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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ จํานวน ๑,๑๙๗ รูป ดังนี้
๑. พระเทพรัตนมุนี เป็น พระธรรมวิมลมุนี ศีลาจารโสภณ วิมลปริยัติกิจวิธาน ศาสนภารธุราทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
จังหวัดอุดรธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดวิมลสิทธิวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพวรสิทธาจารย์ เป็น พระธรรมเสนาบดี ศรีศาสนกิจโกศล วิมลธรรมสาธก
ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ พระราชาคณะชั้นธรรม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป
คือ พระครูปลัดวิมลวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพปริยัตยาจารย์ เป็น พระธรรมปริยัติโสภณ วิมลศีลาจาร ไพศาลศาสนกิจธาดา
วรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดสร้อยทอง
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดโสภณวัฒน์ ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระเทพมงคลรังษี เป็น พระธรรมมงคลเจดีย์ ศรีไพศาลวิหารกิจ พิพิธธรรมาลังการ
ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครู
ปลัดมงคลเจติยวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระราชพิ พั ฒ น์ โ กศล เป็ น พระเทพประสิ ท ธิ ม นต์ โกศลวิ ห ารกิ จ พิ พิ ธ พั ฒ นาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดศรีสุดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๖. พระราชวชิราภรณ์ เป็น พระเทพวีราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุ งเทพมหานคร มีฐานานุ ศัก ดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คื อ พระครูป ลัด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๗. พระราชภาวนาวราจารย์ เป็น พระเทพภาวนาวิกรม อุดมธรรมานุยุต วิสุทธิ์ศาสนกิจจาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดชัยภูมิพิทักษ์
จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชปริยัตโยดม เป็น พระเทพปริยัติมงคล โกศลวรกิจจานุกิจ พิพิธธรรมสุนทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดจองคํา พระอารามหลวง
จั ง หวั ด ลํ า ปาง มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระราชวรธรรมโกศล เป็น พระเทพสุธรรมญาณ สุวิธานศาสนกิจ นิวิฐธรรมสุนทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง
จั ง หวั ด สงขลา มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู วิ นั ย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชธรรมาภรณ์ เป็ น พระเทพสมุ ท รมุ นี ศรี ป ริ ยั ติ ดิ ล ก ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดกลาง วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระราชปัญญาโสภณ เป็น พระเทพรัตนมุนี ศรีศาสนกิจสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุ งเทพมหานคร มีฐานานุ ศัก ดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คื อ พระครูป ลัด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระสิริชัยโสภณ เป็น พระราชสุรวาที โมลีธรรมประสิทธิ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๓. พระศรี สิ ทธิ เ มธี เป็ น พระราชรั ช มุนี ตรี ปิ ฎกบั ณ ฑิ ต มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด สวนดอก พระอารามหลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระวิ สุ ท ธิ พ งษ์ เ มธี เป็ น พระราชพิ พั ฒ นโกศล ตรี ปิ ฎ กวราลงกรณ์ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๕. พระเกศี วิ ก รม เป็ น พระราชพุ ฒิ เ มธี ศี ล าจารนิ วิ ฐ มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด โพธาราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครสวรรค์
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระประสิท ธิสุ ต คุณ เป็ น พระราชธรรมาภรณ์ ตรีปิ ฎกวราลงกรณ์ มหาคณิส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุ งเทพมหานคร มีฐานานุ ศัก ดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คื อ พระครูป ลัด ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระสิ ริ นั น ทเมธี เป็ น พระราชปั ญ ญาโสภณ ตรี ปิ ฎ กวราลงกรณ์ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระกิตติสารมุนี เป็น พระราชวัชราภรณ์ สุนทรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๙. พระสุธีวราภรณ์ เป็น พระราชธีราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได้ ๔ รูป คือพระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๐. พระอมรเมธี เป็น พระราชปริยัติวิธาน ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระปริยัติวรากร เป็น พระราชสิทธิมงคล โกศลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด คฤหบดี พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระสุธีธรรมาภรณ์ เป็น พระราชวชิราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๒๓. พระพิศาลศาสนกิจ เป็น พระราชวิสุทธิมุนี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระบวรปริยัติกิจ เป็น พระราชสิริวัฒน์ พิพัฒน์วิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนม มีฐานานุศัก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๕. พระภัทรธรรมสุธี เป็น พระราชวินยาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๖. พระโสภณสุตาลังการ เป็น พระราชนันทมุนี เมธีปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๗. พระโสภณธรรมวาที เป็ น พระราชรั ต นโสภณ วิ ม ลธรรมานุ สิ ฐ มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด บางนานอก กรุ ง เทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๘. พระสุธีปริยัติธาดา เป็น พระราชปริยัติสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธรรมามูล วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชัยนาท
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๒๙. พระชินวงศเวที เป็น พระราชสารสุธี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดตรีทศเทพ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๐. พระวิสุทธิธรรมคณี เป็น พระราชสิริมุนี ศรีศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๓๑. พระสุวรรณวรมุนี เป็น พระราชธรรมมุนี ศรีศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทองธรรมชาติ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๒. พระสุธีพรหมคุณ เป็น พระราชพรหมคุณ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด พราหมณี พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครนายก
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๓. พระครู ศี ล พั ฒ นชั ย วั ด สระไม้ แ ดง จั ง หวั ด ชั ย นาท เป็ น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระชัยนาทมุนี
๓๔. พระมหาจันทราวุฒิ ๙ ประโยค วัดตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระศรีวิกรมมุนี
๓๕. พระมหาเชิดชัย ๙ ประโยค วัดพนัญเชิง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีวราภรณ์
๓๖. พระมหานิมิตย์ ๙ ประโยค วัดศรีชมพูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระศรีญาณวงศ์
๓๗. พระมหาวิมาน ๘ ประโยค วัดปากน้ํา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระศรีวิสุทธิมุนี
๓๘. พระครูปริยัติกิจ วัดกลาง จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระมงคล
ปริยัติคุณ
๓๙. พระครูวิมลกิตติสุนทร วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่ เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระโกศัยเจติยารักษ์
๔๐. พระครูโอภาสบุญวัฒน์ วัดเขาสําเภาทอง จังหวัดระยอง เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระญาณรังษี
๔๑. พระครูสิริธรรมภาณี วัดมิ่งเมือง จังหวัดน่าน เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุนทรมุนี
๔๒. พระครูสุทธิวรญาณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระวินัยโมลี
๔๓. พระครู โ สภิ ต จั น ทสาร วั ด ไตรภู มิ จั ง หวั ด บึ ง กาฬ เป็ น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระบวรปริยัติกิจ
๔๔. พระครูศรีปริยัตยากร วัดพระธาตุคีรีเขต จังหวัดพังงา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระสิริธรรมาจารย์

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๕ ข

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔๕. พระครูศรีกิตติสุนทร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวิสุทธิพงษ์เมธี
๔๖. พระครูกิตติสารสุมณฑ์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระภัทรธรรมสุธี
๔๗. พระครูสังฆกิจโสภณ วัดหนองจรเข้ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ
มีนามว่า พระปราจีนมุนี
๔๘. พระครู บ วรสิ ก ขการ วั ด ดาวดึ ง ษาราม พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสิริชัยโสภณ
๔๙. พระมหาสนธิ์ ๙ ประโยค วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระอมราภิรักขิต
๕๐. พระมหาประจักษ์ ๙ ประโยค วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระกิตติสารมุนี
๕๑. พระมหาวีระชัย ๙ ประโยค วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีปริยัติดิลก
๕๒. พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ ประเสริฐ ๘ ประโยค วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาพิศาลเมธี
๕๓. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ เชิดชัย ๗ ประโยค วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระกิตติสารสุธี
๕๔. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ วรัญญู ๗ ประโยค วัดปากน้ํา พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีสมโพธิ
๕๕. พระครูสุนทรสิทธิการ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระพุทธพยากรณ์
๕๖. พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ ภิรมย์ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระโสภณธรรมวาที
๕๗. พระครูพิบูลสมณวัตร วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระอุดมสารโสภณ
๕๘. พระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ บุญฤทธิ์ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระพิศิษฎ์วิหารการ
๕๙. พระครูปลัดสุวัฒนมงคลวรคุณ นุช วัดสะแก พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาประชานาถ
๖๐. พระมหาจํานงค์ ๙ ประโยค วัดพังม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระศรีธรรมคุณาธาร
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๖๑. พระมหาอุ้น ๙ ประโยค วัดใหญ่ศรีสุพรรณ กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระศรีสุธรรมเมธี
๖๒. พระมหาสนั่น ๙ ประโยค วัดสังฆานุภาพ จังหวัดกําแพงเพชร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระศรีศากยวงศ์
๖๓. พระมหาเชาว์ ๗ ประโยค วัดศาลา จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระพิศาลปริยัติการ
๖๔. พระครูพิเศษเขมาจาร เขียม วัดศรีสุวรรณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสุวรรณสุมงคล
๖๕. พระครูเกษมธรรมทัต สุรศักดิ์ วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาเขมคุณ
๖๖. พระครูสิทธิพัฒนาภรณ์ กิจจา วัดกระทุ่มแพ้ว จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสิทธิวีรานุวัฒน์
๖๗. พระครู สุ ท ธิ ปั ญ ญาโสภณ ประยู ร วั ด ท่ า การ้ อ ง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน
๖๘. พระมหาบุ ญทั ม ๙ ประโยค วัด พุท ธบู ชา กรุ งเทพมหานคร เป็ นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสุธีวินยานุวัตร
๖๙. พระมหาจุติพร ๖ ประโยค วัดท่าปุย จังหวัดตาก เป็น พระครูศรีสุทธิคณารักษ์
๗๐. พระครูสังฆรักษ์ สมจิตร วัดนาตาลสีลาวาส จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูวิศิษฐศีลโสภณ
๗๑. พระมหาสมควร ๖ ประโยค วัดศรีบุรีรตนาราม จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูสุธีวรานุสิฐ
๗๒. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ มงคล วัดท้ายเมือง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูโสภณ
ปัญญาวรวัฒน์
๗๓. พระมหาประเสริฐ ๖ ประโยค วัดเกยไชยเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครู
ศรีภัทรนิโรธ
๗๔. พระมหาณรงค์ ๕ ประโยค วัดอุดมพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสิริญาณสังวร
๗๕. พระมหาจิรศักดิ์ ๖ ประโยค วัดยางตลาด จังหวัดยโสธร เป็น พระครูเมธีธรรมบัณฑิต
๗๖. พระมหาวิเชียร ๖ ประโยค วัดหนองบัวกระจาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครู
ศรีพัชรคุณ
๗๗. พระครูสังฆรักษ์ สุชาติ วัดราษฎร์เจริญธรรม จังหวัดตาก เป็น พระครูอภิวัฒน์คณาภิบาล
๗๘. เจ้าอธิการวีระพล วัดป่าแสนสําราญ จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูประภัสสรวีรคุณ
๗๙. เจ้าอธิการสุบิน วัดดอนขนุนทอง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูปิยธรรมสุนทร
๘๐. พระมหาสุวิทย์ ๖ ประโยค วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูศรีสุตาลังการ
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๘๑. พระมหาไสว ๕ ประโยค วัดจักรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูภัทรธีรคุณ
๘๒. พระมหามงคล ๕ ประโยค วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูสุนทรธรรมพาที
๘๓. พระครูปลัดภาณวัฒน์ ชวลิต วัดทรงธรรม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็น พระครูพัชรวีราภรณ์
๘๔. พระครูปลัดธีรวัฒน์ บัญชา ๓ ประโยค วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
เป็น พระครูปฐมธีรวัฒน์
๘๕. พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร เพียรทอง ๔ ประโยค วัดพระแก้ว พระอารามหลวง
จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูปริยัติรัตนรังสรรค์
๘๖. พระมหาธีระศักดิ์ ๖ ประโยค วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เป็น พระครูศรีสิงหกิจวิเทศ
๘๗. พระมหาชนธร ๕ ประโยค วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เป็น พระครูสิริเจติยบรรพต
๘๘. พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ สาคร ๔ ประโยค วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น
เป็น พระครูสุธีจริยวัฒน์
๘๙. พระครูปลัดปัญญาวัฒน์ วีรวัฒน์ ๕ ประโยค วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์
เป็น พระครูสิริธีรญาณ
๙๐. พระมหาสุริยา ๖ ประโยค วัดขันเงิน พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร เป็น พระครู
ศรีหิรัญธรรมาทร
๙๑. พระมหาบุญโชติ ๖ ประโยค วัดแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ
๙๒. พระครูปลัดกิตติวัฒน์ จิรยุทธ์ วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครู
วิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์
๙๓. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ อุทัย วัดนิคมเขมาราม จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูโสภณ
ภาวนานุวัตร
๙๔. พระมหาสมศักดิ์ ๖ ประโยค วัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีธรรมกิจโกศล
๙๕. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ สุรัฐ วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูรัตนโสภณ
๙๖. พระมหาอมร ๖ ประโยค วัดเกาะโพธาวาส จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสุธีวราลังการ
๙๗. พระมหามนัส ๖ ประโยค วัดมัชฌิมวัน จังหวัดตราด เป็น พระครูสุธีปริยัติโกศล
๙๘. พระครู ป ลัด ดิ ล กวั ฒน์ สมชาย ๔ ประโยค วั ด ท่า โขลง จั ง หวั ดสุ พ รรณบุรี เป็ น
พระครูดิลกคณานุสิฐ
๙๙. พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ อนันต์ ๓ ประโยค วัดสําปะซิว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
พระครูวิจิตรวราลังการ
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๑๐๐. พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ สัญทัต วัดเถรพลาย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูพิสุทธิ
รัตนาภรณ์
๑๐๑. พระครูปลัดสาธุวัฒน์ ชลอ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครู
สาครสิทธิวิมล
๑๐๒. พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ นิพนธ์ วัดท่าบัว จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิเศษชินทัต
๑๐๓. พระมหาพเยาว์ ๖ ประโยค วัดมงคลนิมิตร จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูศรีบุณยาคม
๑๐๔. พระมหาดํารงค์ ๖ ประโยค วัดวังโน จังหวัดนครพนม เป็น พระครูเมธีศาสนธํารง
๑๐๕. พระมหาสมัย ๖ ประโยค วัด สิง หวนาราม จัง หวัด นครราชสีม า เป็น พระครู
ศรีปัญญาโสภณ
๑๐๖. พระมหาวารินทร์ ๖ ประโยค วัดบุญธรรม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูศรีสิทธิคุณากร
๑๐๗. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ วิทาง ๔ ประโยค วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูภาวนาเจติยคุณ
๑๐๘. พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ ไพรัช ๔ ประโยค วัดเพลง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
ภาวนาธีรวรคุณ
๑๐๙. พระอธิการพรชัย วัดมงคลประสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูประสิทธิ์ภาวนาวิสุทธิ์
๑๑๐. พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ วัชรินทร์ วัดนพรัตนาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
พระครูภาวนารัตนวิสิฐ
๑๑๑. พระมหาสม ๖ ประโยค วัดหลักสี่ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
ศรีธรรมประสิทธิ์
๑๑๒. พระมหาทรงชั ย ๖ ประโยค วั ด ทองธรรมชาติ วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีธรรมานุสิฐ
๑๑๓. พระมหาสุทธิพร ๖ ประโยค วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีวรการ
๑๑๔. พระมหานพพร ๔ ประโยค วั ด หงส์ รั ต นาราม ราชวรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสถิตรัตนพงศ์
๑๑๕. พระมหาสุ พ จน์ ๔ ประโยค วั ด ราชสิ ง ขร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เป็น พระครูประทีปปัญญาวงศ์
๑๑๖. พระมหาประดิษฐ์ ๔ ประโยค วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิสิฐวรานุกิจ
๑๑๗. พระครู ป ลั ด พรหมจริ ย วั ฒ น์ พรชั ย ๔ ประโยค วั ด เทพธิ ด าราม วรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพิศาลจริยานุกิจ
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๑๑๘. พระครูปลัดกวีวัฒน์ บุญธรรม ๓ ประโยค วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริกวีวัฒน์
๑๑๙. พระครูสมุห์ ณัฐดนัย ๓ ประโยค วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอรุณธรรมญาณ
๑๒๐. พระครูปลัดอาจารวัฒน์ ณรงค์ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุทธิอาจารวัฒน์
๑๒๑. พระครูวินัยธร อัฏฐพร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิริยธํารงค์
๑๒๒. พระครูปลัด วิชาญ วัดดอนเมือง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
วศินวรกิจ
๑๒๓. พระครูสมุห์ อุทัย วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็น พระครูวิศิษฐธรรโมทัย
๑๒๔. พระมหาสุทัศน์ ๖ ประโยค วัดสมุหประดิษฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดสระบุรี
เป็น พระครูศรีรัตนพิศุทธ์
๑๒๕. พระมหาธีรชัย ๖ ประโยค วัดพระงาม พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็น
พระครูปฐมธีราภรณ์
๑๒๖. พระครูปลัด สมควร วัดเสนหา พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็น พระครู
โสภณศาสนกิจจาทร
๑๒๗. พระครูปลัด ศุภกิจ วัดศรีสุริยวงศาราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี
เป็น พระครูวรกิจโกศล
๑๒๘. พระครูปลัด ปฐมชัย วัดเพชรสมุทร วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็น พระครูสมุทรวชิราภรณ์
๑๒๙. พระมหาฐานะวะ ๖ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูศรีรัตนาทร
๑๓๐. พระศรี ไ พร ๔ ประโยค วั ด ศรี สุ ท ธาวาส พระอารามหลวง จั ง หวั ด เลย เป็ น
พระครูกิตติวรคุณ
๑๓๑. พระมหาคํามวล ๓ ประโยค วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
พระครูสุตปัญญาคม
๑๓๒. พระมหาไพฑูรย์ ๓ ประโยค วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เป็น พระครูสุตธรรมธัช
๑๓๓. พระมหาสมคิด ๔ ประโยค วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เป็น
พระครูปริยัติสีมาภรณ์
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๑๓๔. พระครู สั ง ฆรั ก ษ์ สมจิ ต วั ด พระนารายณ์ ม หาราช วรวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิริยธรรมานุศาสก์
๑๓๕. พระครู วิ นั ย ธร ธี ร ภพ ๔ ประโยค วั ด ปิ ตุ ล าธิ ร าชรั ง สฤษฎิ์ พระอารามหลวง
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูพิบูลปริยัตยานุกูล
๑๓๖. พระครู ป ลั ด สมศั ก ดิ์ ๔ ประโยค วั ด พุ ท ธภู มิ พระอารามหลวง จั ง หวั ด ยะลา
เป็น พระครูวรพุทธาภิรักษ์
๑๓๗. พระครูวินัยธร เพลิน วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูเกษมธรรมวงศ์
๑๓๘. พระครูสังฆรักษ์ เสวก วัดละมุด จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมโชติวัฒน์
๑๓๙. พระมหากําจัด ๕ ประโยค วัดสวนดอก จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสิริธรรมวิภัช
๑๔๐. พระมหาวงศกร ๕ ประโยค วัดอินทาราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสิริอินทวงศ์
๑๔๑. พระครูปลัด สิงหา ๔ ประโยค วัดศรีชมชื่น จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปริยัติ
รัตนาลงกรณ์
๑๔๒. พระมหาประเสริฐ ๕ ประโยค วัดเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปรีชา
พุทธโอสถ
๑๔๓. พระมหาตัน ๕ ประโยค วัดคอนสวรรค์ใน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสิริธรรมาภิธาน
๑๔๔. พระมหากฤษณพล ๔ ประโยค วัดน้ําฉ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูโสภิตปริยัติการ
๑๔๕. พระมหาศาสนพงษ์ ๔ ประโยค วัดนางนอง วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูประกาศศาสนวงศ์
๑๔๖. พระมหาอนันต์ ๓ ประโยค วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูพิศาลรัตนวงศ์
๑๔๗. พระครูเมธังกร สมบูรณ์ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูอนุกูลสุพรรณพงศ์
๑๔๘. พระครูสมุห์ ธวัช วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
วินัยวรวัฒน์
๑๔๙. พระครูปลัด ประยูร วัดบุปผาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูโอภาสธรรมคุณ
๑๕๐. พระครูวินัยธร ทม วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
อาทรสุนทรกิจ
๑๕๑. พระครูสังฆภารพิสิฐ สําอางค์ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูโสภณสารวิสิฐ
๑๕๒. พระครูสมุห์ วีระชัย วัดบางนาใน พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
ประพัทธ์วรานุกิจ
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๑๕๓. พระครูปลัด สุนัน วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครู
ประณีตธรรมนันท์
๑๕๔. พระครู ป ลั ด รั ช ฎา วั ด อาษาสงคราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
เป็น พระครูสุนทรธีรวัฒน์
๑๕๕. พระครู วิ นั ย ธร ทวี วั ด ชั ย มงคล พระอารามหลวง จัง หวั ด ชลบุ รี เป็ น พระครู
วิมลชัยกิจจาทร
๑๕๖. พระสมศักดิ์ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวิธานสังฆกิจ
๑๕๗. พระปลัด อภิชาติ วัดสุรชายาราม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครู
โสภณธรรมสังวร
๑๕๘. พระครูสมุห์ อุดมศักดิ์ วัดธรรมิการาม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็น พระครูโอภาสธรรมวงศ์
๑๕๙. พระมหามนั ส ๓ ประโยค วั ด โพธาราม พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครสวรรค์
เป็น พระครูสุตโพธาภิรัต
๑๖๐. พระครูปลัด ประเสริฐ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สาทรตันติรักษ์
๑๖๑. พระครูวินัยธร ครรชิต วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูสุตธรรมาภิรม
๑๖๒. พระใบฎีกา เสน่ห์ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สุนทรสังฆพินิต
๑๖๓. พระครูปลัด พรหมมินทร์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูปัญญาสังฆการ
๑๖๔. พระมหาทองใบ ๔ ประโยค วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
เป็น พระครูโพธิธรรมสังวร
๑๖๕. พระปลัด กฤษศนรัตน์ วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
เป็น พระครูพิพิธเจติยานุการ
๑๖๖. พระครูปลัด อุทัย วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครู
อรุณชยานุวัตร
๑๖๗. พระครูสมุห์ สุทัศน์ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
เป็น พระครูอภินันท์ธรรมพินิจ
๑๖๘. พระครูสังฆรักษ์ สุจินต์ วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ
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๑๖๙. พระมหาคมสัน ๓ ประโยค วัดบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครู
คชเขตบุรารักษ์
๑๗๐. พระมหาวิทยา ๖ ประโยค วัดศรีสมบูรณ์ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูศรีธรรมประยุทธ์
๑๗๑. พระมหาแสง ๔ ประโยค วัดลาดปู่ทรงธรรม จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัติเจติยคุณ
๑๗๒. เจ้าอธิการนฐกร วัดสุทธิไชยาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูกิตติวัฒนวิสุทธิ์
๑๗๓. พระมหาญาณพงศ์ ๓ ประโยค วัดกําแพง จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูโกศลปริยัติวงศ์
๑๗๔. พระครูธรรมธร สุรศักดิ์ วัดราษฎร์บรรจง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครู
อภิรมศาสนกิจ
๑๗๕. พระมหาเจริญ ๓ ประโยค วัดปากเหมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตปริยัติสุนทร
๑๗๖. พระมหาประภาส ๔ ประโยค วัดทับมา จังหวัดระยอง เป็น พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์
๑๗๗. พระปลัด ศรชัย วัดชําฆ้อ จังหวัดระยอง เป็น พระครูชัยกิตติโสภณ
๑๗๘. พระมหาทวีชัย ๓ ประโยค วัดฟากทุ่ง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูบริบูรณ์วชิรเขต
๑๗๙. เจ้าอธิการสุข วัดศรีวัฒนาวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุนทรสุขวัฒน์
๑๘๐. พระครูวินัยธร ศราวุฒิ วัดพุทธนิมิต จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุภัทรธรรมวุฒิ
๑๘๑. พระมหาสมหมาย ๓ ประโยค วัดป่าโนนขุมเงิน จังหวัดสกลนคร เป็น พระครู
ขันตยาภิรัต
๑๘๒. พระมหาอนันต์ ๓ ประโยค วัดสุวรรณมงคล จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครู
สุตธรรมมงคล
๑๘๓. เจ้าอธิการสุระศักดิ์ วัดป่ามฤคทายวัน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูประภาสศาสนธรรม
๑๘๔. พระมหาสัมฤทธิ์ ๔ ประโยค วัดป่านาแก จังหวัดยโสธร เป็น พระครูปริยัติธีรสุนทร
๑๘๕. พระมหาสัณหวัช ๓ ประโยค วัดบ้านง้อ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุตภัทราภรณ์
๑๘๖. พระมหาบุญยัง ๔ ประโยค วัดบ้านคู จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุตธีราภรณ์
๑๘๗. พระปลัด คมกฤช วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครู
พิทักษ์ธรรมานุยุต
๑๘๘. พระมหาธีระ ๓ ประโยค วัดพัฒนาวนาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปริยัติวีรธรรม
๑๘๙. พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์ วัชรินทร์ วัดชําขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครู
สุนทรศีลสาร
๑๙๐. พระมหาจารึก ๖ ประโยค วัดแหลมสุวรรณาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครู
ศรีสุวรรณาภรณ์
๑๙๑. เจ้าอธิการรวมพงษ์ วัดนวติตถาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูภาวนาโชติธรรม
๑๙๒. เจ้าอธิการวุฒิศักดิ์ วัดสระแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูรัตนธรรมคุณ
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พระมหาพนม ๓ ประโยค วัดศรีประวัติ จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูโสภณปริยัตยากร
พระปลัด สมบัติ ๓ ประโยค วัดใหม่สามัคคี จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูอภิรักษ์สุตธรรม
พระครูธรรมธร เมธาภิวัฒน์ วัดไผ่ล้อม จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์
พระครูวินัยธร สาโรจน์ วัดกองทอง จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูโอภาสธีรวงศ์
พระครูวินัยธร ฉลวย วัดอุทุมพรวนาราม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูอุทุมพรพัฒนคุณ
พระครูสังฆรักษ์ วิโรจน์ วัดสว่างจิต จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิจิตรปัญโญภาส
พระสมุห์ ไสว วัดสุวรรณคูหา จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิศาลปัญญาโศภิต
พระใบฎีกา ปัญญา วัดบําเพ็ญบุญ จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูวิชัยบุญญาคม
พระปลัด ถิรเดช วัดคลองตาคง จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูสถิตบูรพาธรรม
พระครูวินัยธร เกียรติศักดิ์ วัดบางสระเก้า จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูโสภณสาสนานุรักษ์
เจ้าอธิการสมจิตร วัดนนทรีย์ จังหวัดตราด เป็น พระครูวจิ ิตรรัตนาภรณ์
พระครูสังฆรักษ์ อวยพร วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมวราจารย์
พระปลัด ประสาน วัดช่องกลิ้ง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิจิตรกาญจนาภรณ์
พระครูปลัด อรุณ วัดนาสมอ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูโอภาสอรัญวัตร
เจ้าอธิการวิรัตน์ วัดนาผักขวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวรี ธรรมพิทักษ์
เจ้าอธิการสมชาย วัดยางสองพี่น้อง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิปุณสีลวิสุทธิ์
เจ้าอธิการบุญฤทธิ์ วัดโบสถ์เทพนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิมิตสันตยากร
พระปลัด เกรียงไกร วัดเขาแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเทศเขมรัตน์
เจ้าอธิการสมเดช วัดโนนสว่างอารมณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูโอภาสพัชรสุนทร
เจ้าอธิการประสิทธิ์ วัดรัตนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูกมลพัชรประสิทธิ์
พระปลัด โสภณ วัดป่าเรไรทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุวรรณพัชราทร
พระปลัด เจษฎ์ วัดวารีล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูบริรักษ์พัชโรทก
เจ้าอธิการธันวาคม วัดบ้านกกจั่น จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูไพศาลพัชรเขต
เจ้าอธิการสําราญ วัดวังนกแอ่น จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูผาสุกวรนิเวศน์
พระครูใบฎีกา วัลลพ วัดสันติกาวาส จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูบริบูรณ์โกวิท
พระครูสังฆรักษ์ กรกิจ วัดโพธาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูปิยกิจบัณฑิต
พระปลัด เสน่ห์ วัดเวฬุวัน จังหวัดตาก เป็น พระครูเวฬุวันจันทรัศมี
พระใบฎีกา วีระ วัดประชาสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุขบทบริหาร
เจ้าอธิการพงศ์ปณต วัดหลวง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุนทรวรวงศ์
เจ้าอธิการบุญฤทธิ์ วัดบ้านแค่ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสมิทธิพิมล
เจ้าอธิการวีระชัย วัดแฮะ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุภัทรชัยโสภณ
พระสมุห์ เสาร์ วัดป่าคาใหม่ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูอุปถัมภ์ธรรมวงศ์
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พระครูปลัด มงคล วัดป่าหัวดอย จังหวัดพะเยา เป็น พระครูพิจิตรมงคลวัฒน์
เจ้าอธิการมนตรี วัดแจมป๋อม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูบริสุทธิมันตาภรณ์
เจ้าอธิการอินเลื่อน วัดแสงพระธาตุ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูอมรจักรพิมณฑ์
พระครูวินัยธร ณัฐภูมินท์ วัดศรีบุญยืน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูจิรอินโทภาส
พระปลัด ณัฐวุฒิ วัดสันทรายหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูปรีชาวรพิพัฒน์
เจ้าอธิการเสาร์ วัดห้วยไร่เก่า จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูบุณยโชติ
เจ้าอธิการบุญรัตน์ วัดสะปัน จังหวัดน่าน เป็น พระครูอุดมนันทสาร
เจ้าอธิการบุญต่อ วัดศรีสว่าง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโสภณบุญโญภาส
เจ้าอธิการนิกร วัดข่วงเปาใต้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโสภิตชนาธิการ
พระปลัด วิรัตน์ วัดต้นปิน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอาภัสรัตนธาดา
เจ้าอธิการสว่าง วัดป่าทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอมรธรรมธารี
พระปลัด สุภีร์ วัดป่าเลไลยก์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมปทุมรักษ์
เจ้าอธิการสมจิต วัดศิริธรรมคุณ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมธรรมวิจารณ์
เจ้าอธิการวิมงคล วัดสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมธีรธรรม
เจ้าอธิการณรงค์ฤทธิ์ วัดศรีดงเย็น จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมสิริวัตร
เจ้าอธิการสนิท วัดจันทร์เพ็งวราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมจันทรังษี
เจ้าอธิการบัณฑิต วัดวินัยทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูเกษมศีลวิจิตร
เจ้าอธิการประเสริฐ วัดกัจจายนาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวุฒิกิจสารคุณ
เจ้าอธิการสุพจน์ วัดบึงพลาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูพุทธิธรรมโสภณ
เจ้าอธิการอมรศักดิ์ วัดศิริมงคล จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปัญญาวชิราภิมณฑ์
พระครูปลัด บุญชู วัดปัจจันตบุรี จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวุฒิปัญญาโสภณ
พระปลัด บุญเพ็ง วัดเนรมิตวิปัสสนา จังหวัดเลย เป็น พระครูอมรธรรมานุสิฐ
เจ้าอธิการชน วัดโพธิ์เย็น จังหวัดเลย เป็น พระครูสุธรรมโพธิคุณ
เจ้าอธิการเหิน วัดโพธิ์นิมิต จังหวัดเลย เป็น พระครูนิมิตธรรมโชติ
เจ้าอธิการปรีชา วัดคงคาวนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูโกวิทจันทสาร
พระสมุห์ สุวรรณภูมิ วัดน้ําตกห้วยเป้า จังหวัดเลย เป็น พระครูบุญเขตคุณากร
เจ้าอธิการชนะชล วัดผาอินทร์แปลงพัฒนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูประภัศร์วุฒิธรรม
พระครูปลัด ขจรศักดิ์ วัดบ้านนาอ้อย จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลธรรมวิจิตร
เจ้าอธิการประเทือง วัดสระแจ้ง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูโกวิทสกลธรรม
พระปลัด ชินชนะเลิศ วัดยางโล้น จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลกิจจาทร
เจ้าอธิการรวยรินทร์ วัดธาตุกู่ประภาชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูประภาสสิริชัย
เจ้าอธิการบุญลือ วัดโนนมันปลา จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูมงคลกัลยาณธรรม
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เจ้าอธิการอนรรฆวัฒน์ วัดสว่างพัฒนา จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูพัฒนาภรณ์โสภณ
เจ้าอธิการสุรกากรณ์ วัดสันติธรรม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสันติคุณาภรณ์
เจ้าอธิการจิตกร วัดศรีสว่าง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูจันทโชติธรรมธร
เจ้าอธิการวรพจน์ วัดพัฒนสีลา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูกิตติพัฒนสาร
เจ้าอธิการทองพูน วัดสระบัวแก้ว จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปัญญาสรานุกิจ
พระใบฎีกา บุญศรี วัดราษฎร์บํารุง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูกิตติคุณโสภณ
เจ้าอธิการประยุทธ วัดโคกก่อง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิจิตรธรรมสังวร
เจ้าอธิการวิรศักดิ์ วัดป่าบะหลวง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวีรธรรมประดิษฐ์
เจ้าอธิการทองสุข วัดเทพนิมิต จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุวรรณมงคลนิมิต
เจ้าอธิการแสวง วัดกลาง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวาปีมัชฌิมาภรณ์
เจ้าอธิการกิตติ วัดโพนงาม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโกศลธรรมพิจิตร
เจ้าอธิการพุฒ วัดนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูจิรปัญญานุกูล
เจ้าอธิการสีนวล วัดยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุธรรมสัจจคุณ
เจ้าอธิการบุญสงค์ วัดโนนไฮวนาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูพุทธิวนาภิรม
เจ้าอธิการทองสา วัดสังคมพัฒนา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวรวรรณพัฒนกิจ
เจ้าอธิการสุรพล วัดป่าดงอุดมพัฒนาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูพลญาณพิสุทธิ์
พระสมุห์ จําลอง วัดโพธิ์ไทรดงประเสริฐ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูเกษมวรปัญญา
เจ้าอธิการคณิต วัดวังปากบุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสันติธรรมสุนทร
เจ้าอธิการวิเชียร วัดอุดมวารี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุดมวชิรญาณ
เจ้าอธิการนัดถศิลป์ วัดโพธิ์ศรีทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิธรรมปัญญา
เจ้าอธิการศรชัย วัดศรีเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูพุทธิธรรมวัฒน์
เจ้าอธิการสุระ วัดดอนเกลือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสถิตสีลาภิรักษ์
เจ้าอธิการประสาท วัดป่าโพธิ์สวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิธรรมประยุต
เจ้าอธิการสัมผัส วัดสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุนทรปุญญานุกูล
เจ้าอธิการประสงค์ วัดกระโสบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุภัทรธรรมานุกิจ
เจ้าอธิการเพียร วัดศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิริยปัญญาภรณ์
เจ้าอธิการสงบ วัดถ้ําเต่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูภัทรสันติคุณ
เจ้าอธิการสุรสิทธิ์ วัดธัมมปติฏฐาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูขันติปรีชากร
พระสมุห์ แสวง วัดศิริมงคล จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลชโลธร
เจ้าอธิการสุนทร วัดท่าวารี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุดมวรดิตถ์
พระครูใบฎีกา คําแปลง วัดกว้างใหม่พัฒนา จังหวัดยโสธร เป็น พระครูกิตติพัฒนวิสาล
เจ้าอธิการประสิทธิ์ วัดโพนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิสิฐธรรมานันท์
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พระครูปลัด สุทิน วัดตาทวด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูนิพัทธ์วรเขต
เจ้าอธิการสนั่น วัดตาสุด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิสุทธิธรรมาภิราม
พระใบฎีกา ผ่อง วัดหนองไผ่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุวิมลธรรมวิสุทธิ์
พระสมุห์ สุบิน วัดป่าสุภารมณ์ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุธีวรวัฒน์
เจ้าอธิการวิษณุ วัดป่าศรัทธาธรรมนิมิต จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวีรวัฒนคุณ
พระครูวินัยธร อุทัยรัตน์ วัดสร้างแก้ว จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์
เจ้าอธิการระ วัดอรัญญศรีชมชื่น จังหวัดนครพนม เป็น พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์
เจ้าอธิการอุดร วัดโพธิ์ชัย จังหวัดนครพนม เป็น พระครูธีรโพธิธรรม
เจ้าอธิการนิพนธ์ วัดศรีมงคลเหนือ จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูวิจิตรศีลโสภิต
เจ้าอธิการประหยัด วัดป่าอุดมธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูอุดมธรรมชานุเขต
เจ้าอธิการประภาส วัดห้วยร่องคํา จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูวิมลธรรมธร
เจ้าอธิการปุณณรัตน์ วัดปอพราน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสิทธิวีราภรณ์
เจ้าอธิการจํานงค์ วัดหนองไร่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิสุทธิสีลพรต
พระครูใบฎีกา เบญจพล วัดหนองคู จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรรณประภาต
เจ้าอธิการมานพ วัดบ้านวัด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกิตติวิหารการ
พระครูใบฎีกา ด้วง วัดห้วยลุง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโสภิตกิจจานุการ
เจ้าอธิการสุริยา วัดกุดน้อย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุทธิปัญญารังษี
เจ้าอธิการประคอง วัดค่ายทะยิง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรปัญญาโสภณ
พระสมุห์ วรรณชัย วัดราษฎร์บูรณะ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอินทชยาภรณ์
เจ้าอธิการสมชาย วัดมุจรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวรกิตติโสภณ
พระปลัด สมศักดิ์ วัดพการาม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูพิพิธสถิตธรรม
เจ้าอธิการจักรกฤช วัดใหม่สําราญ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูประภัศร์ธรรมาภิรักษ์
พระสมุห์ ทองยอด วัดอัมพวัน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุวรรณกิตยาภิรม
เจ้าอธิการบรรจง วัดพรหมนิมิต จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประภัศร์ธรรมนิมิต
เจ้าอธิการพุธ วัดบ้านโคกตูม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปิยวรรณประยุต
เจ้าอธิการพิชัย วัดดงกระทิง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประภัศร์สีลานุยุต
เจ้าอธิการดํารง วัดโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประโชติรัตนสุนทร
เจ้าอธิการสมพร วัดหนองคูน้อย จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโสภณวรานุรักษ์
เจ้าอธิการเมือง วัดศรีสกล จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประโชติวรรณาภรณ์
เจ้าอธิการนาย วัดป่าสามัคคีธรรม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโสภิตธรรมญาณ
เจ้าอธิการชมภู วัดบ้านชุมแสง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิสุทธิธรรมรังษี
เจ้าอธิการสมบัติ วัดศรีสุดาวรรณ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประโชติสุตาภรณ์
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พระปลัด บัญญัติ วัดสุภาลัย จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุนทรสีลวัฒน์
เจ้าอธิการใบ วัดคชสารมุนี จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูคชสารมุนีวงศ์
พระปลัด วิชัย วัดมะกอกแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูกัลยาณ์คณานุการ
เจ้าอธิการสมพงษ์ วัดโคกอุดม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูอุดมธรรมานุรักษ์
พระสมุห์ วินัย วัดเหล่าเดิ่น จังหวัดนครนายก เป็น พระครูบวรธรรมวัฒน์
พระครูธรรมธร ณรงค์ วัดท้าวอู่ไท จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูศีลาภรณ์พิมล
พระปลัด สมโพธิ วัดบนถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูพิจิตรโพธยาคม
พระครูปลัด นิกร วัดเตาปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูกาเดิม
พระครูธรรมธร อภิชิต วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์
พระครูวินัยธร วีระพงศ์ วัดประดิษฐาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูพิสิฐปุญญากร
พระปลัด สมเดช วัดชโลตตมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูอุตตมชลานุยุต
พระสมุห์ จเร วัดไทร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูนิโครธธรรมวิสุทธิ์
พระปลัด สถิตย์ วัดดอนกะถิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูถาวรธรรมากร
พระปลัด อุดมศักดิ์ วัดวชิราราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูโสภณเจติการาม
พระปลัด สมภักดิ์ วัดธรรมาราม จังหวัดตรัง เป็น พระครูสุธรรมสาธก
พระสมุห์ อนันต์ วัดสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็น พระครูอรรถกิจไพศาล
พระครูสังฆรักษ์ นิคม วัดแหลมทราย จังหวัดสงขลา เป็น พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ
พระครูสังฆ์รักษ์ วิชาญ วัดตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูประยุตธรรมธัช
พระปลัด ปรีชา วัดนาปะขอ จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูปิยเขตรัตนารักษ์
พระสมุห์ ดวน วัดท่าควาย จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสีลวิสุทธารักษ์
พระครูสมุห์ แสงจันทร์ วัดวังผาสามัคคี จังหวัดสตูล เป็น พระครูอดุลสามัคคยาธร
เจ้าอธิการมงคล วัดสว่างเชิงเขา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูธีรธรรมคุณ
พระอธิการเฮ็นนิ่ง วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลภาวนาวิเทศ
พระครูปลัด ทะเล วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสถิตสารสุนทร
พระครูวินัยธร ธีรศักดิ์ วัดสุทธิสะอาด กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูธํารงวงศ์วิสุทธิ์
พระมหาสมศักดิ์ ๖ ประโยค วัดจตุพิธวราวาส จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูศรีพิสุทธิคุณ
พระปลัด บุญชู วัดประชุมราษฎร์ จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมคุณ
พระครูวิสิฐสรคุณ นพวรรณ วัดเสนานิมิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครู
พระครูสมุห์ เสริม วัดบ้านแป้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิบูลธรรมวิสุทธิ์
พระมหาวันชัย ๓ ประโยค วัดธรรมเสนา จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิสิฐสุตธรรม
พระครูปลัด ถวิล วัดราษฎร์เจริญ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพิลาสชัยธรรม
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๓๕๒. พระมหาสุคนธ์ ๔ ประโยค วัดท่าแสมสาร จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวิจิตรปริยัตยาภรณ์
๓๕๓. พระมหานรงฤทธิ์ ๔ ประโยค วัดสะพานหิน จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยสุตาภรณ์
๓๕๔. พระมหาฉัตรชัยพัฒน์ ๓ ประโยค วัดป่าอ้อ จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิต
ปริยัตยาภรณ์
๓๕๕. พระมหาอารมณ์ ๕ ประโยค วัดไตรมุขชยาราม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูชลธีสมานกิจ
๓๕๖. พระครูสังฆรักษ์ พลภัทร วัดพันเสด็จนอก จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสาทรวรกิตติ์
๓๕๗. พระครูใบฎีกา นฤพล วัดเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสุนทรรัตนาภิรม
๓๕๘. พระครูปลัด ปรีชา ๓ ประโยค วัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูปฏิภาณ
ธรรมโสภิต
๓๕๙. พระมหาจรัล ๔ ประโยค วัดมณีวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูวิทิตปริยัติคุณ
๓๖๐. พระครูสมุห์ บรรพต วัดหนองสานแตร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณเจติยาภรณ์
๓๖๑. พระมหาปิยวัฒน์ ๖ ประโยค วัดศรีอุปลาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครู
ศรีกาญจนวัฒน์
๓๖๒. พระมหาศักดิ์ดา ๓ ประโยค วัดใหม่รางวาลย์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครู
ปัญญาวชิรกาญจน์
๓๖๓. พระอธิการพงษ์พันธ์ วัดหนองเสือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์วรกาญจน์
๓๖๔. พระใบฎีกา สมพงษ์ วัดธรรมจริยาภิรมย์ จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครจริยาภิรม
๓๖๕. พระมหาบุญเชิด ๓ ประโยค วัดจอมมณี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุตพัชโรดม
๓๖๖. พระมหาสมชาย ๓ ประโยค วัดบ้านจ้อง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุวิชานสุตสุนทร
๓๖๗. พระมหาไกรสร ๖ ประโยค วัดเปียงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูศรีกัลยาณธาดา
๓๖๘. พระมหาอนันต์ ๓ ประโยค วัดสุคันธวารี จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุคนธ์สุตโสภณ
๓๖๙. พระปลัด รวีวัฒน์ วัดห้วยบงวัฒนาราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุภัทรปัญญาภรณ์
๓๗๐. พระมหาวิเชียร ๔ ประโยค วัดโนนวังสิม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุตวาปีพิทักษ์
๓๗๑. พระมหาวัชราภรณ์ ๔ ประโยค วัดเขตนิมิต จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปริยัตจิ ันทสิริ
๓๗๒. พระมหาสมพร ๔ ประโยค วัดไทย จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปริยัติธรรมวราภรณ์
๓๗๓. พระมหาลิขิต ๔ ประโยค วัดเทพนิมิต จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัติคุณรังษี
๓๗๔. พระมหาบรรจบ ๔ ประโยค วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปริยัติธีรวงศ์
๓๗๕. พระมหาสงกรานต์ ๓ ประโยค วัดวิจารณ์สว่างโศก จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครู
สุตธรรมวิจารณ์
๓๗๖. พระมหาณัฐพล ๓ ประโยค วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูคัมภีร์
ธรรมานุวัตร
๓๗๗. พระอธิการสุวรรณ วัดท่าประทาย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณสารธรรม
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๓๗๘. พระมหาเดชลือชัย ๓ ประโยค วัดหนองคูน้อย จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุตชัยสาร
๓๗๙. พระมหาวิทูรย์ ๓ ประโยค วัดหนองแวง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุตธรรมาลังการ
๓๘๐. พระมหาวีระชน ๓ ประโยค วัดหาฤทธาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุตธรรมวิมล
๓๘๑. พระครูปลัด อนวัช วัดสวัสดิ์โสภาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโสตถิธรรมโสภณ
๓๘๒. พระมหาอชิรวิชญานันท์ ๔ ประโยค วัดคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปริยัติวรเมธี
๓๘๓. พระมหาวันชัย ๓ ประโยค วัดราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุตธรรมวิภาต
๓๘๔. พระมหาสมชาย ๓ ประโยค วัดนาส่วงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุตเขตปิยวัตร
๓๘๕. พระมหาจตุรงค์ ๓ ประโยค วัดบ้านซ่ง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุตสีลากร
๓๘๖. พระอธิการลิขิต ๕ ประโยค วัดศรีคุณคันธรส จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูสิริมงคลคุณ
๓๘๗. พระมหาเสถียร ๔ ประโยค วัดคึมข่า จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูปริยัติคุณาลังการ
๓๘๘. พระมหาวิจิตร ๔ ประโยค วัดคลองยาง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปริยัติธีรญาณ
๓๘๙. พระใบฎีกา พุทธา วัดหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธํารงพุทธิญาณ
๓๙๐. พระปลัด วรวิทย์ วัดหนองหัวช้าง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูคชสารวรานุสิฐ
๓๙๑. พระมหาชุมพร ๕ ประโยค วัดบุ่งสาวดาล จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสิริชยาภิวัฒน์
๓๙๒. พระอธิการดิเรก วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูจันทปัญญาประโชติ
๓๙๓. พระครูสมุห์ คัมภีร์ ๔ ประโยค วัดหนองย่างหมู จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปริยัติ
ธรรมานุศาสน์
๓๙๔. พระครูสมุห์ ประเสริญ วัดบ้านจบก จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูธํารงธรรมวิศิษฐ์
๓๙๕. พระมหาเมธี ๓ ประโยค วัดเกาะกระชาย จังหวัดนครนายก เป็น พระครูสุตเมธากร
๓๙๖. พระอธิการประยูร วัดพิกุลแก้ว จังหวัดนครนายก เป็น พระครูพุทธิสารวิบูล
๓๙๗. พระสมุห์ ศรีจันทร์ วัดราษฎร์บํารุง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสัจจปชานุกูล
๓๙๘. พระมหากันภัย ๖ ประโยค วัดนิโครธาราม จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูศรีกันตศีลาลังการ
๓๙๙. พระมหาสมหมาย ๓ ประโยค วัดเขาบันนังกระแจะ จังหวัดยะลา เป็น พระครู
บรรพตสิริสุตาคม
๔๐๐. พระอธิการชรินทร์ วัดป่าถ้ําเสือ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิมลศีลาจาร
๔๐๑. พระครูวินัยธร สมเกียรติ วัดดอนตะโหนด จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูภาวนาสิงหเขต
๔๐๒. พระมหาประนอม ๓ ประโยค วัด ถ้ํา พระธาตุเ มือ งเทพ จัง หวัด อุทัย ธานี เป็น
พระครูภาวนาเจติยารักษ์
๔๐๓. พระอธิการบุญเสน วัดวิเวการาม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูวิเวกาภิรัต
๔๐๔. พระอธิการวิเศษ วัดอัมพวัน จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูภาวนากิจจานุรักษ์
๔๐๕. พระปลัด ปราโมทย์ วัดสําเภาทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณญาณวิสุทธิ์
๔๐๖. พระครูสังฆรักษ์ หงษ์ วัดป่าธรรมคุณ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวรญาณนิกรม
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๔๐๗. พระปลัด ชัยรัตน์ วัดโพนทอง จังหวัดเลย เป็น พระครูภาวนาวีรวัตร
๔๐๘. พระอธิการสุพัตร วัดป่าคูณคําวิปัสสนา จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูภาวนาสกลธรรม
๔๐๙. พระปลัด ทองใบ วัดป่าสระขวัญ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิมลญาณวิสิฐ
๔๑๐. พระอธิการคง วัดป่าชุมทอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูภาวนาวิเวก
๔๑๑. พระมหาถวิล ๓ ประโยค วัดแทนวันดีสุขาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
ประสิทธิ์สังฆคุณ
๔๑๒. พระสมุห์ คมรัฐ วัดสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูเกษมมงคลกิจ
๔๑๓. พระอธิการสมทรง วัดพระเงิน จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูสถิตสีลวงศ์
๔๑๔. พระอธิการสุรินทร์ วัดคลองขุนศรี จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูดํารงอินทวงศ์
๔๑๕. พระปลัด ฉ่ํา วัดโพธิ์ทองบน จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูอนุวัติศาสนวงศ์
๔๑๖. พระมหามาโนช ๓ ประโยค วัดป่าไขแสงธรรมาราม จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครู
วิจิตรปทุมรัต
๔๑๗. พระปลัด ลมูล วัดสุราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูปทุมธีรคุณ
๔๑๘. พระปลัด ดาวเรือง วัดพลับสุทธาวาส จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูสุวรรณปทุมกิจ
๔๑๙. พระครูปลัด ณัฐพล วัดศิริจันทาราม จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูสิริจันทพิทักษ์
๔๒๐. พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดบุญบางสิงห์ จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูบุญมังคลาจาร
๔๒๑. พระครูสมุห์ สมศักดิ์ วัดภาวนาราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูสมุทรสมณวัตร
๔๒๒. พระครูปลัด วิฑูรย์ วัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
พระครูวัชรธรรมคุณ
๔๒๓. พระอธิการณรงค์ วัดปากคลองมอญ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูสันติคุณากร
๔๒๔. พระมหาสนธยา ๓ ประโยค วัดปากคลอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครู
อรุณธรรมรส
๔๒๕. พระปลัด สมจิตร วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครู
วิจิตรพัฒนาภรณ์
๔๒๖. พระอธิการมนตรี วัดวังชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูนิวิฐศาสนธํารง
๔๒๗. พระครูปลัด นริศร วัดนางคุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโกศลวรากร
๔๒๘. พระปลัด จํานงค์ วัดหนองโคก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิธานธรรมวัตร
๔๒๙. พระปลัด สวิง วัดหลวงพ่อเขียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิรุฬห์วรวัตร
๔๓๐. พระปลัด เจริญ วัดโสภณเจติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโสภณพัฒนธาดา
๔๓๑. พระอธิการลาโภ วัดธรรมจักร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูบวรศาสนการ
๔๓๒. พระครูปลัด ไพฑูรย์ วัดฤาไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิบูลธรรมนาถ
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พระใบฎีกา ยวง วัดหน้าต่างใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุมังคลาจารย์
พระอธิการชูชาติ วัดวิหารแดง จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูสุพัฒน์วิหารการ
พระอธิการจั่น วัดยางมณี จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิเศษสารคณี
พระครูสังฆรักษ์ ประยูร วัดกลาง จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูมงคลพัฒนคุณ
พระอธิการสมชาติ วัดกาไสย์ธรรมิการาม จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูโชติปัญญาวิศิษฐ์
พระครูใบฎีกา ประหยัด วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิธานโพธิคุณ
พระใบฎีกา ศิริ วัดช้าง จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิเศษสังฆกิจ
พระอธิการสมชาติ วัดตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูโกวิทธรรมรักษ์
พระอธิการแก้ว วัดหนองมะค่า จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิจิตรรัตโนภาส
พระสมุห์ ณรงค์ วัดพุแค จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูไพศาลกิตติวัฒน์
พระสมุห์ เพลิน วัดหนองบอน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูอภินันท์จันทวงศ์
พระอธิการทองเจือ วัดป่าดงพญาเย็น จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิบูลสารโกวิท
พระสมุห์ อดุลย์ วัดหนองมน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูโสภณปิยสีล
พระอธิการณรงค์ วัดอู่ตะเภา จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูสุนทรวิมลสีล
พระปลัด ทัศไนย วัดหลังเขา จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูนิรันตร์เสลคุณ
พระอธิการจําปี วัดรัตนญาณสังวร จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิจิตรสารคุณ
พระอธิการทนง วัดเขาสนามแจง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูกิตติปัญญาโสภณ
พระครูใบฎีกา สวาท วัดนาจาน จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูโสภณพัฒนเขตต์
พระครูสังฆรักษ์ อดิเรก วัดท่าโขลง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูนาคดิตถ์วรรักษ์
พระอธิการสราวุธ วัดหนองเมือง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวาปีนครานุรักษ์
พระอธิการสะเทื้อน วัดจุกคลี จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูสุนทรขจรกิจ
พระครูสังฆรักษ์ พรรณรบ วัดเพิ่มประสิทธิผล จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูประภัสสรสิทธิคุณ
พระใบฎีกา สมชาย วัดห้วยรอบ จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยธรรมานุสิฐ
พระอธิการคํานึง วัดตลุกดู่ จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุปการธรรมวิจิตร
พระอธิการอนันต์ วัดเขาผาแรต จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูสุนทรสิทธิวัฒน์
พระอธิการไพศาล วัดหนองเข้ จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูพิศาลอุทัยกิจ
พระปลัด สําเริง วัดใหม่เจริญธรรม จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูสุทธิจิตตารักษ์
พระปลัด ชํานาญ วัดดักคะนน จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูอุดมชัยสิทธิ์
พระครูวินัยธร เจริญ วัดบ้านใหม่ จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสุวัฒน์ธรรมาทร
พระอธิการสมนึก วัดช่องลม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสุทธิวาตวรคุณ
พระใบฎีกา หงษ์ วัดบ้านเก่า จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูมงคลขันตยาลังการ
พระอธิการมงกุฎ วัดเขาชะอาง จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูขันติสารวิสิฐ

เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๕ ข
๔๖๕.
๔๖๖.
๔๖๗.
๔๖๘.
๔๖๙.
๔๗๐.
๔๗๑.
๔๗๒.
๔๗๓.
๔๗๔.
๔๗๕.
๔๗๖.
๔๗๗.
๔๗๘.
๔๗๙.
๔๘๐.
๔๘๑.
๔๘๒.
๔๘๓.
๔๘๔.
๔๘๕.
๔๘๖.
๔๘๗.
๔๘๘.
๔๘๙.
๔๙๐.
๔๙๑.
๔๙๒.
๔๙๓.
๔๙๔.
๔๙๕.
๔๙๖.

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

พระครูใบฎีกา ละมัย วัดตะพงใน จังหวัดระยอง เป็น พระครูพิทักษ์กิตตยานุวัตร
พระใบฎีกา สําอางค์ วัดคีรีวนาราม จังหวัดระยอง เป็น พระครูสุวิมลคีรีเขต
พระปลัด ทองแดง วัดมาบยางพร จังหวัดระยอง เป็น พระครูสุวรรณสุทธิโสภณ
พระอธิการวิชัย วัดหินโค้ง จังหวัดระยอง เป็น พระครูบูรพาจันโทปคุณ
พระปลัด วินา วัดพลา จังหวัดระยอง เป็น พระครูวิธานสุพัฒนกิจ
พระใบฎีกา สมศักดิ์ วัดเนินฆ้อ จังหวัดระยอง เป็น พระครูวิสุทธิสารโสภิต
พระอธิการพยุงศักดิ์ วัดโพธิ์นาคราษฎร์บํารุง จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูโพธิพัฒนโกศล
พระอธิการเพ็ชร วัดป่าอุทุมพร จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูพัชรธรรมาภรณ์
พระปลัด อํานาจ วัดซอยสอง จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูพุทธิญาณวงศ์
พระสมุห์ ฉาบ วัดคลองพลู จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูภัทรศีลสังวร
พระอธิการสอน วัดเขาแก้ว จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูปัญญาบูรพาภิราม
พระอธิการมั่น วัดหิรัญญาราม จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรม
พระใบฎีกา บุญชม วัดเกษมสีมาราม จังหวัดตราด เป็น พระครูเกษมบุญญาภรณ์
พระอธิการทัน วัดดอนยอ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมสิริคุณ
พระปลัด สมคิด วัดคลองอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมจิตตารักษ์
พระอธิการวิศิษฎ์ วัดสุวรรณรัตนาราม จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมเมธาภรณ์
พระปลัด สิทธิชัย วัดสุขวราราม จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมสิทธิชัย
พระอธิการทองเหมาะ วัดปทุมวนาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณสีลากร
พระครูสมุห์ ประจบ วัดป่าขี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูเวฬุวันพิพัฒน์
พระปลัด ชั้นประดิษฐ์ วัดเขาถ้ําโกปิดทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณคีรีรักษ์
พระครูปลัด วาสนา วัดบ้านทึง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณสีลวัฒน์
พระสมุห์ ประทีป วัดรางเทียน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุนทรสุวรรณการ
พระอธิการมานิต วัดท่าทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูพัฒนสุวรรณดิตถ์
พระอธิการสุทธิรักษ์ วัดหนองพงษ์เจริญสุข จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุทธิสุวรรณวงศ์
พระปลัด ณรงค์ วัดสังโฆสิตาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูโฆสิตธรรมรักษ์
พระอธิการสนั่น วัดหนองตะครอง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนปุญญเขต
พระครูสังฆรักษ์ ชนะ วัดเสาหงษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนชินธรรม
พระปลัด สุรเจตน์ วัดหนองหิน จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวีรกาญจนกิจ
พระใบฎีกา วันชัย วัดเกาะบุก จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนสวัสดิชัย
พระอธิการพงศกร วัดเขากรวด จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสุกิจกาญจนคุณ
พระอธิการดาวเรือง วัดวังตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูอัคควรกาญจน์
พระอธิการสมหวัง วัดทุ่งนาโกลน จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนสุทธาภรณ์
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๔๙๗. พระปลัด บุญยิ่ง วัดบ้านน้อย จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนบุญวัฒน์
๔๙๘. พระใบฎีกา เจริญ วัดพุพรหม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูจิรกาญจนวัฒน์
๔๙๙. พระใบฎีกา บุญชู วัดหนองกะหนาก จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูจิรกาญจนธรรม
๕๐๐. พระครูสังฆรักษ์ วิเชียร วัดปากบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูวมิ ลธรรมภาณี
๕๐๑. พระมหาณัฐวุฒิ ๔ ประโยค วัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดราชบุรี เป็น พระครู
วุฒิธรรมาภรณ์
๕๐๒. พระอธิการเสนาะ วัดหนองอ้อตะวันตก จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูสุธรรมพิจิตร
๕๐๓. พระอธิการบุญทิ้ง วัดหนองกลางดง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูอรัญกันทราภิรม
๕๐๔. พระอธิการมานัส วัดหุบมะกล่ํา จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูพิสุทธิธรรมากร
๕๐๕. พระครูใบฎีกา อานันท์ วัดโคกพระราชธรรมเสนานี จังหวัดราชบุรี เป็น พระครู
ปภัสสรสมณวัตร
๕๐๖. พระปลัด บุญมา วัดมณีลอย จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูอภิรักษ์รัตนากร
๕๐๗. พระอธิการโก วัดตาลเตี้ย จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวมิ ลสมณวัตร
๕๐๘. พระอธิการประสิทธิ์ วัดบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูมงคลสมณานันท์
๕๐๙. พระสมุห์ อําไพ วัดตาผา จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูถิรญาณประยุต
๕๑๐. พระปลัด ประพาส วัดนอกปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูโอภาสพัชรธรรม
๕๑๑. พระสมุห์ พิชัย วัดห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวัชรโชติธรรม
๕๑๒. พระปลัด ชาญณรงค์ วัดไชยสุรินทร์ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวชิรชยาภรณ์
๕๑๓. พระปลัด เกษม วัดท่าไชยศิริ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูเกษมวัชรดิตถ์
๕๑๔. พระใบฎีกา แพร วัดมณีเลื่อน จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูโกศลวัชรการ
๕๑๕. พระอธิการประสิทธิ์ วัดโป่งเกตุ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวัชรประสิทธิคุณ
๕๑๖. พระอธิการสถาพร วัดหนองศาลา จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูสุนทรวชิรกิจ
๕๑๗. พระอธิการสิทธิชัย วัดห้วยรางโพธิ์ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวัชรสิทธิชยาภรณ์
๕๑๘. พระปลัด เมือง วัดบางวันทอง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูมงคลสมุทรกิจ
๕๑๙. พระวินัยธร องอาจ วัดบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูพิทักษ์สมุทรเขต
๕๒๐. พระครูปลัด วิชัย วัดลาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ
๕๒๑. พระปลัด ประยงค์ วัดธรรมประชาราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูวุฒิธรรม
ประชารักษ์
๕๒๒. พระใบฎีกา วิทยา วัดทุ่งประดู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูโกศลพิทยาภรณ์
๕๒๓. พระใบฎีกา มณฑล วัดหาดขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูอภิรมธรรมรักษ์
๕๒๔. พระอธิการสําเภา วัดเขาใหญ่อรุณบุญยราษฎร์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครู
มงคลบรรพตสถิต
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พระอธิการปรีชา วัดห้วยลําใย จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิพันธประโชติ
พระปลัด สุพจน์ วัดบ้านแก่ง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเวศน์วรวัจน์
พระอธิการสินสมุทร วัดคีรีล้อม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิทัศน์ธรรมาจารย์
พระอธิการสาย วัดหนองแอก จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิรันตรวงศ์
พระอธิการประดิษฐ์ วัดหน้าเขา จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิรุตสถาพร
พระอธิการสมทรง วัดวังบ่อ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาสโพธิธาดา
พระอธิการประทีป วัดหัวดงใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิกรวรประทีป
พระอธิการสังวาลย์ วัดวังแรต จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิรภัยประสาธน์
พระมหาสมพงษ์ ๓ ประโยค วัดป่าวังชะโอน จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูปุณณวชิรวงศ์
พระปลัด วัชระ วัดคลองน้ําเย็นเหนือ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูวาปีวชิรวิสุทธิ์
พระอธิการชํานาญ วัดจําปากายงค์ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูบัณฑิตวชิรโสภิต
พระอธิการสมบัติ วัดปากอ่าง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูประคุณวชิราภรณ์
พระอธิการประเสริฐ วัดกรุแก้ว จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูอมรสิทธิธรรม
พระครูใบฎีกา จําลอง วัดพานทอง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสุวรรณวชิรโสภณ
พระอธิการจตุสหพล วัดวังน้ําวน จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูจันทวชิรสาร
พระอธิการสมจิตร วัดท่าช้าง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูบวรวชิรไพจิตร
พระอธิการมงคล วัดปรีชาราษฎร์บํารุง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูอุปถัมภ์วชิรปรีชา
พระอธิการจําลอง วัดวังน้ําแดง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูถาวรวชิรคุณ
พระอธิการจําลอง วัดแหลมยาง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิจักษ์ถาวรวัตร
พระอธิการวิชาญ วัดหนองขํา จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิภัชสันติคุณ
พระอธิการจตุรงค์ วัดวังกร่าง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิภาสปัญญากร
พระอธิการสมมาส วัดถ้ําชาละวัน จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิลาสคูหาภินันท์
พระสมุห์ อุทัย วัดป่าหวาย จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิโรจน์วโรทัย
พระใบฎีกา สี วัดทุ่งเจริญพร จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวินิตสีลวัฒน์
พระปลัด ภานุมาส วัดไทรย้อย จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิสิฐนิโครธาภิรักษ์
พระครูใบฎีกา อุดร วัดใหม่ปลายห้วย จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์
พระปลัด ขวัญชัย วัดธงไทยยาราม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิวิธธวัชชัย
พระอธิการยา วัดหนองไม้แดง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูมงคลวิธาน
พระครูสังฆรักษ์ วน วัดบึงประดู่ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิสัยพนารักษ์
พระอธิการวาสุกรี วัดแก้วพัฒนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูรัตนพัชรประโชติ
พระปลัด สมพร วัดโพธิ์ศรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูวรวรรณพัชรโพธิ์
พระอธิการลิขิต วัดเกาะแก้ววนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูอรัญพัชรศาสน์
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พระอธิการถนอมศักดิ์ วัดวิสุทธิมัคคาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูวัชรธรรมโศภิต
พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีสญชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูไพโรจน์พัชรโกศล
พระอธิการขวัญ วัดอัมพวัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูอัมพวันพัชรธาดา
พระอธิการเพลิน วัดไร่ฝายน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูปราโมชพัชรกิตติ์
พระอธิการตี๋ วัดจันทร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูจันทพัชรประทีป
พระอธิการสว่าง วัดสว่างแสงจันทร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูเกษมพัชโรภาส
พระใบฎีกา สไกร วัดห้วยไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูเวฬุวันพัชรโสภณ
พระอธิการบุญช่วย วัดบ้านวังทอง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูมงคลพัชรถาวร
พระอธิการไพโรจน์ วัดป่าซ่าน จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอินทญาณวิโรจน์
พระใบฎีกา ถาวร วัดเก้ารัง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูประดิษฐ์นพคุณ
พระครูปลัด มานิตย์ วัดราชคีรีหิรัญยาราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูหิรัญประชามานิต
พระอธิการไมตรี วัดทุ่งอ้ายโห้ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูเมตตาภิรัต
พระครูสมุห์ เสนีย์ วัดคุ้งวารี จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุวัจนเสนีย์
พระสมุห์ วิรุต วัดกรุงศรีเจริญ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูนครปัญญาวัฒน์
พระครูสําราญ วัดทุ่งตาเปรี้ยว จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูถาวรผาสุการ
พระอธิการประดับ วัดบ่อแปดร้อย จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุวิชานประสาธน์
พระอธิการกาน วัดศรีเชลียง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูจารุธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการละเมียด วัดหนองบัว จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูมงคลบุณยากร
พระอธิการมาโนต วัดดอนสัก จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูกมลคุณากร
พระสมุห์ พรม วัดหัวฝาย จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุจิตเขมาภิรม
พระอธิการเกิด วัดวังค่า จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุชาติวีรพิทักษ์
พระปลัด ชัยวัง วัดคลองปู จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสถาพรชัยวงศ์
พระปลัด ภูวดล วัดขุนนาวัง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุเมธภูวดล
พระอธิการถาวร วัดเกาะตาเถียร จังหวัดตาก เป็น พระครูประทีปจันทรังษี
พระอธิการทิน วัดแม่ยะ จังหวัดตาก เป็น พระครูธีรศาสน์พินิต
พระสมุห์ อรัญ วัดแก้ววิเศษ จังหวัดตาก เป็น พระครูรัตนประภากร
พระอธิการสมหมาย วัดหาดงิ้ว จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูบริรักษ์วรดิตถ์
พระอธิการสุริยนต์ วัดน้ําหมีน้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูประภัสสโรภาส
พระครูวินัยธร สุรินทร์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูวีรจันโทภาส
พระใบฎีกา ธํารงค์ วัดทับใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูสุวิธานธํารง
พระปลัด ประนมไพร วัดไร่อ้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูบวรธรรมภูษิต
พระอธิการเสน วัดผาปังหลวง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูมงคลเกษม
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พระครูสวาท วัดศรีไตรภูมิ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูประดิษฐ์พัฒนากร
พระอธิการสมศักดิ์ วัดทุ่งสะแกงดอนชัย จังหวัดลําปาง เป็น พระครูไพโรจน์ชัยวุฒิ
พระอธิการวัชรากร วัดเหล่าน้อย จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุธรรมจินดากร
พระอธิการสุทิน วัดทุ่งหก จังหวัดลําปาง เป็น พระครูประโชติบุญเขต
พระอธิการปรีชา วัดปงวัง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูจิรธรรมปรีชา
พระอธิการสุทิน วัดบ้านสาด จังหวัดลําปาง เป็น พระครูมนูญสาธุกิจ
พระอธิการวรพล วัดหนองหล่ม จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุสีลสถาพร
พระอธิการเที่ยง วัดน้ําโท้ง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูผาสุกพัฒนพิศาล
พระอธิการสนั่น วัดโป่งร้อน จังหวัดลําปาง เป็น พระครูโฆสิตจันทสุนทร
พระอธิการสุพรรณ วัดสาญาณพลาราม จังหวัดลําปาง เป็น พระครูจารุอาวาสวัตร
พระอธิการนพรัตน์ วัดหล่ายทุ่ง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุธรรมนพรัตน์
พระอธิการสุพรรณ วัดปงแพ่ง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสีลสารวิบูลย์
พระอธิการหลัน วัดนาสัก จังหวัดลําปาง เป็น พระครูอรรถการโกศล
พระอธิการบุญรอด วัดแวนโค้ง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูไพจิตบุณยถาวร
พระครูวินัยธร สุวรรณ วัดอารามป่าน้อย จังหวัดพะเยา เป็น พระครูพิศิษฐสุวรรณมงคล
พระอธิการศรีเดช วัดต๊ําเหล่า จังหวัดพะเยา เป็น พระครูอดุลประภัสสร
พระอธิการสวัสดิ์ วัดศรีบุญยืน จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุวัตถิ์ธรรมบวร
พระอธิการศรสุรินทร์ วัดทุ่งกล้วย จังหวัดพะเยา เป็น พระครูขันติอินทเขต
พระอธิการฆนรุจ วัดป่าสักคํา จังหวัดพะเยา เป็น พระครูไพศาลพนารักษ์
พระสมุห์ อภิสิทธิ์ วัดบ้านทุ่ง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูประสิทธิพิมล
พระครูสังฆรักษ์ น้อย วัดแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูปัญญารัตนพิลาส
พระมหาดวงจันทร์ ๔ ประโยค วัดสุวรรณาราม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุวรรณปริยัติ
พระอธิการเดช วัดกาสา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวรการวิทิต
พระอธิการอุดม วัดโป่งน้ําร้อน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูบวรธรรมาภิราม
พระครูวินัยธร จํานงค์ วัดเกี๋ยงใต้ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสิทธิสารวิสุทธิ์
พระอธิการกมล วัดดอยกู่ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูบรรพตธรรมโสภิต
พระอธิการเจต วัดห้วยโป่ง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูไพจิตจันทวงศ์
พระอธิการทอง วัดสันสลีหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูมงคลเหมวุฒิ
พระอธิการวัชรา วัดศรีดอนเรือง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูไพโรจน์จันทโสภณ
พระอธิการณัฐกิตติ์ วัดทุ่งอ่าง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูมนัสกิตติสถาพร
พระอธิการศักดิ์สิทธิ์ วัดอูปแก้ว จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูรัตนสุทธาภิรักษ์
พระอธิการพรมมินทร์ วัดหนองหล่ม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูอาภัสสรนิวิฐ
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พระอธิการสุทัศน์ วัดหนองตุ้ม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวาปีทัสสนสุนทร
พระอธิการธีรศักดิ์ วัดสันมะแฟน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูประดิษฐ์ธีรโชติ
พระครูสังฆรักษ์ รุ่งโรจน์ วัดป่าไผ่ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูเวฬุพนาสัย
พระอธิการสําเริง วัดดอยเทพนิมิต จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูธีรธรรมปราโมทย์
พระอธิการบุญส่ง วัดพงพร้าว จังหวัดแพร่ เป็น พระครูอุปถัมภ์บุณยากร
พระอธิการบุญตรี วัดหนองเจริญ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวาปีวัฒโนดม
พระอธิการสมบูรณ์ วัดใหม่วงค์วรรณ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวรวรรณนพวงศ์
พระครูสมุห์ อิ่นแก้ว วัดเหมืองหม้อ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูรัตนสุขวัฒก์
พระอธิการสนั่น วัดนาใหม่ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูประสุตสาธุวัฒน์
พระครูใบฎีกา สุรศักดิ์ วัดสันปู่สี จังหวัดแพร่ เป็น พระครูโกวิทวีรศาสน์
พระใบฎีกา สิริวุฒิ วัดพนมขวัญ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูปัญญาจินดาวัฒน์
พระอธิการวิชัย วัดนาตุ้ม จังหวัดแพร่ เป็น พระครูบุณยาภิชัย
พระใบฎีกา สุกิจ วัดช้างเผือก จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุนทรนันทกิจ
พระครูใบฎีกา กมล วัดนาซาว จังหวัดน่าน เป็น พระครูปิยนันทกมล
พระครูสมุห์ อรัญ วัดต้นหนุน จังหวัดน่าน เป็น พระครูประดิษฐ์นันทวัฒน์
พระสมุห์ แสงพลอย วัดศรีบุญเรือง จังหวัดน่าน เป็น พระครูกัลยาณนันโทภาส
พระใบฎีกา ประดิษฐ์ วัดราชสีมา จังหวัดน่าน เป็น พระครูรัตนคุณานันท์
พระอธิการจรูณ วัดหาดผาคํา จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุวัฒน์นันทโชติ
พระใบฎีกา ธีรภัทร วัดเชียงบาล จังหวัดน่าน เป็น พระครูนครนันทภัทร
พระปลัด อํานวย วัดตอง จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุวรรณนันทรังษี
พระสมุห์ ศรีนุ่น วัดสุคันธาราม จังหวัดน่าน เป็น พระครูขันตินันทพิศาล
พระอธิการตุลย์เมธี วัดเชียงหมั้น จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุเมธจันทวงศ์
พระปลัด ปัญญา วัดฟ้าฮ่าม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปรีชานิภากร
พระอธิการบุญศรี วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูบริรักษ์บรมธาตุ
พระครูบุญสม วัดต้นผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูจันทบุญโญปถัมภ์
พระครูประสงค์ วัดสันต้นกอก จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอดุลสีลาภิสิทธิ์
พระครูจรัล วัดสุนทราราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูบวรธรรมสุนทร
พระครูภูมิตร วัดเชฏฐาวรคุปต์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุวัฒนวรคุปต์
พระอธิการสวัสดิ์ วัดธัมมิกาวาส จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุวัตถิธรรมประภาส
พระครูวินัยธร เฉลิมศักดิ์ วัดต้นยางหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโกศลสิทธิวิธาน
พระสมุห์ อุทัย วัดแม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประสาทสัทธาภิรัต
พระอธิการมงคล วัดโป่งปะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูจันทกิจมงคล
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๖๕๓. พระอธิการศรศักดิ์ วัดม่วงเขียว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอัมพวันสีลสังวร
๖๕๔. พระอธิการประพันธ์ วัดบ้านโป่ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูกิตติธรรมประกาศ
๖๕๕. พระอธิการศรีทน วัดร้องอ้อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประวิตรธรรมรส
๖๕๖. พระอธิการเพชร วัดแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวีรคุณาธาร
๖๕๗. พระครูสังฆรักษ์ บูรณชัย วัดดวงดี จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประโชติชัยสัมบัน
๖๕๘. พระปลัด ไชยรัตน์ วัดบ้านทัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปราโมชรัตนชัย
๖๕๙. พระอธิการนิรันดร์ วัดพระธาตุจอมกิตติ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูกิตติธรรมเจดีย์
๖๖๐. พระอธิการศักดิ์ศรี วัดดงมะไฟ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุชัยวัฒนโรจน์
๖๖๑. พระอธิการบรรยง วัดปากทางเจริญ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอภิวัฒนวิกรม
๖๖๒. พระปลัด โสภณ วัดดอนปิน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวีรกิจบัณฑิต
๖๖๓. พระสมุห์ วิทยา วัดสันป่าสัก จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสถาพรปุณณวิทย์
๖๖๔. พระครูธรรมคุต สรยุทธ วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สุพรหมธรรมาภิวัฒน์
๖๖๕. พระอธิการดวงดี วัดวุฑฒิราษฎร์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูมงคลยติคุณ
๖๖๖. พระครูมูล วัดควรนิมิตร จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูมงคลนิมิต
๖๖๗. พระอธิการวัลลภ วัดป่าสักน้อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูถาวรอายุวัฒก์
๖๖๘. พระครูต๋าคํา วัดป่าไม้แดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปิยธรรมสิทธิ์
๖๖๙. พระครูบุญเลิศ วัดศรีมงคลต้นผึ้ง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูอนันต์อรรถคุณ
๖๗๐. พระอธิการเด่น วัดห้วยไซ จังหวัดลําพูน เป็น พระครูประจิตสีลสังวร
๖๗๑. พระอธิการศักดิ์ชัย วัดจักรคําภิมุข จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวีรธรรมจักร
๖๗๒. พระใบฎีกา วัฒนา วัดแม่ลอบ จังหวัดลําพูน เป็น พระครูมานิตพัฒนสุนทร
๖๗๓. พระอธิการสัมผัส วัดดอยขุมเงิน จังหวัดลําพูน เป็น พระครูสุขุมรัชตบรรพต
๖๗๔. พระอธิการสมชาติ วัดห้วยแหน จังหวัดลําพูน เป็น พระครูเมธาวาปีพิสัย
๖๗๕. พระใบฎีกา มนพิชัย วัดปางส้าน จังหวัดลําพูน เป็น พระครูรัตนสารสุมณฑ์
๖๗๖. พระปลัด ทรงศักดิ์ วัดศรีมงคล จังหวัดลําพูน เป็น พระครูธํารงวีรพิทักษ์
๖๗๗. พระครูไพบูลย์ วัดหนองหอย จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวรวัตรวิบูลย์
๖๗๘. พระอธิการบุญเป็ง วัดหนองจาง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูปัญญาธิมุต
๖๗๙. พระอธิการเกษม วัดป่าขาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุยุตธรรมเกษม
๖๘๐. พระอธิการสมคิด วัดคะปวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุสิฐจารุวรรณ
๖๘๑. พระอธิการสุชาติ วัดป่าแม่เหมืองหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูสุทธิปัญญาโกศล
๖๘๒. พระมหาวันชัย ๓ ประโยค วัดโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุตโพธิสาร
๖๘๓. พระอธิการทองใส วัดหนองหว้า จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมจันทวิสุทธิ์
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พระอธิการประสิทธิ์ วัดทองคายนิมิต จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมสิทธิกิจ
พระใบฎีกา ยอดใจ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิโรจน์อาจารคุณ
พระอธิการวิเชียร วัดป่าคําน้ําทิพย์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูพิสุทธิ์ศีลาจาร
พระอธิการนิรุตต์ วัดมณีวรรณ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมรัตนโชติ
พระอธิการทวี วัดมงคลนิมิตร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมธรรมธร
พระอธิการอุดร วัดนาคําไหล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูประทีปบุญเขต
พระอธิการทา วัดป่าสามัคคีหนองแก้ว จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมวิริยานุยุต
พระอธิการทองคํา วัดป่าโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูกาญจนโสภณ
พระอธิการอาน วัดศัทธศีลอัมพวัน จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมศีลคุณ
พระอธิการทองใบ วัดสว่างธรรมคุณ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมธรรมรักขิต
พระอธิการวิรุจตร์ วัดธาตุหนองแวง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมจิตตานุยุต
พระอธิการจันเตียน วัดธาตุทอง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมวีรคุณ
พระอธิการสุรพล วัดศรีอริยาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมกิตติวรรณ
พระอธิการคําดี วัดมาลานิมิตต์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมจารุธรรม
พระอธิการมานพ วัดนครศรีสว่าง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมสิริประภา
พระอธิการสุพรหม วัดโนนพระ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมปัญญาสถิต
พระอธิการนิพา วัดโพธิ์สว่าง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมโพธิรังษี
พระอธิการไกรสร วัดศาสดาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมโชติวัฒน์
พระใบฎีกา พะเนียง วัดป่าบ้านมืด จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมวโนภาส
พระอธิการพิริยะ วัดจันทร์ศรีมงคล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมธรรมสิริ
พระอธิการประยูร วัดปัพพโตศิลาอาสน์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมวีรธรรม
พระอธิการหนูเมฆ วัดโคกสีแก้ว จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลปัญญาธร
พระสมุห์ คารม วัดโคกสว่าง จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูโอภาสธรรมานุรักษ์
พระอธิการสมชาย วัดป่าดงมดแดง จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุธรรมรัตนวิจิตร
พระอธิการชัชวาร วัดศรีเทพดาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูโอภาสธรรมประโชติ
พระอธิการสหนาน วัดถ้ําย่างาม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวาปีธรรมสังวร
พระครูสังฆรักษ์ สาโรจน์ วัดอุดมวัน จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปิยจันทสาร
พระอธิการทองสุข วัดอุดมเจริญสุข จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอุดมจันทวิมล
พระอธิการสมพงษ์ วัดสามัคคีชัย จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวิชัยสารธรรม
พระอธิการคําผอง วัดเทพจันทรังษี จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลธรรมรังษี
พระมหาสุวิทย์ ๔ ประโยค วัดศิลาอาสน์ จังหวัดเลย เป็น พระครูปภากรปริยัติคุณ
พระอธิการเย็น วัดศิริมงคล จังหวัดเลย เป็น พระครูสิทธิมงคลธรรม
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พระอธิการส่วน วัดถ้ําผาแบ่น จังหวัดเลย เป็น พระครูบรรพตพุทธิคุณ
พระอธิการบุญส่ง วัดศรีชมชื่น จังหวัดเลย เป็น พระครูปุญญโชติคุณ
พระอธิการพู วัดศรีสว่างจอมแจ้ง จังหวัดเลย เป็น พระครูโอภาสธรรมวัฒน์
พระอธิการเทียน วัดศรีภูมิพัฒนา จังหวัดเลย เป็น พระครูสุจิตพัฒนวิมล
พระปลัด สุดใจ วัดป่าสุทธาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูสุมนคุณาภรณ์
พระอธิการอาณัติ วัดอรุณราษฎร์สามัคคี จังหวัดเลย เป็น พระครูอรุณธรรมภาณ
พระอธิการบุญรมย์ วัดศิริเทพ จังหวัดเลย เป็น พระครูคุณากรวิสุทธิ์
พระอธิการเสงี่ยม วัดเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูโสรัจวราภิรม
พระครูวินัยธร ธนพล วัดบะหัวเมย จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูโสภณธรรมจารุ
พระอธิการสุข วัดป่าเหล่าใหญ่ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุขุมาภิรัต
พระใบฎีกา กองพล วัดศรีสะอาด จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลบุญญาทร
พระอธิการกัณหา วัดโชติการาม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลโชติวัฒน์
พระอธิการนิยม วัดกลาง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลมัชฌิมคุณ
พระอธิการบุญ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลบุญโชติ
พระอธิการหมัน วัดศรีชมชื่น จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลญาณกิจ
พระอธิการหาญณรงค์ วัดบ้านวัฒนา จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลพัฒนาทร
พระอธิการจันทร์ดํา วัดสว่างอารมย์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลจันทสาร
พระอธิการสมปอง วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลธรรมานุยุต
พระอธิการไชยมาศ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลจันโทภาส
พระอธิการกอง วัดมัชฌิมภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลญาณมงคล
พระอธิการนภา วัดศรีรัตนาราม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลรัตนสุนทร
พระครูสมุห์ ภิรมย์ วัดทุ่งรวงทอง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสกลธรรมรัต
พระสมุห์ ไพรวัลย์ วัดมัชฌิมโพธิการาม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูกันตสีลาภิมณฑ์
พระอธิการวิมล วัดศรีชมภู จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูกมลสิริคุณ
พระอธิการอมร วัดสมานสมณาวาส จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุจิตสมานคุณ
พระอธิการเชื่อมชัย วัดป่าศรีวิชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูวิชัยธรรมสิริ
พระอธิการจรูญ วัดสุธัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุทธิอาจารคุณ
พระอธิการไหม วัดหนองบัวคําแสน จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูปิยธรรโมบล
พระอธิการคําพู วัดสังคมสามัคคี จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุนทรธรรมพิชัย
พระอธิการจินดา วัดป่าโสกจานเทพนิมิตร จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูอโศกธรรมสาทร
พระอธิการหฤทธิ์ วัดป่าชัยมงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูปัญญาชัยมงคล
พระอธิการสมยง วัดมัชฌิมบุรี จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูญาณวราทร
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พระอธิการอนันต์ วัดป่าทุ่งโปร่งวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูอรัญวีรญาณ
พระอธิการอุบล วัดอุทุมพรพิชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูพิชัยนันทคุณ
พระอธิการหมุน วัดอรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุนทรปุญญาภิรักษ์
พระอธิการประทาน วัดบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสเุ ขตธรรมธร
พระอธิการคําก้อน วัดโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูโพธิสุวรรณเขต
พระอธิการสมบูรณ์ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูมงคลวิสุทธิญาณ
พระอธิการทราย วัดศรีสามัคคีธรรม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสมานมงคลธรรม
พระอธิการประเทือง วัดป่าราษฎร์อินแปลง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูอรัญปัญญาภรณ์
พระอธิการพวน วัดเนินแสงทอง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูประโชติธรรมคุณ
พระอธิการประเสริฐ วัดเทพนิมิตวนาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูนิมิตธรรมมงคล
พระอธิการคําศรี วัดดงเกษมประชาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูเกษมสุทธิคุณ
พระอธิการชาญ วัดเทพนิมิตมหาลัย จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูกิตติพุทธิญาณ
พระครูวินยั ธร บัวพันธ์ วัดบ่อใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูบริหารญาณกิจ
พระอธิการสุดใจ วัดโพธิ์สว่าง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประภาตโพธิธรรม
พระอธิการมนตรี วัดสุทธิการาม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโสภณธรรมวุฒิ
พระอธิการคําพอง วัดโพธิ์บวร จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปัญญาบวรธรรม
พระอธิการลิม วัดศรีมงคล จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสันติชินวงศ์
พระอธิการธนชัย วัดสามัคคีพัฒนาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูกิตติพัฒนากร
พระอธิการสมาน วัดศรีสง่า จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประภัศร์สารสุนทร
พระอธิการสมศักดิ์ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปีติธรรมคุณ
พระอธิการบรรเลง วัดโชติการาม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประโชติธรรมาภิมณฑ์
พระอธิการวิลาด วัดศรีประทุม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประทุมสิริสาร
พระอธิการวาด วัดบ้านท่าเดื่อ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอุทุมพรตันติคุณ
พระอธิการน้อย วัดสะอาด จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิสุทธิธรรมานุวัฒน์
พระอธิการสมพงษ์ วัดสําราญ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปัญญาสาราภิรม
พระใบฎีกา ชํานิ วัดอินทราวาส จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอินทธรรมาภิรักษ์
พระปลัด สุชาติ วัดเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูเวฬุโชติธรรม
พระปลัด วุฒิชัย วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประภาสธํารงธรรม
พระอธิการสนธยา วัดนาโพธิ์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอัครโพธิธรรม
พระอธิการสุนทร วัดอิสาน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอุบลธรรมสุนทร
พระอธิการแสวง วัดอรัญญวาส จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูจันทธรรมวงศ์
พระสมุห์ อาทิตย์ วัดสว่าง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโอภาสโพธิคุณ
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พระอธิการวิจิตร์ วัดโนนสว่าง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประโชติปัญญาสาร
พระอธิการสุบิน วัดศรีหงษ์ทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวรปัญญาพิพัฒน์
พระอธิการเบ้า วัดมรรคผดุงศรี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประภาสสิริธรรม
พระอธิการผดุงศักดิ์ วัดดอนตูม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิริยธรรมรังษี
พระอธิการมาก วัดโคกกลาง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสถิตมัชฌิมาภรณ์
พระอธิการคําตัน วัดโคกเสือเฒ่า จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุวรรณบุญญาภิวัฒน์
พระอธิการปัญญา วัดหนองบัวแปะ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูประทีปวีรธรรม
พระอธิการสุติม วัดวังหิน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสันติสีลาภรณ์
พระอธิการวิชิต วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูอรุณจันทสาร
พระอธิการสุชาติ วัดบ้านกู่ทอง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุเมธสิริธรรม
พระอธิการสาโรจน์ วัดป่าโนนทอง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูอรัญพัฒนาทร
พระอธิการพยุงศักดิ์ วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูโพธิฐานธรรม
พระปลัด คําพันธ์ วัดป่าบุปผาราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุวรรณธรรมนิมิต
พระอธิการกังวาล วัดป่าประชาเจริญธรรม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูกิตติธรรมวัฒน์
พระอธิการประสิทธิ์ วัดธรรมนิมิตร จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูโสภณธรรมนิมิต
พระอธิการละออง วัดศรีนวลเจริญ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุวัฒน์ธรรมฐิติ
พระอธิการประพันธ์ วัดประชาสามัคคี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุธรรมสมานคุณ
พระอธิการวิชัย วัดชัยประสิทธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูประทีปชยาภรณ์
พระอธิการเสน วัดกลางห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปัญญาธีรสาร
พระอธิการสานิตย์ วัดโพธิ์ชัยเสมาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโพธิ์ชัยวราภิรักษ์
พระอธิการบุญถม วัดป่าทองสุวรรณจิตตาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสทุ ธิปุญญารักษ์
พระอธิการสุรินทรารัศย์ วัดโพธิ์ชัยดินจี่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโพธิ์ชัยปัญญาธร
พระอธิการสมบัติ วัดทรงศิลา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูธรรมกิตติธํารง
พระอธิการสถิตย์ วัดสุวรรณาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุจิตเหมคุณ
พระอธิการสํารวย วัดสว่างโพธิ์ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโพธิชยาภรณ์
พระอธิการวิรัตน์ วัดอนงคาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมโสภณ
พระอธิการสมบูรณ์ วัดบ้านนากระตึก จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิบูลสิทธิคุณ
พระอธิการสุริยา วัดคําขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูประภัศร์ทิฏฐธรรม
พระอธิการชุมพร วัดป่าอรุณธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูอรุณธรรมาภินันท์
พระครูสังฆรักษ์ สมหมาย วัดสุวรรณหงส์หนองคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุวรรณปภากร
พระอธิการธนกร วัดศรีบูรพา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูบูรพาสีลาภรณ์
พระอธิการสงบ วัดสว่างคําแมด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูประภาสจักรธรรม
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พระอธิการนิกร วัดสะอาดชัยศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูกิตติชยาภินันท์
พระมหาสวาสดิ์ ๓ ประโยค วัดบรมธงชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุตบรมธัช
พระอธิการชัชวาลย์ วัดอินทร์อุทิศ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประภัศร์ธรรโมภาส
พระปลัด ชนาธิป วัดสว่างหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวาปีสิริธรรม
พระอธิการบรรจง วัดป่าคําโพนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูภัทรธรรมนันท์
พระอธิการบุญเลิศ วัดบุปผาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุเทพธรรมาภิรม
พระอธิการถวิล วัดป่าดอนแคน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุดมวนาภิบาล
พระอธิการแสง วัดแคนเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุมงคลวุฒิรังษี
พระอธิการสมหมาย วัดพระงามมหาธาตุ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโสภณเจติยาพิทักษ์
พระใบฎีกา ประยูร วัดโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูกาญจนโพธิธรรม
พระอธิการสุบิน วัดดอนงัว จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูธวัชธรรมมงคล
พระปลัด กิตติพงษ์ วัดขอนแก่นใต้ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปญ
ั ญาวชิรสาร
พระใบฎีกา แสงอรุณ วัดสราญรมย์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประภาสธรรมาภิรม
พระครูปลัด ภูวเนศวร์ วัดอาศรมสันติวัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสันติวนาภิรักษ์
พระอธิการสัมรวย วัดเลิงท่าสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูภูริทัตธรรมประโชติ
พระอธิการถนอม วัดศรีสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปุณณธรรมประโชติ
พระครูปลัด บุญชัย วัดประตูชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวุฒิชัยประสิทธิ์
พระอธิการสังวาลย์ วัดไชยาสะอาด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูจันทวรรณวิสุทธิ์
พระอธิการอุทัย วัดศรีสุวรรณาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอรุณธรรมสิริ
พระอธิการสอน วัดอัมพวัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูมงคลธรรมานุวัตร
พระอธิการเข็มชาติ วัดศิริชัยเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวรชัยพัฒนกิจ
พระอธิการประมุข วัดบุมะเขือสามัคคี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสมานธรรมวิสุทธิ์
พระวินัยธร สุนัด วัดสว่างโนนตาด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสันติธรรมประคุณ
พระอธิการสมัย วัดดอนดู่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโสภณสุทธิสาร
พระอธิการอนันต์ วัดพันธุวาส จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิสาร์ทธรรมวิภัช
พระอธิการสมบูรณ์ วัดบ้านหนองตอกแป้น จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิสุทธิอิสรธรรม
พระอธิการสมุด วัดศรีเจริญผล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประภัศร์วัฒนาภรณ์
พระอธิการสมบัติ วัดอัมพวัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอัมพวันธรรมพิทักษ์
พระครูสังฆรักษ์ ชาญวุฒิ วัดยางลุ่ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูรัตนวุฒิธรรม
พระอธิการสัมพันธ์ วัดป่าหนองไฮ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุภัทรธรรโมภาส
พระอธิการวุฒิกร วัดบ้านธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสารกิจโสภณ
พระอธิการไมตรี วัดนาห้วยแคน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุธรรมปิยเขต
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พระอธิการสมบูรณ์ วัดอาภาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลกิจโกศล
พระอธิการสุมิต วัดหนองเซียมใต้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวาปีรัตนโสภณ
พระอธิการทองดี วัดอรุณวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอรุณธรรมานุรักษ์
พระอธิการสิงขร วัดปลาขาว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภณสิกขการ
พระอธิการสุนทร วัดบ้านหวาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุทธิธรรมกิจ
พระอธิการคําสิงห์ วัดนาดี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลปภัสรคุณ
พระอธิการเด่นศักดิ์ วัดโนนสูงสุทธาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภิตสุทธิคุณ
พระอธิการวิวัฒน์ วัดโนนค้อ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิพัฒน์จันทคุณ
พระอธิการทองมี วัดนาทอย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูปัญญาสุวรรณเขต
พระอธิการสมบูรณ์ วัดสระปทุม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูปทุมธรรมรังษี
พระอธิการริน วัดสิทธิวราราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสิทธิธรรมานุรักษ์
พระอธิการสมบูรณ์ วัดจงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิพัฒน์ธรรโมภาส
พระอธิการประศาสน์ วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูกิตติบูรพาภิรักษ์
พระอธิการคํา วัดหนองแต้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูจารุวิริยกิจ
พระอธิการปรีชา วัดนาขมิ้น จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภณอุดมเขต
พระอธิการสุภรี วัดห้วยสะคาม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลกัลยาณกิจ
พระอธิการพิมพ์ วัดศรีทาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลบุญสิริ
พระอธิการธวัช วัดบ้านผือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุดมธรรมานุวัฒน์
พระอธิการคําแดง วัดป่าหนองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุธรรมวโรบล
พระอธิการจันที วัดปัจฉิม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลสุทธาจาร
พระอธิการแดง วัดน้ําอ้อม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวารีมงคลวัฒน์
พระอธิการบุญมา วัดตาเกา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูจารุบุญญาคม
พระอธิการกัณหา วัดสังฆรักษ์ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูอุดมสังฆกิจจารักษ์
พระอธิการจํานงค์ วัดหนองหงอก จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุภัทรวาปีพิทักษ์
พระอธิการสมศักดิ์ วัดโคกพระเจ้า จังหวัดยโสธร เป็น พระครูกิตติธรรมธร
พระอธิการประครอง วัดกุดหิน จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสังวรพัฒนกิจ
พระอธิการผา วัดชัยพฤกษ์ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูพิชัยธรรมธาดา
พระอธิการณัฐวุฒิ วัดหนองหว้า จังหวัดยโสธร เป็น พระครูวาปีธรรมสถิต
พระอธิการค่ํา วัดนาจาน จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุภัทรมงคลเขต
พระมหาคําทูล ๓ ประโยค วัดป่าภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุตธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการสวัส วัดหนองสิมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูโสตถิธรรมนิวิฐ
พระอธิการอุทัย วัดสําโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอรุณปุญโญภาส
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พระอธิการพรมมา วัดร่องสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิสุทธิ์จารุธรรม
พระอธิการธีรวิทย์ วัดหนองกก จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปัญญาวราภิวัฒน์
พระอธิการจวน วัดโนนดู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอุดมคุณสาร
พระอธิการเสรี วัดโนนสูง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอภินันท์ธรรมรัต
พระสมุห์ ชวลิต วัดบ้านแขว จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูประโชติสุนทรธรรม
พระอธิการสมชาย วัดผักบุ้ง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสันติถาวรธรรม
พระอธิการนิสสัย วัดป่าท่าคล้อสามัคคีธรรม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุนทรธรรมนาท
พระอธิการสมัย วัดนากันตม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูขันติวรกิจ
พระครูสังฆรักษ์ พานิช วัดศรีขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสารภัทรกิจ
พระอธิการสุเทพ วัดก่อหนองหว้า จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิพัฒน์จักรธรรม
พระอธิการโชติ์ทเสน วัดป่าถ้ําผาเพียง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอุดมสิทธิโชติ
พระอธิการสันทัด วัดป่าดงบก จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิชาญวนานุรักษ์
พระอธิการไสว วัดบ้านขนวน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูไพโรจน์สันติคุณ
พระอธิการบุญมา วัดคูสระ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูโสภิตปุญญรังษี
พระปลัด บัวพา วัดป่าศรีสมบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูไพโรจน์ปทุมากร
พระอธิการจันทา วัดทุ่งสว่าง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลกิตโยภาส
พระอธิการธนากร วัดหนองคูอาวอย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุภกิจจาภรณ์
พระใบฎีกา กฤษญเมธา วัดหนองทา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิพิธเมธากร
พระอธิการวิมล วัดหนองม้า จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลธรรมประสุต
พระอธิการทองพูน วัดป่าโคกชาติ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิลาสกาญจนาคม
พระอธิการพุฒ วัดซุงงู จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลวรวิทย์
พระอธิการวา วัดโพธิ์โทร จังหวัดนครพนม เป็น พระครูโพธิสารธรรมวิโรจน์
พระปลัด ชัยยา วัดเกษตราราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิชัยสีลโสภณ
พระอธิการทองสา วัดสิงห์ทอง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูมงคลสิริธํารง
พระสมุห์ มนตรี วัดโพนทา จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวีรวงศ์สังวรกิจ
พระอธิการมานะ วัดสระพังทอง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุวรรณจริยาภรณ์
พระอธิการดวง วัดศรีสะอาด จังหวัดนครพนม เป็น พระครูมงคลศาสนวิสุทธิ์
พระอธิการเคน วัดพันทคีรี จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุขุมบุญเขต
พระอธิการสาธิต วัดบ้านทางหลวง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุนทรเขตธรรมาภิรักษ์
พระอธิการกัมปนาท วัดนาเจริญ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวรเขตกิจโกศล
พระอธิการบุญมา วัดจําปา จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุนทรบุญญารักษ์
พระอธิการจันทคาม วัดโคกสว่างพัฒนา จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิมลจันทสิริ
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พระครูวินัยธร ถาวร วัดพระยอดเมืองขวาง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูถิรธรรมธาดา
พระอธิการณัฐพล วัดโพนทราย จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิมลจิตตานุรักษ์
พระอธิการสุรเดช วัดนรวราราม จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูสุจินต์วราภรณ์
พระอธิการธานินทร์ วัดนาอุดมวนาราม จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูวิสุทธิ์อุดมเขต
พระสมุห์ หลอย วัดภูล้อม จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูมงคลคีรีรักษ์
พระอธิการโอแสง วัดศรีรัตนอินทร์นาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูอินทรัตนาภรณ์
พระอธิการอุทัย วัดป่าโพธิธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูสุวัฒน์โพธิธรรม
พระอธิการเชิญชัย วัดศรีมงคล จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูสุภัทรธรรมจารี
พระอธิการวันชัย วัดหนองเม็ก จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูประภัศร์ชยาภิวัฒน์
พระอธิการสนธ์ วัดไชยมงคล จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูมงคลปัญญาวัฒน์
พระมหาธนะวัฒน์ ๔ ประโยค วัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปริยัติรัตนวิชัย
พระอธิการสาลี วัดหนองตูมสามัคคีธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสถิตศรัทธาธรรม
พระครูสังฆรักษ์ ธีระพล วัดป่าบูรพาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรปัญญาภรณ์
พระอธิการวันชัย วัดใหม่กลอ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุจิตธรรมาวุธ
พระอธิการสําราญ วัดบ้านส่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูนันทวโรภาส
พระอธิการผัน วัดวิเวกวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเกษมอาจารคุณ
พระอธิการบุญมา วัดศิริมงคลบุญญาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิพิธบุญญาคม
พระอธิการจันทร์ วัดอรพิมพ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมงคลสถิตคุณ
พระอธิการอํานาจ วัดซับยาง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุธรรมกิจสุนทร
พระอธิการสุชาติ วัดนารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสันติธรรมานุรักษ์
พระครูปลัด สมชัย วัดหนองหว้า จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญาวราธิคุณ
พระอธิการล้วน วัดโพนไพล จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุทธิสมาจารคุณ
พระครูใบฎีกา เลิศศิลป์ วัดหมื่นไวย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอัครธรรมรังษี
พระอธิการชิด วัดโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุจิตจารุธรรม
พระอธิการสุวิทย์ วัดโพธิ์ทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุวรรณโพธิสาร
พระอธิการธีรเดช วัดบํารุงวรรณราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจันทวรรณคุณ
พระอธิการอุดม วัดธํารงวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวีรเดชธํารง
พระอธิการแก้ว วัดเชตุดรวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสถิตรัตนสุนทร
พระใบฎีกา พินิจ วัดบุ่งเตย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกันตธรรมวิจิตร
พระอธิการวุฒิวุฑ วัดห้วยปอ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญาวีรากร
พระอธิการพิบูลย์ วัดท่าแดง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรดิตถ์ธรรมานันท์
พระอธิการชัยรัตน์ วัดหนองไผ่พัฒนา จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเวฬุวัฒนาทร
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พระอธิการมานพ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรธรรมปัญโญภาส
พระครูสังฆรักษ์ อามร วัดกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโสภณวรธรรม
พระอธิการสุริยันต์ วัดคึมหญ้านาง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุทธิจิตตารักษ์
พระอธิการสุรพล วัดศูนย์กลาง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิสุทธิปัญญาธร
พระอธิการโกวิทย์ วัดไทรงามศิริมงคล จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูนิโครธจารุธรรม
พระใบฎีกา สงกรานต์ วัดโคกกระบือ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสันติคุณากร
พระอธิการบัวผัน วัดเกาะท่าลาด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกมลสารธรรม
พระอธิการสมชาติ วัดป่าประชาชื่น จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธรรมพัฒนาทร
พระสมุห์ ชิด วัดป่าบุระไหว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญาวรานุยุต
พระอธิการอ่อนศรี วัดเวฬุวนาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมงคลเวฬุวัน
พระอธิการนิตย์ วัดไร่แหลมทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุวรรณธรรมรักขิต
พระอธิการยง วัดวังม่วง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจักรวรธรรม
พระอธิการมงคล วัดโนนม่วง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูบวรธรรมรังษี
พระอธิการมานะ วัดลุงเขว้า จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูศรัทธาวุฒิกร
พระอธิการสมัน วัดขามเฒ่า จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิบูลสีลาจาร
พระอธิการเย็น วัดหินมงคล จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูภัทรธรรมธร
พระอธิการประสิทธิ์ วัดขนงพระเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวสิ ุทธิธรรมวงศ์
พระอธิการช่วย วัดป่ารัง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสารคุณประโชติ
พระอธิการเดชา วัดคลองสันติธรรม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสันติธรรมวิชัย
พระอธิการเพิ่ม วัดชัยศิริพนาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูชัยศิริพนรัต
พระอธิการสุรินทร์ วัดวังตาท้าว จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสิทธิจิตตาภิรักษ์
พระอธิการไชยา วัดบ้านวังอ้ายจีด จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโกวิทอรรถธรรม
พระครูสมุห์ คารมณ์ วัดชัยแสวง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุนทรชยาภรณ์
พระอธิการเสาร์ วัดชุมพลอย จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสถิตขันติวรธรรม
พระอธิการบุญเหลือ วัดป่าพัฒนาธรรม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูกิตติธรรมวรคุณ
พระอธิการสมจิตร วัดถ้ําเขาเจดีย์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูบรรพตธรรมาภรณ์
พระอธิการสุริย์ วัดบ้านหนองขาม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูประโชติธรรมาภิรักษ์
พระอธิการสัมพันธ์ วัดบ้านวังรัง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโฆสิตธรรมาภิมณฑ์
พระอธิการภควัฒน์ วัดโพธิทธาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูรัตนโพธิธรรม
พระอธิการดุลย์ วัดถ้ําพรมนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูนิมิตธรรมาภิบาล
พระอธิการบุญมา วัดป่าข้าว จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสถิตวีรคุณ
พระอธิการวิลัย วัดสายทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุวรรณบุญญากร
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พระอธิการดาวเรือง วัดดาวเรือง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุนทรธรรมสถิต
พระอธิการทินกร วัดสว่างศรีสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวิโรจน์สิริคุณ
พระอธิการจิตติชัย วัดชัยชนะวิหาร จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุจิตวิหารการ
พระอธิการพะราดล วัดทรายมูล จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูชัยสารคุณวุฒิ
พระอธิการสํารอง วัดชีชุมพร จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูมงคลวชิรธรรม
พระอธิการธนทัต วัดศิลาเรือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูกิตติธรรมสารคุณ
พระอธิการหัด วัดบ้านละลูน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประสิทธิ์ธรรมจารี
พระอธิการดํารงค์ วัดบ้านพระครูน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิสุทธิคุณธํารง
พระอธิการไสว วัดเขาพระอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพนมธรรมาภินันท์
พระอธิการวิชิต วัดมะขามเจรอะ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิชัยสรคุณ
พระอธิการชื่น วัดนาหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุจิตวรเขต
พระอธิการเอี้ยง วัดเสือชะเง้อ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูเขมสารสัมบัน
พระอธิการประสงค์ วัดสระบัว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสันติปทุมากร
พระอธิการสุเทพ วัดโคกเกลา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูไพศาลกิตติคุณ
พระอธิการกฤษณะ วัดหนองหัวลิง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุขุมวรรณประยุต
พระใบฎีกา เลิศ วัดดอนยาว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอัครสีลวิสุทธิ์
พระอธิการวีระ วัดสุวรรณาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุวรรณธรรมาภิราม
พระอธิการพิมพา วัดตะเคียนทอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประจักษ์มงคลธรรม
พระอธิการบุญเหลือ วัดบุขี้เหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอุดมบุญญาทร
พระอธิการสมพงษ์ วัดโนนสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอุดมธรรมวิบูล
พระอธิการเล็ก วัดหัวสะพาน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประสิทธิ์ธรรมรัต
พระอธิการศุภกิตติ์ วัดหนองหว้า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูเกษมอาจารสุนทร
พระอธิการน้อย วัดสระขาม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูขันติธรรมบริรักษ์
พระอธิการชิตชัย วัดหนองดวนโนนกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูภัทรบุญประสุต
พระอธิการจิ๋ว วัดกระทะ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูเมตตาวโรปการ
พระอธิการเมียน วัดลักษณาศรม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพิศิษฎ์ศีลคุณ
พระอธิการสุนทร วัดป่าดงน้ําคํา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูรัตนญาณประยุต
พระอธิการเสถียร วัดประทุมศรัทธา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสถิตปทุมาภรณ์
พระอธิการเฉลิมชัย วัดบ้านหอกมงคล จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุมนธรรมรักษ์
พระอธิการไพบูลย์ วัดประทุมสว่าง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูกมลวรรณรังษี
พระปลัด ธีรภพ วัดพระพุทธบาทพนมดิน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพนมวันจันทสาร
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พระอธิการจันทร์ วัดบ้านหนองฮะ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูมงคลสุทธิกร
พระอธิการคําพอง วัดโนนสูง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวีรสุวรรณาภรณ์
พระอธิการสุพัฒ วัดทุ่งสามัคคี จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูผาสุกิจโสภณ
พระอธิการแดง วัดบ้านบอน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูรัตนสุนทรธรรม
พระอธิการช่วง วัดบ้านเดื่อพัฒนา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสถิตพัฒนาทร
พระปลัด อ่อน วัดป่าสระทอง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสิริธรรมคุณ
พระอธิการสิน วัดหนองหว้า จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูอินทวรรณารักษ์
พระอธิการเกียรติก้อง วัดสีโค จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูกิตติธีราภรณ์
พระอธิการสนอง วัดกลางสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิมลกิตติสาร
พระอธิการกอบ วัดโคกรัมย์พัฒนา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูกันตพัฒนาภรณ์
พระอธิการบุญมี วัดหัวอ่างสามัคคี จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูอุดมสมานคุณ
พระอธิการบวน วัดดาวรุ่ง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมาภิบาล
พระครูใบฎีกา จุฬา วัดภูพรสวรรค์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโสภณวุฒิธรรม
พระอธิการประดิษฐ์ วัดป่าบ้านสะโน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประดิษฐ์ปัญญาภรณ์
พระปลัด สังข์ วัดหนองชาติ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูวิบูลสมาจาร
พระอธิการวินัย วัดนพคุณทอง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูขันตินพคุณ
พระอธิการสาลี วัดสารวนาราม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูมงคลสารโสภณ
พระอธิการไพบูลย์ วัดกลางเมืองเก่า จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูมัชฌิมธรรมวิบูล
พระปลัด ภราดา วัดพิทักษ์โสภณ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูปิยธรรมพิทักษ์
พระอธิการโกศล วัดแสงสว่าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูวโิ รจน์สุทธิคุณ
พระอธิการภัทรเทพ วัดป่าทรงนิมิต จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูพิศาลธรรมกิจ
พระอธิการชัยพร วัดนาบุญเฉลิมราษฎร์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูพิจิตรธรรมการ
พระอธิการปรีชา วัดบุพพาราม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูพิพิธธรรมสิริ
พระปลัด โชติ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดนครนายก เป็น พระครูประโชติธรรมานันท์
พระอธิการทองใบ วัดมณีวงศ์ จังหวัดนครนายก เป็น พระครูสุวรรณเขมวัตร
พระครูสังฆรักษ์ จําลักษณ์ วัดแพรกวังตะเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครู
พระอธิการบุญเชิด วัดหนองสองห้อง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสถิตวราธิคุณ
พระสมุห์ ประเสริฐ วัดอ่าวช้างไล่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูอดุลวรรักษ์
พระอธิการกิตติศักดิ์ วัดสามแยก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวิธานธุราทร
พระปลัด สพรั่ง วัดบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูโพธิ์ศรีธรรมพินิจ
พระครูสมุห์ สมชาย วัดพิมพาวาส จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวิจิตรกัลยาณวัตร
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พระอธิการสร้อย วัดเนินสามทหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวิมลธรรมาภรณ์
พระอธิการจุมพล วัดบ้านกล้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูพิมลจันทคุณ
พระอธิการวันชัย วัดประตูชัยอรัญเขต จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูวิทิตอรัญเขต
พระอธิการสายยนต์ วัดหนองไทรราษฎร์บํารุง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูอาทรธีรธรรม
พระอธิการอําพล วัดหนองใหญ่ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูมหาวาปีพิทักษ์
พระอธิการล้วน วัดหนองหมูน้อย จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูมงคลสัจจาภิราม
พระอธิการยัง วัดคลองยาง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูกิตติธรรมาภิบาล
พระอธิการล่ําสัน วัดโคกกราด จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูประภัศร์ธรรมโสภิต
พระอธิการเสริมศิริ วัดผาสุก จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูประสิทธิสุนทร
พระอธิการอาคม วัดโนนประดู่ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูอรรถสิทธิโกศล
พระอธิการสมคิด วัดวังทอง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสุวรรณสุทธิวารี
พระอธิการสง่า วัดคลองสามัคคี จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูวิบูลสรานุรักษ์
พระปลัด วิรัตน์ วัดเขาตะกรุบพัฒนา จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูบรรพตปิยคุณ
พระอธิการนึ่ง วัดหนองปัญหา จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูรัตนปัญญาญาณ
พระอธิการเปลี่ยน วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูอภิรักษ์เจดีย์
พระครูวินัยธร อภิพงศ์ วัดพิศิษฐ์อรรถาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครู
พระอธิการศักดิ์สิทธิ์ วัดยางค้อม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุทธิปัญญาคม
พระสมุห์ จําเนียร วัดราษฎร์ประดิษฐ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวิมลนวพินิจ
พระอธิการสุเทพ วัดขนาบนาก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูปิยวัณณาภรณ์
พระอธิการรณรงค์ วัดโคกประดู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูธํารงกัลยาณคุณ
พระอธิการธรรมศักดิ์ วัดศิลาล้อน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูกิตติสิลารักษ์
พระใบฎีกา ประสิทธิ์ วัดบางน้ําจืด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสิทธิธรรมธร
พระปลัด อนุวัตร วัดวิสุทธิชลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูปัญญาวิสุทธาภรณ์
พระอธิการอุดม วัดกัลปนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูฉันทจิตตารักษ์
พระมหาเกียรติศักดิ์ ๓ ประโยค วัดพิชัยธาราราม จังหวัดชุมพร เป็น พระครู
พระสมุห์ อิ่น วัดน้ําฉา จังหวัดชุมพร เป็น พระครูวิบูลย์กิจการี
พระครูปลัด ประจวบ วัดหงษ์ปิยาราม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูปิยหังสธรรมรัต
พระครูสมุห์ เดชภัทร วัดหาดทรายแก้ว จังหวัดชุมพร เป็น พระครูภัทรจารี
พระปลัด ปราโมทย์ วัดลัฏฐิวนาราม จังหวัดภูเก็ต เป็น พระครูลัฏฐิธรรมรัต
พระปลัด สมชาย วัดทุ่งต่อ จังหวัดตรัง เป็น พระครูอรรถวิมลกิจ
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พระสมุห์ เถี้ยม วัดชัยภูมิสถิตย์ จังหวัดตรัง เป็น พระครูมงคลพุทธิสาร
พระครูปลัด รังสรรค์ วัดพระงาม จังหวัดตรัง เป็น พระครูโสภณพุทธารักษ์
พระอธิการจรินทร์ วัดโพธิ์น้อย จังหวัดตรัง เป็น พระครูสารโพธิรัต
พระสมุห์ ชาญวิชย์ วัดหินคอกควาย จังหวัดตรัง เป็น พระครูสุนทรนันทรัต
พระปลัด วิรัตน์ วัดธัญญเขต จังหวัดพังงา เป็น พระครูพิทักษ์ธัญญเขต
พระอธิการสมจิตร วัดห้วยโต้ จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูนาถธรรมาวุธ
พระครูธรรมธร เสนอ จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูวุฒิธรรมาวุธ
พระอธิการทุ่ม วัดบางคราม จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูสัทธาธรรมาวุธ
พระครูวินัยธร ไพบูลย์ วัดเวฬุวัน จังหวัดระนอง เป็น พระครูภัทรสรคุณ
พระครูสุทิน วัดขนุน จังหวัดสงขลา เป็น พระครูปัญญาศาสนโกศล
พระใบฎีกา ณรงค์ฤทธิ์ วัดพิกุล จังหวัดสงขลา เป็น พระครูวิจิตรรัตนวัตร
พระสมุห์ สมพงศ์ วัดวังไทร จังหวัดสงขลา เป็น พระครูชินธรรมานุวัตร
พระครูสังฆรักษ์ วรพจน์ วัดท้ายยอ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูพิมลธรรมประยุต
พระใบฎีกา จรัญ วัดบ้านกรอบ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูภัทราจารคุณ
พระใบฎีกา สมบูรณ์ วัดทุ่งโพธิ์ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูโพธยาภิรักษ์
พระอธิการล่อง วัดโรง จังหวัดสงขลา เป็น พระครูมงคลสิทธิมนต์
พระอธิการสิทธิ์ วัดเกษมรัตน์ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูเกษมรัตนาภิรม
พระอธิการสราวุธ วัดหัววัง จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสิรธรรมารัต
พระปลัด สาคร วัดโดนคลาน จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูวุฒิสาครธรรม
พระปลัด วิรัช วัดสุวรรณวิชัย จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสุวรรณวิชชาธร
พระปลัด มงคล วัดเขาแดงตก จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูบรรพตรัตตานุรักษ์
พระอธิการสมพร วัดควนพระ จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูวรธรรมโกศล
พระใบฎีกา คล่อง วัดหนองนก จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูวิรุฬกิตตยาธร
พระครูฟื้น วัดควนขี้แรด จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูวิริยาธิคุณ
พระใบฎีกา เอื้อน วัดคงหิต จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูกันตธรรมาธร
พระปลัด สมพงษ์ วัดหน้าเกตุ จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูปุรธรรมากร
พระครูใบฎีกา วิศิษฎ์ วัดถ้ําทะลุ จังหวัดยะลา เป็น พระครูวิชิตคูหาธรรม
พระอธิการอิศรา วัดเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูปัญญาธริสสราคม
พระอธิการชูเกียรติ วัดหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกิตติกาญจนโสภณ
พระครูใบฎีกา ธงชัย วัดนางวัง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูบวรธรรมธัช
พระอธิการชัยยาวัฒน์ วัดหนองบัวแดง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูรัตตปทุมากร
พระอธิการสัญญา วัดเขาน้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูพิทักษ์อรัญเขต
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พระอธิการสุวรรณ วัดบ้านปากช่อง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูชยคุณากร
พระครูสมุห์ สุภาพ วัดเจริญธรรมาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูพิบูลธรรมสถิต
พระครูสังฆรักษ์ สนั่น วัดบางพลีน้อย จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูสุพัฒน์วรคุณ
พระปลัด มนูญ วัดเจริญธรรม จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูนันทจริยคุณ
พระสมศักดิ์ วัดโพธิ์หนองยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิพิษฐ์วีรานุกิจ
พระบุญชู วัดเจริญผล จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิสัยสุวัฒนกิจ
พระปลัด ชูชีพ วัดศรีสุธรรมาราม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิสิตธรรมานุยุต
พระวินัยธร ศรศิริ วัดสันติวัน จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสันติพนาทร
พระปลัด ทินกร วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูประทีปธรรมานุรักษ์
พระใบฎีกา ไพยน วัดเกศแก้วบูรพา จังหวัดตาก เป็น พระครูมณีรัตนานุกูล
พระจันทร์ วัดสันฐาน จังหวัดลําปาง เป็น พระครูเกษมธุราทร
พระสมุห์ ธํารงค์ วัดโพธาราม จังหวัดพะเยา เป็น พระครูบวรธุรธํารง
พระธนนพรุจฐ์ วัดเชตุพน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูชัยพัฒนานุกูล
พระใบฎีกา โสภณ วัดบุญเย็น จังหวัดแพร่ เป็น พระครูสุปัญญานุยุต
พระครูดวงคํา วัดดอนตัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอาทรกิจจานุรักษ์
พระสมุห์ สง่า วัดแม่แสม จังหวัดลําพูน เป็น พระครูสันตจิตตานุกิจ
พระประจักร์ วัดเฝ้าไร่วนาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวาปีกิจจานุยุต
พระปลัด คําพันธ์ วัดศรีสมสนุก จังหวัดเลย เป็น พระครูเกษมพรหมคุณ
พระมหาทิม ๕ ประโยค วัดอรัญญานี จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสิริปัญญารังษี
พระไพวัลย์ วัดเกาะศิริ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโฆสิตกิจจานุกิจ
พระครูสังฆรักษ์ พิมพ์ วัดปัจฉิมทัศน์ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูมงคลทัศนานุกูล
พระธีรภัทร์ วัดราษฎร์สังคม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูภัทรธรรมานุกูล
พระครูสมุห์ เดชา วัดเม่นใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูปัญญาวรานุกูล
พระมหาประหยัด ๔ ประโยค วัดปฐมแพงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครู
พระบวร วัดป่ารัตนธรรมคุณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูถาวรธรรมคุณ
พระใบฎีกา ฉลาด วัดบ้านจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโกวิทปิยธรรม
พระสํารวย วัดโคกเครือ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูอัครธรรมานุกูล
พระสมยศ วัดคําเชียงวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุวัฒน์ธรรมาภิบาล
พระครูใบฎีกา ปิยะ วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์ จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูวิมลศีลสุนทร
พระมหายงยุทธ ๓ ประโยค วัดจินดาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุตจินดาภรณ์
พระประกาศิต วัดบ้านสะแกซํา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพิพิธธรรมานุกิจ
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๑๑๒๗. พระสมุห์ มานะ วัดสําโรง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูเกษมวีรานุกูล
๑๑๒๘. พระณรงค์ศักดิ์ วัดสามัคคีศรัทธาธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูศรัทธาสาธุกิจ
๑๑๒๙. พระมหาสุนิติ ๔ ประโยค วัดเพี้ยราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุตธรรมาภิรัต
๑๑๓๐. พระครูสมุห์ ช้วน วัดรัตนโชติการาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูปัญญากิจจานุกูล
๑๑๓๑. พระครูสังฆภารวิสุทธิ์ วันชัย วัดสง่างาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูโสภณกิจจานุการ
๑๑๓๒. พระอดุลย์ วัดราษฎร์บํารุงศักดิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวิมลปัญญานุการ
๑๑๓๓. พระวิโรจน์ วัดวังตะวันออก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูการาม
๑๑๓๔. พระสมุห์ จาโรจน์ วัดบ้านใหม่ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูเกษมนวคุณ
๑๑๓๕. พระปลัด วิชิต วัดเขารักเกียรติ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูบรรพตกิตตยาทร
๑๑๓๖. พระปลัด สมพงศ์ วัดปูแหล จังหวัดยะลา เป็น พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
๑๑๓๗. พระมหาเผื่อน ๖ ประโยค วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูเมธีปัญญาวุธ
๑๑๓๘. พระมหามนู ๕ ประโยค วัดบางปะกอก กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริสังวร
๑๑๓๙. พระมหาสมพงษ์ ๔ ประโยค วัดทองเพลง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโสภณวรญาณ
๑๑๔๐. พระครูปลัด พร วัดคลองเตยใน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูบวรกิจจานุกิจ
๑๑๔๑. พระครูวินัยธร ชาญณรงค์ วัดเลา กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิทูรสุนทรกิจ
๑๑๔๒. พระสมชาย วัดบางมดโสธราราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโกศลบุญกิจ
๑๑๔๓. พระครูสังฆรักษ์ สมยุทธ์ วัดปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรัทธาประชารักษ์
๑๑๔๔. พระครูปลัด สุธรรม วัดราชโกษา กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูประสุตสารธรรม
๑๑๔๕. พระสุกิจ วัดลาดบัวขาว กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโสภณขันติคุณ
๑๑๔๖. พระปลัด บุญเลิศ วัดพระไกรสีห์ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิรุฬห์บุญญากร
๑๑๔๗. พระครูธรรมธร บุญเลิศ วัดหนามแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูวิทูรกิจจาทร
๑๑๔๘. พระมหาสํารอง ๕ ประโยค วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
พระครูสิริชัยมงคล
๑๑๔๙. พระปลัด เจษฎา วัดราษฎร์บํารุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวินัยโชติวัตร
๑๑๕๐. พระใบฎีกา สมบุญ วัดท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิลาสปัญญาโกศล
๑๑๕๑. พระครู สั ง ฆรั ก ษ์ สมเกี ย รติ วั ด ธุ ด งคนิ มิ ต จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เป็ น พระครู
ประภัสสรกิตติธรรม
๑๑๕๒. พระครูปลัด พิทักษ์ วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
๑๑๕๓. พระครูสมุห์ สาคร วัดบาง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสุธรรมวชิรสาทร
๑๑๕๔. พระทรงศักดิ์ วัดบ่อสามเสน จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูกิตติวชิรพิทักษ์
๑๑๕๕. พระทวีศักดิ์ วัดทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิชาญสังฆกิจ
๑๑๕๖. พระมานพ วัดประชาบํารุง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูอุปถัมภ์พัชรากร
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๑๑๕๗. พระมงคล วัดราษฎร์สามัคคีธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุธรรมพัชรานุสิฐ
๑๑๕๘. พระครูพิศาลสรกิจ ไพฑูรย์ วัดห้วยทรายขาว จังหวัดพะเยา เป็น พระครูวรวรรณวิฑูรย์
๑๑๕๙. พระใบฎีกา คํารณ วัดนาเจริญ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูพิมลสังฆกิจ
๑๑๖๐. พระบรรเจิด วัดห้วยข้าวก่ํา จังหวัดพะเยา เป็น พระครูอาทรสิรคุปต์
๑๑๖๑. พระสมุห์ ทวีทรัพย์ วัดน้ําแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสาทรธรรมบาล
๑๑๖๒. พระครูปลัด ศรีทัย วัดล้านนาญาณสังวราราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สุนทรปัญญาวิสุทธิ์
๑๑๖๓. พระมหาสมพงษ์ ๓ ประโยค วัดศรีชุมพร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมสุตาภรณ์
๑๑๖๔. พระคอนชัย วัดท่าโสม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสังวรวุฒิธรรม
๑๑๖๕. พระมหาอิมพา ๓ ประโยค วัดแก่งศิลา จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุตปัจจันตเขต
๑๑๖๖. พระปลัด เชาวรัตน์ วัดโพนชัย จังหวัดเลย เป็น พระครูถาวรรัตนากร
๑๑๖๗. พระอดุลย์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูวิสารธรรมานุกิจ
๑๑๖๘. พระมหาชัยชาญ ๔ ประโยค วัดจอมศรีมุนี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุตสารานุกูล
๑๑๖๙. พระสุพล วัดท่ากระบือ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวรดิตถ์ธรรมานุกูล
๑๑๗๐. พระปลัด ละมุด วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโพธิถาวรกิจ
๑๑๗๑. พระสุวัฒน์ วัดซําขามถ้ํายาว จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประภัสสรสารคุณ
๑๑๗๒. พระล้วน วัดป่าธรรมวิเวก จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุเมธธรรมาภิวัฒน์
๑๑๗๓. พระสมุห์ สุบิน วัดวุฒาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวุฒิธรรมาภิราม
๑๑๗๔. พระสุนทร วัดกาญจนาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูกันตสีลกิจจาทร
๑๑๗๕. พระวีระศักดิ์ วัดประสิทธิ์ธรรมสาร จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประสิทธิ์ธรรมานุกูล
๑๑๗๖. พระศักดิ์นรินทร์ วัดโนนศรีเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุทธิสีลาภิวัฒน์
๑๑๗๗. พระปลัด อ่อน วัดหนองใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโสภณมหิทธิธรรม
๑๑๗๘. พระธีรยุทธ วัดป่าธาราวิเวก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิเวกวรคุณ
๑๑๗๙. พระประฉัน วัดสุขสมบูรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสันติธรรมประยุต
๑๑๘๐. พระครูปลัด ทองสุข วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภณวนานุกูล
๑๑๘๑. พระภูวดล วัดวรรณวารี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวรานุกิจโสภณ
๑๑๘๒. พระสมชาติ วัดภูถ้ําพระ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูชยสิทธิคุณ
๑๑๘๓. พระสมุห์ สุรสิงห์ วัดศรีธาตุ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูโสภณเจติยานุกิจ
๑๑๘๔. พระครูสังฆรักษ์ เดวิช วัดไทยเจริญ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูพิบูลวรานุกิจ
๑๑๘๕. พระวิเชียร วัดเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวชิรปัญญานุกูล
๑๑๘๖. พระสมชาย วัดศรีชมภู จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูธีรปัญญานุกิจ
๑๑๘๗. พระคูณ วัดบุไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเวฬุวันชยานุกิจ
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พระครูสมุห์ ว่อง วัดพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวินัยถาวรการ
พระครูใบฎีกา ชาญชัย วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครู
พระครูใบฎีกา ถาวร วัดดอนรวบ จังหวัดชุมพร เป็น พระครูสุภัทรกิจจานุกูล
พระจําลอง วัดนาสัก จังหวัดชุมพร เป็น พระครูพิศิษฐธรรมโสภณ
พระครูใบฎีกา วิชัย วัดอนุภาษกฤษฎาราม จังหวัดภูเก็ต เป็น พระครูถิรสังฆานุยุต
พระเวนิช วัดโฆสิตาราม จังหวัดพังงา เป็น พระครูโฆษิตกิจจาทร
พระทักษิณ วัดศรีนิคม จังหวัดพังงา เป็น พระครูนิคมสิริกิจจานุกูล
พระครูใบฎีกา ชัยยุทธ์ วัดผาสุกาวาส จังหวัดสงขลา เป็น พระครูพิสุทธิธรรมโชติ
พระสมุห์ เอิบ วัดโคกเหรียง จังหวัดสงขลา เป็น พระครูปิติวิริยคุณ
พระสมุห์ สมหวัง วัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา เป็น พระครูเวฬุกิตตยาทร
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

