุทธิญาณ
พระอินสอน วัดบุญเรือง จังหวัดเชียงราย เปน พระครูไพโรจนธุราทร
พระครูปลัด ประเวท วัดชัยมงคล จังหวัดแพร เปน พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ
พระมหาไพศาล ๓ ประโยค วัดศรีสวางบรมสุข จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสุตอุดมกิจ
พระครูสังฆรักษ ปรีชา วัดสมณวิหาร จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูสมณกิจจาทร
พระสมุห สุรัก วัดโพธิ์ชัยศรี จังหวัดอุดรธานี เปน พระครูวิมลชยานุกูล
พระบุญขาน วัดศรีพนา จังหวัดบึงกาฬ เปน พระครูวีรกิจธรรมานุกูล
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พระมหาชัยภัทร ๖ ประโยค วัดชัยศรี จังหวัดขอนแกน เปน พระครูศรีภัทราภิรักษ
พระมหาสังคม ๔ ประโยค วัดสะอาด จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติปญญารังษี
พระมหาวิชยุตม วัดโพธิ์ทอง จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปริยัติพิพัฒนาภรณ
พระสําเนียง วัดบุญบาลประดิษฐ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประภัศรธรรมโฆสิต
พระทวี วัดชลธาร จังหวัดขอนแกน เปน พระครูชลธารธรรมานุกูล
พระวิชัย วัดมิ่งเมืองพลาราม จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสุทธิพลานุรักษ
พระสมุห รังสรร วัดแจงสวางนอก จังหวัดขอนแกน เปน พระครูสารธรรมานุกูล
พระสมุห วีระ วัดจันทรประสิทธิ์ จังหวัดขอนแกน เปน พระครูประสิทธิกิตติญาณ
พระสมุห สมศักดิ์ วัดสระบัว จังหวัดขอนแกน เปน พระครูปทุมสรานุกิจ
พระครูสมุห โกวิทย วัด เครือวัลยสุทธาวาส จัง หวัด มหาสารคาม เปน พระครู
พระประสิทธิ์ วัดธรรมพิทักษ จังหวัดกาฬสินธุ เปน พระครูวิสุทธิธรรมพิทักษ
พระปลัด สมพร วัดเสมาทาคอ จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประภัศรสิทธิการ
พระใบ วัดปาศรีไพรวัน จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูบวรปญญาวัฒน
พระปลัด ลําพูล วัดศิรินาราม จังหวัดรอยเอ็ด เปน พระครูประโชติกิจจานุกูล
พระสมุห อวยชัย วัดวารินทราราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูวารินทรธรรมานุกิจ
พระสมุห สัมฤทธิ์ วัดอัมรินทราราม จังหวัดอุบลราชธานี เปน พระครูอมรธรรมานุกิจ
พระจันทร วัดไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เปน พระครูโอภาสธรรมานุกิจ
พระบุญมา วัดสวางสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม เปน พระครูวิสุทธิ์กาญจนาภิรม
พระอําพันธ วัดโพธิ์เตี้ย จังหวัดนครราชสีมา เปน พระครูปญญาสารานุกูล
พระใบฎีกา สมใจ วัดสระกุญชร จังหวัดบุรีรัมย เปน พระครูสมาจารนิวิฐ
พระปลัด สมชาย วัดทุงยาว จังหวัดปราจีนบุรี เปน พระครูวิโรจนปุญญากร
พระครูปลัด มงคล วัดธารน้ําฉา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูมงคลสิทธิ
พระครูใบฎีกา อั้น วัดทาเสริม จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน พระครูอมรนวคุณ
พระอติชาติ วัดทาไทร จังหวัดสุราษฎรธานี เปน พระครูปคุณสัทธาทร
พระปลัด ดนัย วัดนิกรรังสฤษฎ จังหวัดตรัง เปน พระครูนิกรธรรมาทร
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๑๑๖๕. พระมหากั ม ปนาท ๕ ประโยค วั ด อั ม พวนาราม จั ง หวั ด พั ท ลุ ง เป น พระครู
ปริยัติอัมพวาทร
๑๑๖๖. พระปลัด อภิรมย วัดหัวหมอน จังหวัดพัทลุง เปน พระครูสิรธรรมานุยุต
๑๑๖๗. พระครูสังฆรักษ มงคล วัดบางแกวผดุงธรรม จังหวัดพัทลุง เปน พระครูมงคลวัฒน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

