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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ จํานวน ๑,๑๙๕ รูป ดังนี้
๑. พระเทพเมธาจารย์ เป็ น พระธรรมวุ ฒ าจารย์ ปู ช นี ย ฐานประยุ ต วิ สุ ท ธิ สี ล สมาจาร
ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดวรดิตถาราม
จังหวัดตราด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดวุฒิวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระราชวิสุทธิญาณ เป็น พระเทพสังวรญาณ ภาวนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระราชพุทธิวราภรณ์ เป็น พระเทพเสนาบดี ลพบุรีวรนายก พุทธวรญาณดิลกธุราทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร
พระอารามหลวง จั ง หวั ด ลพบุ รี มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ ง ฐานานุ ก รมได้ ๕ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระราชวิริยาลังการ เป็น พระเทพศาสนาภิบาล ไพศาลสังฆกิจธํารง อุบาลีวงศพิพัฒน์
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
จั ง หวั ด นครปฐม 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
๕. พระโสภณสีลคุณ เป็น พระราชวุฒาจารย์ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช ฝ่ า ยวิ ปั ส สนาธุ ร ะ สถิ ต ณ วั ด อมริ น ทราราม จั ง หวั ด ราชบุ รี
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๖. พระปริยัติกวี เป็น พระราชวิริยาลังการ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๗. พระโสภณธรรมสาร เป็น พระราชวิสุทธิญาณ บริหารศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ป่ า ดาราภิ ร มย์ พระอารามหลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระศรีธีรพงศ์ เป็น พระราชศาสนาภิบาล ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง จังหวัดน่าน มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๙. พระวิมลธรรมคณี เป็น พระราชสุทธิวิมล โสภณวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระเมธีธรรมสาร เป็น พระราชวราจารย์ วิศาลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระมงคลสิทธิญาณ เป็น พระราชอุดมมงคล วิมลศาสนกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระพุทธิสารมุนี เป็น พระราชพรหมจริยคุณ วิบูลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด บ้ า นเปลื อ ยใหญ่ จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๓ ข

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๓. พระสิทธิพัฒนาภรณ์ เป็น พระราชพัฒนาภรณ์ สุนทรวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ไชโย วรวิ ห าร พระอารามหลวง จั ง หวั ด อ่ า งทอง
มีฐ านานุ ศั ก ดิ์ ตั้ง ฐานานุ ก รมได้ ๔ รู ป คื อ พระครู ป ลั ด ๑ พระครู สั งฆรั ก ษ์ ๑ พระครู สมุ ห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระโสภณพัฒนากร เป็น พระราชเสนาบดี ศรีปริยัติกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๕. พระครู ศ รี วุ ฒิ โ สภณ วั ด มงคลมิ่ ง เมื อ ง จั ง หวั ด สตู ล เป็ น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระมงคลวรนายก
๑๖. พระครูวิสุทธิปัญญาสาร วัดท่าไม้เหนือ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระปัญญากรโมลี
๑๗. พระมหาลําดวน ๙ ประโยค วัดอินทราวาส จังหวัดพัทลุง เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระศรีปัญญาจารย์
๑๘. พระครู ว รนายกธรรมาวุ ธ วั ด พระนารายณ์ ม หาราช วรวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสีหราชสมาจารมุนี
๑๙. พระครูปริยัติวราภรณ์ วัดธัญญวารี จังหวัดสุพ รรณบุรี เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระปริยัติคุณาภรณ์
๒๐. พระครูโกวิทสังฆการ วัดกุดเรือคํา จังหวัดสกลนคร เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ
มีนามว่า พระญาณสิทธาจารย์
๒๑. พระครูมงคลธรรมจารี วัดศรีประทุมวนาราม จังหวัดขอนแก่น เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระโสภณธรรมสาร
๒๒. พระครูอุทั ยวรคุณ วัดบุพพราชสโมสร จังหวั ดบึงกาฬ เป็นพระราชาคณะมีนามว่ า
พระพุทธิสารมุนี
๒๓. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระโสภณพัฒนบัณฑิต
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๒๔. พระมหาวรรณ ๘ ประโยค วัดจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระสิริธรรมมงคล
๒๕. พระมหาอุ ด ม ๙ ประโยค วั ด ทองนพคุ ณ พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีธีรพงศ์
๒๖. พระมหาสุริโย ๙ ประโยค วัดวารินทราราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระศรีรัตโนบล
๒๗. พระมหาสมพร ๗ ประโยค วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระเมธีธรรมสาร
๒๘. พระครูศรีปริยัติอุเทศ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชัยนาท
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุธีวราภรณ์
๒๙. พระครู ศ รี วุ ฒิ ก ร วั ด ท่ า เกวี ย น จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา เป็ น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระมงคลสารมุนี
๓๐. พระครู สุ วิ ธ านศาสนกิ จ วั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลก เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระรัตนโมลี
๓๑. พระมหาเฉลิ ม ชั ย ๙ ประโยค วั ด โพธิ นิ มิ ต รสถิ ต มหาสี ม าราม พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีสิทธิมุนี
๓๒. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นบั ณ ฑิ ต คุ ณ วั ล ลพ ๘ ประโยค วั ด ประยุ ร วงศาวาส วรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีธรรมภาณี
๓๓. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นดิ ล กคุ ณ ไพศาล ๘ ประโยค วั ด เทพลี ล า พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีสุธรรมมุนี
๓๔. พระครูอดุลธรรมรัต วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีวินัยโสภณ
๓๕. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ ประวัติ ๗ ประโยค วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวีรธรรมมุนี
๓๖. พระมหาสายรุ้ง ๗ ประโยค วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีวินยาภรณ์
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๓๗. พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ ดุสิต ๗ ประโยค วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระประสิทธิสุตคุณ
๓๘. พระมหาจีรพันธ์ ๗ ประโยค วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิ หาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีวิศาลคุณ
๓๙. พระครูศรีสุตโกศล วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระเมธีวชิรโสภณ
๔๐. พระครูปทุมธรรมธาดา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระอดุลธรรมเมธี
๔๑. พระครูสมุทรประชาคม วัดกลาง วรวิหาร จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสมุทรมังคลาจารย์
๔๒. พระครูสุนทรธรรมนิวิฐ วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระมงคลสิทธาจารย์
๔๓. พระครูโสภณพัฒนาภิรม วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ
มีนามว่า พระมงคลโมลี
๔๔. พระครูภาวนานุวั ตร วัด มงคลธรรมกายาราม จัง หวัดเชียงราย เป็นพระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาโกศลเถร
๔๕. พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ ไพรัตน์ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
พระประชาธรรมนาถ
๔๖. พระครู ป ลั ด วรวั ฒ น์ บุ ญ เลิ ศ ๔ ประโยค วั ด ป่ า อั ม พวั น จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น
พระครูสิริวรวัฒน์
๔๗. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ สายทอง วัดเขาลาดวนาราม จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูคีรีวรเขต
๔๘. พระมหาประสิทธิ์ชัย ๖ ประโยค วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมธรรมรักษ์
๔๙. พระมหานรายณ์ ๖ ประโยค วัดวังข่อยสามัคคีธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครู
ศรีศาสนนิวิฐ
๕๐. พระมหาบุญมี ๖ ประโยค วัดบ้านเวาะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์
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๕๑. พระมหาสนอง ๕ ประโยค วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ
๕๒. พระครูปลัด บุญทัน ๕ ประโยค วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสิริวีราภรณ์
๕๓. พระครู ป ลั ด สุ ต วั ฒ น์ อารยพงศ์ วั ด ราชประดิ ษ ฐสถิ ต มหาสี ม าราม ราชวรวิ ห าร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอุทิจยานุสาสน์
๕๔. พระมหาอากร ๕ ประโยค วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
เป็น พระครูสิริคุณากร
๕๕. พระมหาอัคนิน ๕ ประโยค วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี
เป็น พระครูสิริปริยัติคุณ
๕๖. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ เกษมสันต์ ๕ ประโยค วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูอุตตรการบดี
๕๗. พระครูปลัดธีรวัฒน์ สุรศักดิ์ ๓ ประโยค วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม
เป็น พระครูปฐมธรรมวงศ์
๕๘. พระมหาสําเนาว์ ๖ ประโยค วัดมณีบรรพต วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดตาก
เป็น พระครูศรีคีรีรัตน์
๕๙. พระครูปลัด ณรงค์ ๕ ประโยค วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูสิริปริยัตยาภิรัต
๖๐. พระมหาธนวิชช์ ๖ ประโยค วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
เป็น พระครูศรีเจติยาภรณ์
๖๑. พระครูธรรมธร ไพทูล ๖ ประโยค วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม
เป็น พระครูเมธีชยาภิวัฒน์
๖๒. พระมหาวรรณชั ย ๕ ประโยค วั ด พระธาตุ พ นม วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสิริเจติยานุกิจ
๖๓. พระครูสังฆรักษ์ บุญเลิศ ๖ ประโยค วัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็น พระครูศรีสมณวงศ์
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๖๔. พระมหาเกียรติศักดิ์ ๕ ประโยค วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร เป็น
พระครูสิริวินัยบรรหาร
๖๕. พระมหาสุวรรณ ๕ ประโยค วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดระนอง เป็น
พระครูสิริสุวรรณาทร
๖๖. พระมหาธงชัย ๖ ประโยค วัดใหม่อยู่สงัด จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูศรีสิทธิวิมล
๖๗. พระมหาคุณาสาฬห์ ๖ ประโยค วัดม่อนป่าสัก จังหวัดพะเยา เป็น พระครูศรีรัตนโสภณ
๖๘. พระมหาพล ๖ ประโยค วัดมณเฑียร จังหวัดน่าน เป็น พระครูศรีปริยัติกิจ
๖๙. พระมหาดวงจันทร์ ๕ ประโยค วัดพันแหวน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์
๗๐. พระมหาสุพจน์ ๕ ประโยค วัดศรีเมืองทอง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดรปัญญาคุณ
๗๑. พระอธิการทองพูล ๕ ประโยค วัดภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสิริกาญจนธรรม
๗๒. พระมหาสมศรี ๖ ประโยค วัดบ้านดอนดู่ จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูศรีปัญญาสารคุณ
๗๓. พระมหาบุณยฤทธิ์ ๖ ประโยค วัดปรางค์ชัย จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูศรีรัตนชัย
๗๔. พระครูปลัดกวีวัฒน์ คํารณ ๓ ประโยค วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูภัทรกวีวัฒน์
๗๕. พระครู ป ลั ด สมภู มิ ๓ ประโยค วั ด พิ ช ยญาติ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวศินปริยัตยากร
๗๖. พระมหาธีระศักดิ์ ๓ ประโยค วัดเครือวัลย์ วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูธีรธรรมาภรณ์
๗๗. พระครูปลัด สมพงษ์ ๓ ประโยค วัดศรีสุดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์
๗๘. พระมหาสุเทพ ๓ ประโยค วัดโสมนัส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูอรรถจริยานุวัตร
๗๙. พระครูพิ ล าศสรธรรม บุ ญ ตอม ๓ ประโยค วั ดชู จิ ต ธรรมาราม พระอารามหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวินัยการโกวิท
๘๐. พระครูปลัด สมภพ วัดโบสถ์ พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูพิศาลธรรมสิริ
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๘๑. พระมหานพพร ๖ ประโยค วัดบัวงาม พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครู
ศรีปทุมาภรณ์
๘๒. พระครู ป ลั ด มหาเถรานุ วั ต ร ธนั ญ ชั ย วั ด เพชรสมุ ท ร วรวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรวชิรานุวัตร
๘๓. พระมหาสามารถ ๔ ประโยค วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์
เป็น พระครูนิภาภัทรกิจ
๘๔. พระครู ปลั ด เถรานุ วั ต ร ธี ร เดช ๔ ประโยค วัด พระศรี รั ต นมหาธาตุ วรมหาวิ ห าร
พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูรัตนสุตาภรณ์
๘๕. พระมหาพัชรพล ๔ ประโยค วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน เป็น
พระครูโสภิตเจติยาทร
๘๖. พระครูปลัด บรรเจิด วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูสิริมหาเจติยานุกูล
๘๗. พระครูปลัด อรรถสิทธิ์ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูสุนทรอรรถสิทธิ
๘๘. พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ วีระพงษ์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย
เป็น พระครูโพธิชยานุสิฐ
๘๙. พระครูปลัด สมัย วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูธรรมาภิสมัย
๙๐. พระมหาเจษฎา ๔ ประโยค วัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น เป็น
พระครูปริยัติเจติยานุกูล
๙๑. พระมหาคําจันทร์ ๔ ประโยค วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
พระครูปริยัตยาภิรม
๙๒. พระครูสมุห์ ปัญญวัฐ วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็น พระครูปัญญาวิมล
๙๓. พระมหาปรัชนันท์ ๔ ประโยค วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็น พระครูปริยัติวรรณาภรณ์
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๙๔. พระครูปลัด ปรีดา ๓ ประโยค วัดแจ้ง พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็น พระครูอรุณสุตาลังการ
๙๕ พระครูสมุห์ ณัฐพล วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็น พระครูมหาเจติยาภิวัฒน์
๙๖. พระมหาจรินทร์ ๔ ประโยค วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี เป็น
พระครูสุตกิจสโมสร
๙๗. พระครูปลัดสิทธิธรรมวัฒน์ จีรวัตร์ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง จังหวัดยะลา เป็น
พระครูสิทธิธรรมประยุต
๙๘. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ มาโนช วัดบางบอน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูปรีชาวุฒิกร
๙๙. พระครูปลัดภาณวัฒน์ ธีรชาติ วัดคลองพระราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูธีรธรรมากร
๑๐๐. พระครูปลัดดิลกวัฒน์ รังสรรค์ วัดกองแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูอุทัยรัตนวิมล
๑๐๑. พระครูปลัดสาธุวัฒน์ คณิศร วัดสี่แยกเจริญพร จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมสาธุวัฒน์
๑๐๒. พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ มงคล วัดอมรญาติสมาคม จังหวัดราชบุรี เป็น พระครู
อมรวิสุทธาภรณ์
๑๐๓. พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์ กฤษดา ๓ ประโยค วัดกลางเวียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูประสิทธิ์พุทธศาสน์
๑๐๔. พระครู ป ลั ด มงคลเจติ ย วั ฒ น์ วงศกร วั ด หนองบั ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น พระครู
พิศิษฏ์ปทุมวัฒน์
๑๐๕. พระมหาอดุ ลย์ ๓ ประโยค วั ดปากน้ํ า พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็ น
พระครูกิตติปริยัตยากร
๑๐๖. พระมหาบุญสม ๓ ประโยค วัดบางนาใน พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูประจักษ์วรานุกิจ
๑๐๗. พระมหาสิ น ๓ ประโยค วั ด หลั ก สี่ พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร เป็ น
พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์
๑๐๘. พระครูปลัด จารุวัช ๓ ประโยค วัดคฤหบดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูสุธรรมจริยาภิรม
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๑๐๙. พระครูพุทธพากยประกาศ ประจักษ์ศิลป์ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูพุทธวจนาภรณ์
๑๑๐. พระครูปลัด กฤตธัช วัดบุณยประดิษฐ์ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูโสภณปุญญรังสี
๑๑๑. พระครูปลัด วิเศษ วัดอนงคาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูวิธานกิตติโสภณ
๑๑๒. พระครู ป ลั ด พั ท รพล วั ด ดอนเมื อ ง พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร เป็ น
พระครูสุภัทรกิจวิธาน
๑๑๓. พระปรี ด า วั ด ชิ โ นรสาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร เป็ น
พระครูชิโนวาทธํารง
๑๑๔. พระครูวรวงศ์ อัมพร วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูโกวิทศาสนกิจ
๑๑๕. พระครูสังฆรักษ์ อภิชาติ วัดสังข์กระจาย วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูสุชาตวรคุณ
๑๑๖. พระปลัด ไชยทอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูวิธานสัพพกิจ
๑๑๗. พระครู ป ลั ด บุ ญ เชิ ด วั ด นิ ม มานรดี พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร เป็ น
พระครูปุญญสาสน์โกศล
๑๑๘. พระบุญช่วย วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูมงคลประชานาถ
๑๑๙. พระสุ น ทร วั ด จั น ทน์ ก ะพ้ อ พระอารามหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี เป็ น พระครู
ปทุมธรรมวิจิตร
๑๒๐. พระครูปลัด ตงฮะ วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
พระครูสุภัทรธีรวงศ์
๑๒๑. พระครูปลัด อุเทน วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็น พระครูวิมลสีลคุณ
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๑๒๒. พระครูสั งฆรั กษ์ ณรงค์ศั กดิ์ วั ดสุ วรรณดาราราม ราชวรวิห าร พระอารามหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุวรรณขันตยาภิวัฒน์
๑๒๓. พระครูปลัด จิตรติ วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็น พระครูกิตติสารสุมณฑ์
๑๒๔. พระครูวินัยธร ฮั่นเฮง วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
พระครูนิยมกิจจานุวัตร
๑๒๕. พระครู ป ลั ด สมนึ ก วั ด ตากฟ้ า พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครสวรรค์ เป็ น
พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูล
๑๒๖. พระครูปลัด วันชัย วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิทักษ์ภัทรคุณ
๑๒๗. พระครูปลัด โอรส ๓ ประโยค วัดท่าตอน พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูวิสิฐสุตานุกูล
๑๒๘. พระครูปลัด ชินภัทร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
วิสุทธิภัทรการ
๑๒๙. พระครูสังฆรักษ์ จักรินทร์ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็ น
พระครูกิตติภัทรานุยุต
๑๓๐. พระครูปลัด พันธกานต์ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น
พระครูพิพิธวีรคุณ
๑๓๑. พระครูสมุห์ นิยม วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็น พระครูโสภณธรรมรักขิต
๑๓๒. พระครูปลัด จีระพันธ์ วัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
พระครูโพธิธรรมวุฒิ
๑๓๓. พระครู ป ลั ด ทนงค์ วั ด ธรรมบู ช า พระอารามหลวง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น
พระครูอรรถจริยาภิสิทธิ์
๑๓๔. พระปลัด เชษฐกร วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็น พระครูจิรเจติยาทร

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๓ ข

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

๑๓๕. พระปลัด วิชัย วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร เป็น พระครูสุทัศน์ธรรมชัย
๑๓๖. พระปลัด สุริยา วัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง จังหวัดภูเก็ต เป็น พระครูนิมิตรมังคลาทร
๑๓๗. พระปลัด บุญเลิศ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จังหวัดกระบี่ เป็น พระครู
อัครรัตนากร
๑๓๘. พระครูปลัด สมโภค วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง จังหวัดยะลา เป็น พระครู
ประภากรรัตนานุกูล
๑๓๙. พระมหาเทวินทะ ๖ ประโยค วัดเปา จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุธีปัญญากร
๑๔๐. พระมหาสุวรรณรัตน์ ๕ ประโยค วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครู
ประจักษ์คณารักษ์
๑๔๑. พระครูสังฆรักษ์ อําพล วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุธีธรรมธร
๑๔๒. พระปลัด สุพัฒน์ วัดโพนงาม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภณพัฒนวิสิฐ
๑๔๓. พระครูปลัด สุริยัญ วัดท้าวราษฎร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูประโชติกิจจาภรณ์
๑๔๔. พระมหาเอก ๔ ประโยค วัดยวด จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิมลจริยาภรณ์
๑๔๕. พระมหาบุญเลิศ ๔ ประโยค วัดท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิคมสุตคุณ
๑๔๖. เจ้าอธิการจตุรงค์ วัดหนองน้ําขุ่นพัฒนาราม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูวัชรวรธรรม
๑๔๗. พระมหามิลินท์ ๓ ประโยค วัดบ้านใหม่ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสิทธิสุตานุกูล
๑๔๘. พระมหาณัฏฐภูมินทร์ ๔ ประโยค วัดทรายมูล จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุเมธปริยัติกิจ
๑๔๙. เจ้าอธิการประกาย วัดป่าธรรมวนาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุนทรจันทรังษี
๑๕๐. พระมหาวรวิทย์ ๔ ประโยค วัดถ้ําผาจ๊อกป๊อก จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัติสันติคุณ
๑๕๑. พระมหาจันทร์ทอง ๓ ประโยค วัดโคกใหญ่สามัคคี จังหวัดเลย เป็น พระครูปริยัติสารานุยุต
๑๕๒. พระปลัด วิสุทธิ์ วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย เป็น พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์
๑๕๓. พระมหาสมดี ๓ ประโยค วัดศิริชัยเจริญ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโกวิทสุตาภรณ์
๑๕๔. พระมหาสุระศักดิ์ ๓ ประโยค วัดสมจิตรพัฒนา จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครู
ปริยัตพิ ัฒนสุนทร
๑๕๕. พระมหาสนาน ๖ ประโยค วัดบ้านสิม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูศรีญาณโสภิต
๑๕๖. พระมหาสายันต์ ๓ ประโยค วัดโนนกอก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุตวิริยาภรณ์
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พระครูปลัด สมัคร ๓ ประโยค วัดใต้ศรีมงคล จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุตธรรมโฆสิต
พระมหาพิศ ๔ ประโยค วัดละเอาะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปริยัติธรรมโฆษิต
พระครูสมุห์ บุญรอด วัดพุทโธธัมมธโร จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูสุชีพวรธรรม
พระมหาอัมพร ๓ ประโยค วัดอํานาจเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูสุตกิตติโสภณ
พระมหาประเสริฐ ๓ ประโยค วัดหนองรังกา จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิสิฐสุตาลังการ
พระมหาวิชัย ๓ ประโยค วัดมงคลศรี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุตสารมงคล
พระมหาเย็น ๓ ประโยค วัดอนามัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุตธรรมาภิมณฑ์
พระครูปลัด วรพล ๓ ประโยค วัดสวนเทศ จังหวัดสตูล เป็น พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์
พระครูปลัด จํานงค์ วัดสะแก จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูสุทธิธรรมรัตน์
พระครูวินัยธร ณรงค์ วัดรวก จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูนนทวีราภิวัฒน์
เจ้าอธิการวิชัย วัดแคอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูพิทักษ์อรัญกิจ
เจ้าอธิการสมพงษ์ วัดดงน้ําฉ่า จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูกัลยาณธรรมรักษ์
พระครูธรรมธร ณัฐพล วัดสองคอนใต้ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูสุวรรณเขมาภิรักษ์
พระครูวินัยธร อาจวิชัย วัดซับกระดาน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพิศิษฏ์วีรธรรม
เจ้าอธิการจาก วัดคลองหิน จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูเกษมธารคุณ
พระสมุห์ ชม วัดแก้วจันทราราม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูรัตนวิริยคุณ
พระครูธรรมธร ฉลวย วัดโคกสําราญ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูผาสุกพัฒนสุนทร
เจ้าอธิการมาโนชย์ วัดหนองปลาไหล จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวาปีชัยสิทธิ์
พระใบฎีกา สวัสดิ์ วัดวรรณวราราม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูสทั ธาวิริยคุณ
เจ้าอธิการอุทัย วัดทุ่งนาไทย จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยนวเขต
เจ้าอธิการเจตจํานงค์ วัดมาบฟักทอง จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูวิกรมศาสนกิจ
พระปลัด ปฐม วัดเนินสี่ จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูศีลานุโลมคุณ
เจ้าอธิการสมวงษ์ วัดเนินสังข์สฤษฏาราม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูวิจิตรกิจจากร
พระครูปลัด จิตรเทพ วัดวังอีแอ่น จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูประภาตสีลาภรณ์
พระครูสมุห์ สุชาติ วัดอ่างหิน จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูปัญญาจันทโชติ
พระปลัด ขวัญชัย วัดโสภาวราราม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูโสภณชยานุศาสน์
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พระครูสังฆรักษ์ ทรงเกียรติ วัดหนองปลากระดี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครู
พระครูสมุห์ แสน วัดแสนตอ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนสวัสดิคุณ
พระสมุห์ สรสิทธิ์ วัดเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสุชาตคีรีเขต
พระสมุห์ อิทธิพล วัดหินดาดผาสุการาม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนสิทธิคุณ
พระปลัด วิวัฒน์ วัดคลองขนอน จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูโสภิตอาจารวัตร
เจ้าอธิการสถิตย์ วัดหนองใยบัว จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูพิหารปทุมรักษ์
เจ้าอธิการชูชาติ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูประโชติวิสุทธิธรรม
เจ้าอธิการเหวย วัดหางน้ําหนองแขม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ
พระปลัด นิติพล วัดเทพสวรรค์สีมาราม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิทานภัทรกิจ
พระครูสังฆรักษ์ นพพล วัดเด่นสะเดา จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูจันทรวัชรคุณ
เจ้าอธิการเอื้อน วัดหนองไลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูวรพัชรศาสน์
เจ้าอธิการบัวศรี วัดหนองกาดําบํารุงธรรม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูไพบูลจันทสาร
เจ้าอธิการไสว วัดอัมพรินทร์คูหา จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุภาจารประสิทธิ์
พระปลัด บุญหลาย วัดโคกใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูนิวิฐจันทประโชติ
พระครูสมุห์ ศักดิ์ชัย วัดมณีไพรสณฑ์ จังหวัดตาก เป็น พระครูประกาศบุญญากร
เจ้าอธิการณัฐวัฒน์ วัดสองแคว จังหวัดตาก เป็น พระครูสุพพิธานจันโทภาส
พระใบฎีกา สมบัติ วัดบ้านดารา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูนิวิฐตารกานุรักษ์
เจ้าอธิการสมคิด วัดทรายมูล จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวีรธรรมโกวิท
เจ้าอธิการเอกรินทร์ วัดบ้านต้า จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวนิ ิตสังวรคุณ
เจ้าอธิการบุญยิ่ง วัดทุ่งปิ้ง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุจิตบุณยโชติ
พระสมุห์ สมโพธิ วัดม่อนหินขาว จังหวัดลําปาง เป็น พระครูฐิติธรรมปโพธ
เจ้าอธิการภูษิต วัดหนองกล้วย จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูภัทรศีลวิภูษิต
เจ้าอธิการนิรันดร์ วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิบูลธรรมนิติ
เจ้าอธิการวิรุต วัดสันมะเหม้า จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูอมรสังวรกิจ
เจ้าอธิการสุวิทย์ วัดไชยราษฎร์สําราญ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูกันตศีลาภิรม
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พระครูปลัด ธีระพงษ์ วัดสบสาย จังหวัดแพร่ เป็น พระครูกิตติธีรสาร
พระปลัด ปิริยะกรณ์ วัดสวรรคนิเวศ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูสิทธิชยาภิรัต
พระปลัด อินทอง วัดพญาแก้ว จังหวัดน่าน เป็น พระครูศีลนันทโชติ
เจ้าอธิการสงบ วัดร้องแง จังหวัดน่าน เป็น พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
พระปลัด พันธุ์ศักดิ์ วัดศิลามงคล จังหวัดน่าน เป็น พระครูสัทธานันทการ
เจ้าอธิการประมวล วัดวังแดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูถาวรสังฆกิจ
เจ้าอธิการสมาน วัดกิตติวงศ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุสิฐกิตติคุณ
เจ้าอธิการอดิศักดิ์ วัดกลางแหลมทอง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวชิรเขมากร
เจ้าอธิการจินดา วัดโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมปัญญารัตน์
เจ้าอธิการอุเทน วัดป่านาไห จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุทัยวนาภิรักษ์
เจ้าอธิการประสาร วัดสร้างแข้ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูบวรธรรมสาร
เจ้าอธิการดนุพงษ์ วัดสีหนาทศาสดาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอุดมธีรวัฒน์
เจ้าอธิการชิตพิเชฐ วัดชัยมงคล จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูเกษมจันทสาร
เจ้าอธิการไพรบูลย์ วัดศรีชมชื่น จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูขันติธรรมสถิต
เจ้าอธิการเส็ง วัดพุทธประทีป จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูประทีปวีรวัฒน์
เจ้าอธิการชัยณรงค์ วัดตาดข่าพัฒนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูรัตนธรรมพิมล
พระมหาวันชัย ๓ ประโยค วัดธรรมบวร จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุตวงศ์วิวัฒน์
เจ้าอธิการคําหล้า วัดบ้านบัว จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูปทุมสันติวัฒน์
พระปลัด คมสัน วัดอุฒาจารย์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูประภัสร์สมานคุณ
เจ้าอธิการญาณ วัดประกวดศิริขันธ์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูนิวาสธรรมวิจิตร
เจ้าอธิการวระพิศ วัดในธรรม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูจันทสารวรธรรม
เจ้าอธิการสมาน วัดศรีสถาน จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูประภาสธรรมนิวิฐ
เจ้าอธิการคําพวง วัดจันทราราม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูรัตนสีลาจาร
เจ้าอธิการทองพูล วัดสามัคคีเจริญธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุธรรมพัฒนาทร
เจ้าอธิการสมคิด วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูโพธิจันทโชติ
เจ้าอธิการสวาท วัดนันทรารามมงคล จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูวาปีมังคโลภาส
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เจ้าอธิการสมร วัดคลองคูหา จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูวาปีศีลสุนทร
เจ้าอธิการเมธี วัดภิรมยาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูอภินันทโสภิต
เจ้าอธิการคําหวา วัดท่าสําราญ จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุนทรปัญญาโกศล
เจ้าอธิการหนูพร วัดศรีประเสริฐ จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูประสิทธิ์วรานุวัตร
เจ้าอธิการวนิตย์ วัดป่าหนองแดง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวินัยสารพิลาส
พระใบฎีกา อนุยุต วัดพระบาทภูพานคํา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโอภาสธรรมรัตน์
เจ้าอธิการเจียม วัดศรีประชาสรรค์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิพัฒน์ธรรมานุการ
เจ้าอธิการสุนา วัดศิริชัยโย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุทธิกิตติสาร
เจ้าอธิการกังวาฬ วัดนวลจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโฆษิตจารุวรรณ
เจ้าอธิการสมเกียรติ วัดโพธิ์งาม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประทีปธรรมโกศล
เจ้าอธิการสําราญ วัดบ้านเปลือย จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสันติสังฆการ
เจ้าอธิการประจิต วัดป่าโพธิ์เงิน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูโพธิธรรมาภิบาล
เจ้าอธิการโกศล วัดหนองใต้ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิวัฒน์ธรรมโกศล
เจ้าอธิการเขียว วัดโพธิ์ศรีหลุบแซง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูโพธิสมาจาร
เจ้าอธิการรันดร วัดบ้านดงบาก จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูพิสัยปัญญาภรณ์
เจ้าอธิการจํานงค์ วัดบ้านโพนทอง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูบรรพตบริหาร
พระวินัยธร ลําพัง วัดหัวขัว จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิสิฐสังฆการ
เจ้าอธิการสํารอง วัดท่ากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูกมลธรรมาภินันท์
เจ้าอธิการศุทธิวรรธน์ วัดป่ามัชฌิมวาส จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุทธิธรรมรังสี
เจ้าอธิการนิยม วัดป่าอัมพวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูจารุธรรมสุนทร
เจ้าอธิการศักดิ์เรนณ์ วัดหนองยางเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูอุดมธรรมวุฒิ
เจ้าอธิการนิกร วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูอาทรปัญญาพิมล
เจ้าอธิการบพิตร วัดเทพธิดาเทวิน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสถิตเทวาพิทักษ์
เจ้าอธิการมนตรี วัดป่าประชานุกูล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูพิพิธสังฆานุกูล
เจ้าอธิการบุญทัน วัดโพธิ์ศรีม่วงลาด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิบุญญาภิบาล
พระสมุห์ คุณนะ วัดเขมาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปัญญาเขมาภิรัต
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เจ้าอธิการไพบูลย์ วัดโพธิ์ศรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิปัญญาประยุต
พระสมุห์ บรรจบ วัดบ้านเปือย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภิตกิจจาภรณ์
เจ้าอธิการมนา วัดทุ่งเกษม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูเขมพัฒนาภรณ์
พระครูสมุห์ สวัสดิ์ วัดป่าศรีสุนทร จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสังฆกิจสุนทร
พระครูสมุห์ ประสิทธิ์ วัดพระพุทธบาทยโสธร จังหวัดยโสธร เป็น พระครูประสิทธิโชติ
พระปลัด สมรัก วัดศรีสว่างมงคล จังหวัดยโสธร เป็น พระครูพิสิฐมงคลวัฒน์
เจ้าอธิการสมพงษ์ วัดหนองแคน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลสุทธิคุณ
เจ้าอธิการสุรชัย วัดบ้านตาแท่น จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูกิตติวรรณโสภณ
พระครูสมุห์ ไพบูรณ์ วัดป่าเวียงคํา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิบูลปัญญาคม
เจ้าอธิการคําทูล วัดบ้านดู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์
เจ้าอธิการผ่าน วัดหนองคับคา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิสิฐธรรมานุยุต
เจ้าอธิการนันทพร วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวาปีรัตนาภิวัฒน์
เจ้าอธิการทองมา วัดบ้านอีเซ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุวรรณโพธาภิรักษ์
เจ้าอธิการสมิน วัดป่าประชาสันติ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสันติประชานาถ
เจ้าอธิการเพียร วัดศรีบุญเรือง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูประโชติวิริยาภรณ์
พระครูสังฆรักษ์ คําลน วัดดาราราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิภัชธรรมวาที
เจ้าอธิการสว่าง วัดมโนธรรมทาน จังหวัดนครพนม เป็น พระครูปิยปัญโญภาส
เจ้าอธิการราษี วัดประดู่ดงเย็น จังหวัดนครพนม เป็น พระครูโพธิจันทรังษี
เจ้าอธิการรังสรรค์ วัดปริยัติไพศาล จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิศาลธรรมาภิรม
พระปลัด มานับ วัดกลางวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิสุทธิ์สมณวัตร
พระสมุห์ ดุรงค์ฤทธิ์ วัดป่าเขาคงคา จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิสุทธิวีราภรณ์
เจ้าอธิการมนตรี วัดโนนศรีทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุวรรณปทุมรัต
เจ้าอธิการศรีวรรณ วัดโนนสังข์ประชานิมิต จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูเกษตรคุณากร
เจ้าอธิการสงบ วัดชัยชนะ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวิเวกานุโยค
เจ้าอธิการอภิสาร วัดหัวสะพาน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพิพัฒน์ธรรมบาล
เจ้าอธิการเกียรติศักดิ์ วัดสะเดา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูกิตติธรรมาภิรม
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๒๘๖. เจ้าอธิการคาร วัดสุภัทบูรพาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูภัทรธรรมรักษ์
๒๘๗. เจ้าอธิการสมพงษ์ วัดเทพพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปิยพัฒนานุรักษ์
๒๘๘. เจ้าอธิการกีรติกร วัดปราสาทวนาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิทูรธรรมาภิรม
๒๘๙. เจ้าอธิการไพรวัลย์ วัดใหม่สายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพิพัฒน์กิจจาทร
๒๙๐. เจ้าอธิการสุภาพ วัดศรีลาวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสังฆกิจจาภิบาล
๒๙๑. เจ้าอธิการชัยณรงค์ วัดจําปา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูธํารงชัยธรรม
๒๙๒. พระมหาทองสุข ๔ ประโยค วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูมงคลปริยัติการ
๒๙๓. เจ้าอธิการคําพันธ์ วัดศาลาสามัคคี จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิจิตรธรรมาภิบาล
๒๙๔. พระครูสังฆรักษ์ กุมาร วัดบ้านข่า จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพิบูลพัฒนประสุต
๒๙๕. พระครูปลัด จิระเดช วัดสง่างาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล
๒๙๖. พระมหาทศพร ๔ ประโยค วั ด ปทุ ม วงษาวาส จั ง หวั ด นครนายก เป็ น พระครู
ปทุมปริยัตยานุกิจ
๒๙๗. พระครูสังฆรักษ์ นนทพัฒน์ วัดบึงน้ํารักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูธรรมสารวิจิตร
๒๙๘. พระมหาบุญธรรม ๔ ประโยค วัดไทรงาม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครู
สุตกิจโสภิต
๒๙๙. พระครูปลัด จีรชัย วัดสําโรง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุทธิเขตตารักษ์
๓๐๐. พระครูปลัด สุทธิ วัดดอนรักษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูอนุรักษ์สุทธิธรรม
๓๐๑. พระปลัด ประสิทธิ์ วัดรักขิตวัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูอดุลธรรมโกวิท
๓๐๒. พระปลัด ยงยุทธ วัดมัชฌิมภูผา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูธํารงภูมิธรรม
๓๐๓. พระครูวินัยธร สกนธ์ วัดประดู่พัฒนาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครู
ไพศาลพัฒนานุยุต
๓๐๔. พระปลัด บุญสิน วัดนาควารี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูปุญญาภิมณฑ์
๓๐๕. พระปลัด พันธ์พิพัฒน์ วัดอัมพวัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสีลาภิรักษ์
๓๐๖. พระสมุห์ พินัย วัดนิคมคณาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูนคิ มธรรมพินิต
๓๐๗. พระครูสังฆรักษ์ วีระชาติ วัดท่าเสวียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูพิสุทธิธรรมโชติ
๓๐๘. พระปลัด สุรินทร์ วัดโสมสิริวัฒนาราม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูวิเชียรปัญญาภรณ์
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พระใบฎีกา ชัยรัตน์ วัดหนองชุมแสง จังหวัดตรัง เป็น พระครูโอภาสรัตนาภิรักษ์
เจ้าอธิการสอื้น วัดนิโรธรังสี จังหวัดพังงา เป็น พระครูพิลาสสมาจาร
พระปลัด ไสว วัดทุ่งแนะ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูประภัสสรปัญญาคุณ
พระปลัด นิพนธ์ วัดป่ากอสุวรรณาราม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุวรรณธรรมรักขิต
พระสมุห์ สมบูรณ์ วัดวารีปาโมกข์ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูปาโมกข์คณานุรักษ์
พระครูวิรัตน์ วัดป่าบอนต่ํา จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูวิสุทธิธรรมวัชร์
พระครูจิตร์ วัดเขา จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูพิสิฐวรธัช
พระปลัด สมใจ วัดเกษตรนิคม จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูประพัฒน์นิคมเขต
พระมหาธรรมนูญ ๓ ประโยค วัดบันลือคชาวาส จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูโกศลกิตติคุณ
พระครูปลัด วีระนนท์ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูปทุมภาวนาจารย์
พระปลัด จําเนียร วัดเก่าโบราณ จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสุทธิธรรมสมาจาร
พระอธิการธีระเวทย์ วัดแหลมทอง จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูธรรมปรีชากร
พระปลัด ชัชวาล วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก เป็น พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ
พระมหานิกร ๓ ประโยค วัดสิตาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุตกิจธํารง
พระครูปลัด ธีรนันท์ ๓ ประโยค วัดบางแพรก จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูเกษมธีรคุณ
พระมหาชูศักดิ์ ๔ ประโยค วัดมงคลนิมิตร จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูสุตรัตโนภาส
พระครูปลัด สุวิชชา วัดโสธรนิมิตต์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูโกศลพัฒนากร
พระมหาสนธยา ๓ ประโยค วัดใบบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูพิสุทธิ์คุณากร
พระมหาสะริ ๓ ประโยค วัดซับยาง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูชัยวัฒน์สุตกิจ
พระมหาสมบัติ ๓ ประโยค วัดวิหารทอง จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูพิหารสุวรรณกิจ
พระมหาบุญรอด ๔ ประโยค วัดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูสุตสิกขากร
พระอธิการเสริมศักดิ์ ๖ ประโยค วัดเขาใบไม้ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูศรีสุตนิเทศก์
พระมหาประเสริฐ ๔ ประโยค วัดสุขสันต์สามัคคี จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครู
พระมหาจักรินทร์ ๓ ประโยค วัดหนองพรมหน่อ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครู
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๓๓๓. พระมหาชัยศิลป์ ๓ ประโยค วัดท่าข้ามสามัคคี จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครู
สุตวชิรานุศาสก์
๓๓๔. พระมหาสมพร ๔ ประโยค วัดสันติธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุตพัชรสาร
๓๓๕. พระมหาประจวบ ๔ ประโยค วัดศรีประชาธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครู
ปริยัติพัชราศัย
๓๓๖. พระมหาสุ วั ฒ น์ ๔ ประโยค วั ด ซั บ ไม้ แ ดงใหม่ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ เป็ น พระครู
ปริยัติพัชรสุนทร
๓๓๗. พระครูปลัด ประทิน ๔ ประโยค วัดดอกพร้าว จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวิบูลปริยัตยากร
๓๓๘. พระมหาปัญญาวุฒิศร ๔ ประโยค วัดสันกู่แก้ว จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุตรัตนากร
๓๓๙. พระมหาอรรถพล ๔ ประโยค วัดต้นห้า จังหวัดแพร่ เป็น พระครูปริยัติอรรถศาสก์
๓๔๐. พระมหาบุญชู ๔ ประโยค วัดมงคลวราราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปริยัติกิตติวิมล
๓๔๑. พระมหาชัน ๓ ประโยค วัดทุ่งป่าเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูไพศาลสุตากร
๓๔๒. พระมหาวินัย ๓ ประโยค วัดปากทาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิสิฐสุตากร
๓๔๓. พระมหาบุญเรือง ๔ ประโยค วัดพวงคํา จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวิจิตรปริยัติการ
๓๔๔. พระมหาพุฒิพัฒน์ ๔ ประโยค วัดป่าตึงงาม จังหวัดลําพูน เป็น พระครูโสภณปริยัติกิจ
๓๔๕. พระมหาจําลอง ๓ ประโยค วัดบ้านดงหลวง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูสุตกัลยาณกิจ
๓๔๖. พระมหาสมชัย ๓ ประโยค วัดปทุมคงคา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปริยัติปทุมาภรณ์
๓๔๗. พระมหาวรพรต ๓ ประโยค วัดบําเพ็ญวิหารธรรม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครู
ปริยัติโสภณกิจ
๓๔๘. พระมหาอัมรินทร์ ๓ ประโยค วัดบ้านบอน จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปริยัติธรรมานุกิจ
๓๔๙. พระมหาสมศักดิ์ ๔ ประโยค วัดเลียบ จังหวัดเลย เป็น พระครูสุตคุณวิจิตร
๓๕๐. พระมหานิยม ๓ ประโยค วัดศรีสุวรรณเลไลย์ จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุตธรรมาธร
๓๕๑. พระมหาสมยศ ๓ ประโยค วัดสว่างวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครู
ปริยัติจันทประโชติ
๓๕๒. พระมหาสมศักดิ์ ๓ ประโยค วัดบํารุงวิริยะ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุตวีรสุนทร
๓๕๓. พระมหาสุขี ๓ ประโยค วัดป่าเขาพระนอน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุตชาครธรรม
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พระมหาอภิชาติ ๓ ประโยค วัดโสภณพัฒนาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครู
พระครูวินัยธร ทนงชัย วัดอรุณราษฎร์บํารุง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูพิพิธชัยโชติ
พระครูวินัยธร ชา วัดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอมรธรรมสโรช
พระอธิการณัฐวัตร วัดป่าผักไหมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปัญญาสุตวัฒน์
พระมหาไพบู ล ย์ ๔ ประโยค วัด สิ ท ธิ ยาราม จัง หวั ด อํ านาจเจริญ เป็ น พระครู
พระครูปลัด เฉลา วัดป่าโพธิ์ทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิบูลโพธิวัตร
พระมหาชวี ๔ ประโยค วัดบ้านโคกเหล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปริยัติธรรมวิบูล
พระมหาพิศักดิ์ ๔ ประโยค วัดควนแพรกหา จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูวิสุทธิปริยัติคุณ
พระมหาเจรียง ๔ ประโยค วัดบูรพาราม จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูโฆสิตสุตาภรณ์
พระอธิการอํานวย วัดป่ามณีกาญจน์ จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูภาวนาวราทร
พระครูปลัด เสน่ห์ วัดทุ่งหลวง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูภาวนาวุฒิคุณ
พระอธิการทรงวุฒิ วัดอาจาโรรังสี จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูภาวนาวรวุฒิ
พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดบึงกระจับ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูภาวนาวีรคุณ
พระอธิการกรีฑา วัดป่าเขาหัวช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูภาวนาจันทคุณ
พระปลัด มานิตย์ วัดดีดวด กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูมงคลวุฒิสุนทร
พระอธิการเก้า วัดโบสถ์สามเสน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสมณกิจธํารง
พระปลัด ศิริชัย วัดบางกร่าง จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูวิมลชยาภรณ์
พระครูใบฎีกา ประทีป วัดสาลีโขภิตาราม จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูวิสุทธิ์ศรัทธาคุณ
พระอธิการคมกฤช วัดป่าคลอง ๑๑ จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูกิตติปทุมากร
พระอธิการบุญส่ง วัดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูรัตนปุญญากร
พระครูสมุห์ วิน วัดดาวเรือง จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูประทีปธรรมนันท์
พระครูปลัด เสน่ห์ วัดบางนางเพ็ง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูสมุทรบุญญวัฒน์
พระปลัด อุดม วัดยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูไพศาลธรรมสาร
พระสมุห์ อํานาจ วัดยมนาตามธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูอมรรัตนธรรม
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๓๗๘. พระสมุห์ โกสนธิ์ วัดใหม่สองห้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโกวิทพัฒนกิจ
๓๗๙. พระสมุห์ ปราโมทย์ วัดจอมเกษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูปราโมทย์ปิยธรรม
๓๘๐. พระปลัด ยุทธภูมิ วัดลอดช่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสถิตสมณานุวัตร
๓๘๑. พระปลัด พีรัชเดช วัดหนองไม้ซุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูอุทัยนิติธรรม
๓๘๒. พระปลัด สนชัย วัดโคกม่วง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูพิพัฒน์ศาสนกิจจาทร
๓๘๓. พระสมุห์ บุญเรือง วัดนางกุย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูประภัสสรคุณ
๓๘๔. พระครูปลัด อภิชาติ วัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูขันติธรรมาลังการ
๓๘๕. พระปลัด สําราญ วัดแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโฆษิตรัตนากร
๓๘๖. พระใบฎีกา เริ่ม วัดปราสาททอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูโอภาสสัทธากร
๓๘๗. พระครู ป ลั ด สั จ จา ๔ ประโยค วั ด โพธิ ธ รรมโชติ ย าราม จั ง หวั ด อ่ า งทอง เป็ น
พระครูวิเศษโชติธรรม
๓๘๘. พระอธิการวิชัย วัดจันทร์มณี จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูปิยธรรมพินิจ
๓๘๙. พระครูสังฆรักษ์ อํานวย วัดโบสถ์สายทอง จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูสุวรรณกิจจารักษ์
๓๙๐. พระสมุห์ ชอบ วัดใหม่ทางข้าม จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิเศษวรวัตร
๓๙๑. พระอธิการผ่อน วัดนางเล่ว จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูมงคลสถิรคุณ
๓๙๒. พระอธิการลําพอง วัดหนองทางบุญ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูธรรมสารวิสิฐ
๓๙๓. พระปลัด บุญหลง วัดโคกมะขาม จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพิศิษฏ์สุวรรณคุณ
๓๙๔. พระอธิการณรงค์ วัดเขาน้อย จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูสุประดิษฐ์วรการ
๓๙๕. พระปลัด ปรีชา วัดหนองสุทธะ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพิพัฒนาภิรม
๓๙๖. พระอธิการกฤษฎา วัดสวนสําราญ จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูเกษมเสลธรรม
๓๙๗. พระอธิการพุฒทา วัดตลิ่งชัน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูสถิตพุฒิคุณ
๓๙๘. พระครูสังฆรักษ์ ธรรมวัตร วัดเขาดิน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพิพิธชัยธรรม
๓๙๙. พระปลัด สุรศักดิ์ วัดโปร่งเก่า จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูประภัสร์สิทธิธรรม
๔๐๐. พระใบฎีกา เหนี่ยน วัดต้นตาล จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูพิมลวุฒิธรรม
๔๐๑. พระอธิการสมชัย วัดถนนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูโสภณวิสุทธิ์
๔๐๒. พระครูสมุห์ หนัก วัดศรีรัตนคีรี จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูรัตนคีรีบริรักษ์
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พระอธิการวิชาญ วัดนิคมเกษม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิสณฑ์วีรวัฒน์
พระครูใบฎีกา ทนงศักดิ์ วัดประชาแสวงธรรม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูถาวรวิหารธรรม
พระอธิการวิโรจน์ วัดบ่อเงินเจริญสุข จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูโสภณกิตติธํารง
พระอธิการสกูล วัดคลองกระชาย จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพัฒนกิจวิบูล
พระอธิการพูนศักดิ์ วัดพานิชธรรมิการาม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูอดุลธรรมารักษ์
พระอธิการสมควร วัดรังเตี้ย จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวิริยกิจธํารง
พระครูปลัด เทอม วัดวงษ์เพชร จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์วีรญาณ
พระอธิการมานิต วัดหัวว่าว จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูสิงหวราภรณ์
พระอธิการประยูร วัดแหลมคาง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูสิงหรัตนาธาร
พระอธิการแสวง วัดกลางท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูสัทธาธีรคุณ
พระอธิการธนิต วัดราษฎร์บํารุง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูอินทเขมานุวัตร
พระอธิการพรสิทธิ์ วัดการเปรียญ จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูพิสทุ ธิ์ชยาภรณ์
พระอธิการสายัณ วัดหลวงพ่อขาว จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูอุดมรัตนวิมล
พระสมุห์ พินัย วัดหนองจิก จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูวิชัยกิจสุนทร
พระอธิการมนูญ วัดสระแก้ว จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูกิตติพิชัยคุณ
พระอธิการเชือน วัดบ่อน้ําเย็น จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตเขมคุณ
พระอธิการไสว วัดเนินตูม จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยพัฒนโสภณ
พระอธิการศุภชัย วัดท่าโพ จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุปกิตธรรมสาร
พระอธิการกําจร วัดทุ่งสามแท่ง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตปัญญาภรณ์
พระอธิการประโยชน์ วัดหนองม่วง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตวุฒิคุณ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดดอนหวาย จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยพัฒโนดม
พระอธิการประสิทธิ์ วัดศรีประชาราม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูกิตติสารพิสุทธิ์
พระอธิการสุนทร วัดหนองกระดูกควาย จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูวิริยากรโสภณ
พระอธิการบุญรอด วัดพันเสด็จใน จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสุภัทรธรรมธาดา
พระอธิการแตง วัดกะบกคู่ จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูวิมลสีลพรต
พระอธิการวันลพ วัดโปร่งเกตุ จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูรุจิธรรมรส
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พระอธิการนวน วัดเขาน้อยคีรีวัน จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพิบูลสมณานุวัตร
พระครูวินัยธร จํานงค์ วัดท่าเรือ จังหวัดระยอง เป็น พระครูสารธรรมานุศาสก์
พระครูสังฆรักษ์ ชาญชัย วัดห้วยยาง จังหวัดระยอง เป็น พระครูอาทรพุทธิสาร
พระธรรมธร นพ วัดหนองไร่ จังหวัดระยอง เป็น พระครูพิสุทธิญาณโสภณ
พระอธิการเกษม วัดปทุมาวาส จังหวัดระยอง เป็น พระครูวิลาศสีลากร
พระสมุห์ สมบูรณ์ วัดห้วยทับมอญ จังหวัดระยอง เป็น พระครูสุวิมลศีลขันธ์
พระอธิการพิชิต วัดคลองลาว จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูธวัชจันโทภาส
พระปลัด สุทธินันท์ วัดอ่างกระป่อง จังหวัดตราด เป็น พระครูพิสุทธิธรรมวงศ์
พระครูปลัด เหล็ง วัดลําดวน จังหวัดตราด เป็น พระครูพิมลธรรมประภาส
พระอธิการกิตติ วัดลานตากฟ้า จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมกิตติวรรณ
พระอธิการกอบกุล วัดดอนสามสิบ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมธรรมโชติ
พระครูสมุห์ บุญช่วย วัดประตูสาร จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์สุวรรณสาร
พระปลัด มณี วัดวังหิน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุภรัตโนภาส
พระปลัด เดชา วัดท่าเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูกิตติสารธรรม
พระอธิการพยนต์ วัดเขาน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูไพโรจน์สุวรรณคุณ
พระครูสังฆรักษ์ ประสาน วัดบ้านสันดอน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูจิรวัฒนคุณ
พระใบฎีกา สุชิน วัดบรรไดทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณวิสุทธาจาร
พระปลัด เสถียร วัดจันทรังษีฉิมาวาส จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูอุภัยบุญญาภรณ์
พระปลัด ประชุม วัดสระหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูประโชติสุทธิคุณ
พระครูวินัยธร ไพบูลย์ วัดยางไทยเจริญผล จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูกมลวิสุทธิวัฒน์
พระสมุห์ วัฒนา วัดดอนสําโรง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูภัทรสุวรรณากร
พระอธิการปิยะพงษ์ วัดเขาตะเภาทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณกิตติธาดา
พระสมุห์ สุนาท วัดภูเขาดิน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูบรรพตสุวรรณรักษ์
พระอธิการทวนทอง วัดท่าข้าม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูวิมลวรดิตถ์
พระอธิการประจวบ วัดบึงหล่ม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวาปีกาญจนคุณ
พระอธิการสุเทพ วัดม่วงชุม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูประภัศร์กาญจนกิจ
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พระอธิการธงชัย วัดพุตาเฮียงสามัคคีธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกันตธรรมโชติ
พระอธิการดนัย วัดเทวธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนเทวธรรม
พระอธิการสมจิตต์ วัดโป่งไหม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสุจิณธรรมาภรณ์
พระครูปลัด ศิรเชษฐ์ วัดพุเลียบ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนธรรมเชษฐ์
พระครูสังฆรักษ์ มานพ วัดหนองมะค่า จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูถิรศรัทธาธรรม
พระใบฎีกา สมชาย วัดหนองโรง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนเมธาภรณ์
พระอธิการสุคนธ์ วัดไพรงาม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิรุฬห์พนาเขต
พระอธิการบุญมา วัดเนินสวรรค์ฤทธาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูปิยกาญจนวงศ์
พระอธิการแฉล้ม วัดสุวรรณคีรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสถิตคีรีเขต
พระอธิการอุดม วัดป่าผาตาดธารสวรรค์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิสุทธิกาญจโนดม
พระอธิการสําเริง วัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครกิจจาภรณ์
พระใบฎีกา สุเทพ วัดวิสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูสาครวิสุทธาภรณ์
พระครู ป ลั ด สนิ ท วั ด ธั ญ ญารามราษฎร์ บํ า รุ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น พระครู
พระอธิการสุบิณฑ์ วัดบ้านใหม่เหนือ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิบูลธรรมโฆษ
พระครูใบฎีกา สฤษดิ์ วัดคูบัว จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูปทุมกิจจานุรักษ์
พระอธิการโสภณ วัดหนองสรวง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูอุดมกิจจารักษ์
พระปลัด เจตน์ วัดศรีชมภู จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูจารุวรรณโกวิท
พระอธิการไพโรจน์ วัดเจริญธรรมนิมิต จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมนิมิต
พระปลัด ชัยชนะ วัดโพธิบัลลังก์ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม
พระปลัด สุรัตน์ วัดโพธิ์รัตนาราม จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูโพธิรัตนาธร
พระอธิการเยี่ยม วัดโพธิ์กรุ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูโพธิวัชราจารย์
พระครูใบฎีกา แย้ม วัดดอนบ้านใหม่ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์วัชโรทัย
พระสมุห์ ธีระพันธ์ วัดพุสวรรค์ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูอุปถัมภ์วัชรคุณ
พระสมุห์ ศักดา วัดสวนโมก จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูอุดมวชิราภรณ์
พระอธิการบุญมา วัดป่าเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวิบูลพัชรกิจ
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พระครูสมุห์ พงศ์เทพ วัดสํามะโรง จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูปิยวัชรวงศ์
พระใบฎีกา พีระ วัดหนองกระพง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรธีรคุณ
พระสมุห์ สมาน วัดโพงพาง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูโอภาสสมุทรวงศ์
พระใบฎีกา นครชัย วัดโพธิ์งาม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรโพธิคุณ
พระครูสมุห์ ถาวร วัดธรรมประสิทธิ์ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูถาวรธรรมประสิทธิ์
พระมหาสวัสดิ์ ๓ ประโยค วัดหนองแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสุภจิตตาภิรม
พระอธิการชรัตน์ วัดหนองซอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสุนทรคีรีวงศ์
พระอธิการมณเทียร วัดหนองขาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูประภัสสรวรการ
พระครูปลัด จิระศักดิ์ วัดเขาเขียว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสุวิบูลบรรพต
พระสมุห์ เล็ก วัดรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสุชาตคีรีเขต
พระอธิการชัยชนะ วัดหนองมะค่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูประจักษ์ชัยมงคล
พระอธิการสุรศักดิ์ วัดราษฎร์ประสงค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูโสภณคีรีรักษ์
พระอธิการจรัญ วัดหนองยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิมิตนวกรรม
พระอธิการสายชล วัดสําโรงชัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิภาประชานาถ
พระอธิการสุนทร วัดบ่อนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิมิตวาปีพิทักษ์
พระสมุห์ นพดล วัดวังหิน จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเวศน์ศิลานุรกั ษ์
พระอธิการถวิล วัดรังงามปทุมรักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเวศน์ปทุมรักษ์
พระอธิการธวัช วัดหนองไผ่ ตําบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวิฐเวฬุวัน
พระอธิการประชุม วัดศรีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิสิตธรรโมภาส
พระอธิการบุญเลิศ วัดธรรมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาสบุญวิสฐิ
พระอธิการสมยศ วัดบ้านลาด จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิทัศน์ธรรมคุณ
พระใบฎีกา ลําใย วัดเกยไชยใต้ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวุตถ์มงคลวัตร
พระอธิการใหม่ วัดป่าเขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนีลบรรพตพิทักษ์
พระครูสังฆรักษ์ ธานิตย์ วัดไตรตรึงษาราม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูไพบูลย์วชิรกิจ
พระปลัด สมนึก วัดจันทิมา จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูขันติวชิราภิรม
พระอธิการสมนึก วัดหนองงูเห่า จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูประจักษ์วชิรโสภณ
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พระอธิการจุ่น วัดคงคาราม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสารวชิโรภาส
พระอธิการจิรวัฒน วัดบุญญารักษ์ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูบุญญวชิรารักษ์
พระอธิการอารีย์ วัดโนนสวรรค์ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูโกวิทวชิรการ
พระสมุห์ สุชาติ วัดพงษ์สัก จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูนิวิฐวชิรคุณ
พระอธิการชารี วัดรัตนปทุม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกุล
พระอธิการเย็น วัดไร่หลักขวัญ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสถิตวชิรคุณ
พระอธิการสุเทณ วัดทุ่งสวน จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูวชิรวรกิตติ์
พระสมุห์ สายทอง วัดมาบมะโมง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูศีลวชิรารักษ์
พระมหาสิริคุตต์ ๔ ประโยค วัดวังกลม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิพัฒน์ปริยัติคุณ
พระอธิการวันชัย วัดปิ่นสุทธาวาส จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิบูลชัยสิทธิ์
พระสมุห์ ฝ้าย วัดเขาดิน จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิลาสปัญญาคุณ
พระอธิการประทิน วัดโพธิ์เงิน จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิทักษ์หิรัญโพธิ
พระอธิการพัน วัดหนองยาง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิมลวาปีพิทักษ์
พระอธิการบุญนํา วัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพินิจนิมมานคุณ
พระอธิการเฉลียว วัดหนองตะเคียน จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิศาลพัฒนโกศล
พระอธิการสาธิต วัดท่าตําหนัก จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิสุทธิ์ธรรมคุณ
พระอธิการอมร วัดวังบงก์ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิธานรัตนกิจ
พระอธิการฉัตรชัย วัดประดาทอง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิชิตพัฒนคุณ
พระปลัด กัมพล วัดเนินโพธิ์ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิทักษ์โพธิคุณ
พระอธิการปลูก วัดหนองน้ําเขียว จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิรุณห์ธรรมสาร
พระอธิการสละ วัดท่าปอใต้ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิศิษฏ์ธรรมรักษ์
พระอธิการเจริญ วัดวังหูทิพย์ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูพิจารณ์วรธรรม
พระอธิการศรีแพง วัดหนองขาม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสิทธิพัชรธรรม
พระสมุห์ อุดร วัดเนินมะค่าน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุภัทรพัชโรดม
พระอธิการสุนทร วัดป่าด่านแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุนทรวรวัชร
พระอธิการสมหวัง วัดสามัคคีพัฒนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุพัชรประภากร
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พระอธิการนเรศ วัดวังกําแพงสามัคคีธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุจิตพัชรากร
พระสมุห์ เสมือน วัดศรีสองคร จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูถาวรพัชโรภาส
พระครูธรรมธร สุรัชชัย วัดสังกิจจาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสุภัทรชัยสิทธิ
พระอธิการสุดใจ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูโสภิตพัชรสาร
พระปลัด ทองใบ วัดช้างเผือก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูปัญญาพัชรวิสุทธิ์
พระอธิการทองใบ วัดราษฎร์ศรัทธาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูสัทธาพัชโรทัย
พระอธิการชาญ วัดเทพนิมิตวราราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูพัชรธรรมนิมิต
พระอธิการแปลก วัดใหม่ทรายมูล จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูไพโรจน์สิทธิคุณ
พระอธิการรวม วัดทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูพิสณฑ์กิจจานุกิจ
พระอธิการบุญเสริม วัดตาลสุวรรณ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอุดมฐานานุยุต
พระใบฎีกา ลํายงค์ วัดหนองแขม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูวิลาสสีลาจาร
พระอธิการยงยุทธ วัดเจริญราษฎร์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสถิตธรรมประคุณ
พระครูสมุห์ นุกูล วัดหัววังกร่างวนาราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูประสุตปัญโญภาส
พระอธิการสมทรง วัดปากพิงตะวันออก จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุนทรขันตยาภิรม
พระอธิการเริง วัดหนองหม้อแกง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูวิฑูรธรรมโสภณ
พระมหาบุญมี ๔ ประโยค วัดโบสถ์ จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูพิพัฒน์สุตากร
พระปลัด มนัส วัดหนองกก จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูมนูญปัญญาโชติ
พระครูใบฎีกา นันท์ วัดบึงครอบศรัทธาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุจิณเขมคุณ
พระอธิการไพร วัดบานชื่น จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูโกศลยติกิจ
พระสมุห์ ฐาม์ส่งแสง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูโอภาสกันตศีล
พระอธิการสุวิทย์ วัดคลองวังทอง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสถิตวรวัตร
พระอธิการเจริญ วัดบ้านซ่าน จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูมงคลสาธุกิจ
พระอธิการสมบุญ วัดโป่งฝาง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูไพโรจน์ประภากร
พระอธิการเอกลักษณ์ วัดทุ่งมหาชัย จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูวิทิตปัญญาคม
พระอธิการธวัชชัย วัดบ้านเด่น จังหวัดตาก เป็น พระครูพิพัฒน์ธรรมคุณ
พระอธิการสมยศ วัดประดาง จังหวัดตาก เป็น พระครูมนูญวรกิจ
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พระอธิการมงคล วัดแม่หละ จังหวัดตาก เป็น พระครูโฆสิตธรรมธาดา
พระอธิการสมควร วัดท่านา จังหวัดตาก เป็น พระครูพินิตปัญญาสาร
พระครูใบฎีกา ธีรพงศ์ วัดเทพนิมิตร จังหวัดตาก เป็น พระครูประภัศร์ธรรมวิจิตร
พระปลัด ทุ้ย วัดหน้าพระธาตุ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูพิทักษ์ธรรมมงคล
พระอธิการณัทกร วัดจอมคีรี จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูพลากรขันติคุณ
พระธรรมธร สมบัติ วัดท่าทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์
พระปลัด ประสิทธิ์ วัดทุ่งเอี้ยง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูประสิทธิ์ธรรมประคุณ
พระสมุห์ กัน วัดพิกุลทอง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูพิบูลธรรมสิทธิ์
พระสมุห์ พาน วัดปางวุ้น จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูวิมลวราภรณ์
พระอธิการพร วัดปางกุ่ม จังหวัดลําปาง เป็น พระครูประภัศร์วรกิตติ์
พระอธิการเจริญ วัดนางเหลียว จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุวัฒน์บุญกิจ
พระครูผจญ วัดขามแดง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวิโรจน์บุญยวัฒน์
พระอธิการสมชาย วัดทุ่งทอง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูอุปถัมภ์สุวรรณเขต
พระอธิการจรารินทร์ วัดดอนมูล จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวิสิฐสุภาจาร
พระอธิการอินคํา วัดศรีดอนมูล จังหวัดลําปาง เป็น พระครูพิพัฒน์อินทวงศ์
พระอธิการวัชรพงษ์ วัดดอนสัก จังหวัดลําปาง เป็น พระครูประภัศร์วัชรพงษ์
พระอธิการอนันต์ วัดบ้านแพะ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวิจิตรปัญญานันท์
พระอธิการศักดิ์ วัดหางฮุงศรัทธาราม จังหวัดลําปาง เป็น พระครูอุดมสัทธาภิรม
พระอธิการประวิล วัดนาบอน จังหวัดลําปาง เป็น พระครูพิบูลศีลคุณ
พระอธิการรุ่งเรือง วัดสันติสุข จังหวัดลําปาง เป็น พระครูประโชติธรรมสิริ
พระครูยงค์ วัดหนองเตา จังหวัดลําปาง เป็น พระครูถาวรมงคลกิจ
พระอธิการสุก วัดแม่วะ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวิสาลสีลคุณ
พระอธิการคํามา วัดพระธาตุดอยหยวก จังหวัดพะเยา เป็น พระครูพิทักษ์เจติยสุนทร
พระอธิการเสน่ห์ วัดพระธาตุจอมก้อ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูวรเจติยาภิบาล
พระครูสังฆบริรักษ์ ทา วัดป่าแดงบุญนาค จังหวัดพะเยา เป็น พระครูรัตตพนารักษ์
พระอธิการสุรินทร์ วัดศรีพรมบัวนาค จังหวัดพะเยา เป็น พระครูประภาสกิตติคุณ
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พระอธิการสมศักดิ์ วัดสันกว๊าน จังหวัดพะเยา เป็น พระครูโฆษิตศีลคุณ
พระวินัยธร ศรายุทธ วัดสันป่าถ่อน จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุนทรรัตนสถิต
พระใบฎีกา วิเศษ วัดปางป้อม จังหวัดพะเยา เป็น พระครูพิศิษฏ์ธรรมธร
พระอธิการชาติ วัดเปื๋อยเปียง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุคนธ์ศีลวิสุทธิ์
พระปลัด สรพงษ์ วัดปิน จังหวัดพะเยา เป็น พระครูรัตนธรรมทิน
พระอธิการพิพัฒน์พงษ์ วัดสังคหะราษฎร์ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสถาพรพัฒนกิจ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดศรีคําเวียง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโสตถิภัทรคุณ
พระอธิการศุภสัณห์ วัดต้นก๊อ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูพิมลปัญญาวุธ
พระอธิการเจริญ วัดสันทราย จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุภัทรปัญญาธร
พระอธิการศึกษา วัดศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูมนูญกัลยาณธรรม
พระอธิการบรรเทิง วัดศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุจิณนันทวัตร
พระอธิการสมศักดิ์ วัดต้นง้าว จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูอดิสัยพัฒนกิจ
พระอธิการสมหมาย วัดสันโค้ง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุพัฒน์ธรรมกิตติ์
พระอธิการวุฒิชัย วัดดอนไชย จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูอดุลธรรมวุฒิ
พระอธิการหลั่น วัดโชติการาม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโชติธรรมนาถ
พระครูใบฎีกา ยุทธ วัดศรีดอนมูล จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิรุฬห์ธรรมธาดา
พระอธิการมารุต วัดทุ่งสว่างอารมณ์ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโอภาสเขตตาภิรม
พระอธิการณภัทรภล วัดหาดไคร้ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิโรจน์ภัทรคุณ
พระอธิการสนอง วัดฝั่งหมิ่น จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูถาวรพัฒนพิมล
พระครูสมุห์ วรเทพ วัดป่าซาง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูธีรกิจโสภณ
พระอธิการพิชญาทร วัดช้างค้ํา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูอดิศัยวรวัตร
พระอธิการนพรัตน์ วัดเจริญเมือง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสิทธิปัญญารัตน์
พระอธิการโอสถ วัดพระธาตุก๋าคํา จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูบริรักษ์เจติยากร
พระอธิการมานัส วัดม่วงคํา จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวิจิตรสุวรรณคุณ
พระอธิการอนันท์ วัดแม่บงใต้ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวิบูลปิยธรรม
พระอธิการเป็ง วัดแม่ปาน จังหวัดแพร่ เป็น พระครูนิทัศน์ขันติคุณ
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พระอธิการบุญชวน วัดบ่อแก้ว จังหวัดแพร่ เป็น พระครูไพศาลรัตนกิจ
พระใบฎีกา เศกสิทธิ์ วัดปทุมธรรมาราม จังหวัดแพร่ เป็น พระครูปทุมธรรมารักษ์
พระอธิการเกรียงไกร วัดต้าม่อน จังหวัดแพร่ เป็น พระครูประโชติวีรธรรม
พระครูสมุห์ เอกรักษ์ วัดพระธาตุเลาใต้ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูไพบูลย์ธรรมารักษ์
พระอธิการชัยยันต์ วัดร้องตอง จังหวัดน่าน เป็น พระครูมงคลนันทวุฒิ
พระอธิการอร่าม วัดสุรธาดาราม จังหวัดน่าน เป็น พระครูนันทกาญจโนภาส
พระอธิการทิพย์ วัดป่าพร้าวใน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอรุณสีโลภาส
พระอธิการบุญช่วย วัดกอสะเลียม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูพิศาลบุญโญปถัมภ์
พระครูใบฎีกา อุทัย วัดเทพนิมิต จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูนิมิตธรรโมทัย
พระอธิการธีรพงษ์ วัดหนองเต่าคํา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูไพบูลย์ธีรพงษ์
พระครูสมศักดิ์ วัดหนองเหียง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวรธรรมนาถ
พระปลัด สิงห์แก้ว วัดท่าหลุกวังปลาสร้อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุคนธ์สีลาภิรม
พระอธิการประทวน วัดดอกคํา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิภาตปัญญาคุณ
พระอธิการธนู วัดบุณฑริกาวาส จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูพัฒนการโสภิต
พระปลัด ธีรศักดิ์ วัดไร่ดงพุทธาราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิรุฬห์ศีลนิวิฐ
พระปลัด เดช วัดเปาสามขา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุเมธกิจวิธาน
พระครูสมุห์ เสริมสุข วัดแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิบูลศีลาภินันท์
พระครูวินัยธร สายคํา วัดศรีอุดม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูพิพัฒน์อุดมคุณ
พระครูวินัยธร บรรดิษฐ์ วัดแม่สาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประภัศร์วีรธรรม
พระอธิการอุเทน วัดคุณานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโกวิทคุณานุสรณ์
พระอธิการจันทร์แก้ว วัดหาดสําราญ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูรัตนจันทรังษี
พระอธิการกิตติศักดิ์ วัดชัยสถิต จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูพิศาลชัยสถิต
พระอธิการวีรเดช วัดช้างค้ํา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสถิตวีรวัตร
พระปลัด สิงห์แก้ว วัดชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูชลธารรัตนารักษ์
พระอธิการณรงค์ วัดไชยพฤกษาวาส จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสถิตสีลคุณ
พระอธิการสมชาติ วัดสันกลางใต้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิมลจันทวงศ์
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พระอธิการสมเพ็ชร์ วัดพระเจ้าตนหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวัชรสารวิสุทธิ์
พระปลัด สมศักดิ์ วัดห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุเมธรัตนสุนทร
พระอธิการบุญ วัดศรีดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิศาลบุญโญภาส
พระอธิการธรรมชัย วัดป่ากล้วย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูชัยธรรมานันท์
พระอธิการพัฒนา วัดสองยอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูอรุณพัฒนโชติ
พระอธิการเมือง วัดต้นกอก จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุภัทรมงคล
พระอธิการแดง วัดอรัญญาวาส จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูพิทักษ์อรัญคุณ
พระอธิการวิชิต วัดป่าอาจารย์มั่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสถาพรธรรมโสภณ
พระอธิการสุรินทร์ วัดศรีบังวัน จังหวัดลําพูน เป็น พระครูถาวรธรรมกิตติ์
พระครูคําปัน วัดดงสันติ จังหวัดลําพูน เป็น พระครูกาญจนปัญญาคุณ
พระปลัด ประพันธ์ วัดบ้านม้า จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวรปัญญากร
พระอธิการทองพูล วัดศรีมูล จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวิชิตสังวรคุณ
พระอธิการพัลลภ วัดโพธิธรรมาราม จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวิมลธรรมาจาร
พระอธิการปรีชา วัดหนองผํา จังหวัดลําพูน เป็น พระครูเกษมปรีชากิจ
พระปลัด วีรศักดิ์ วัดหนองเกิด จังหวัดลําพูน เป็น พระครูประสิทธิ์วีรศาสน์
พระปลัด พิสิฐ วัดบ้านแวน จังหวัดลําพูน เป็น พระครูสุภชยานุสิฐ
พระสมุห์ วิชา วัดพระธาตุแอ้ว จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวิสิฐเจติยาภิบาล
พระปลัด เกศดา วัดทาดอนชัย จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวินิตชัยวัฒน์
พระอธิการรัชชพล วัดโป่งน้ําร้อน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูวิศาลธรรมโสภณ
พระอธิการเพิ่มผล วัดป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุกูลถาวรกิจ
พระสมุห์ สุรเดช วัดนาปู่ป้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุสรณ์วรการ
พระใบฎีกา ทวีศักดิ์ วัดประตูเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุสารนันทสิทธิ์
พระมหาปานจันทร์ ๓ ประโยค วัดสว่างวราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุตจันทสาร
พระอธิการวินิจ วัดป่าหนองแวง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวินิตธรรมากร
พระอธิการคําดี วัดบัวจูม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลปทุมรัตน์
พระอธิการอุสา วัดป่าโนนชัยศิลป์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปัญญาสีลาจาร
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พระอธิการจอนสัน วัดป่าโพธิ์ธาชัย จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิจิตรโพธิคุณ
พระอธิการสุธรรม วัดอัตตวีวิหาร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูขันติธรรมนาถ
พระอธิการกิตติ วัดศรีสําราญ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิรุฬห์มงคลกิจ
พระอธิการสุบรรณ วัดกุญชรดาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุวรรณบรรณกิจ
พระอธิการสังเวียน วัดนาพูนทรัพย์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวรสัจจาภิรม
พระอธิการชูศักดิ์ วัดเวฬุวนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวุฒิคณารักษ์
พระอธิการวิชาญ วัดป่าหนองยาง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวาปีวิชัยคุณ
พระปลัด สัมฤทธิ์ วัดถ้ําพระ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูนิวิฐปัญญาภรณ์
พระอธิการสายันต์ วัดป่าจันทน์ศีลคุณาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูจันทศีลคุณ
พระอธิการสว่าง วัดบ้านนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโอภาสมงคลวัฒน์
พระอธิการเทียม วัดป่าเลไลย์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูเกษมวนานุยุต
พระอธิการประสาท วัดโนนน้ําย้อย จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูประสิทธิ์ธรรมธาดา
พระอธิการสนั่น วัดพิศิษฏ์ภมราราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอมรธรรมาภิศิษฏ์
พระอธิการอภิชาติ วัดกุษาวดี จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูกิตติสิทธิคุณ
พระอธิการอุดม วัดศรีมงคล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสันติสีลาจาร
พระอธิการกษเมณ วัดโพธิ์ชัย จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโพธิชัยวัตร
พระอธิการบัวขาว วัดบัวรพามังคลาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปทุมมงคลวัฒน์
พระอธิการก้าน วัดชัยสว่าง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโอภาสเขมาภรณ์
พระอธิการทองดา วัดบ้านหนองสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิมลสมานคุณ
พระอธิการทองสัย วัดถ้ําใหญ่พรหมวิหาร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวิศิษฐธรรมรักษ์
พระอธิการสันทัด วัดป่าหนองกบนาแมน จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวรธรรมานุกิจ
พระอธิการเกตุ วัดเทพนิมิต จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูนิมิตกิจจาภิวัฒน์
พระอธิการกองมี วัดสิงห์นิมิตบําเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลจารุธรรม
พระอธิการอําพร วัดศรีสุวรรณ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุนทรมงคลรัตน์
พระอธิการอุ่นคํา วัดสมสะอาด จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลปิยสุนทร
พระอธิการสุนันท์ วัดไทยสามัคคี จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุภัทรธรรมานันท์
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พระครูปลัด ประสิทธิ์ วัดสนทนาธรรมาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสัทธาธรรมาภิรม
พระอธิการพีรณัฐ วัดดอนมนต์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูภัทรธรรมคุณ
พระปลัด เพลิน วัดนาคประดิษฐ์มีชัย จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุมังคโลภาส
พระอธิการบัวศรี วัดผดุงสุข จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูปทุมรัตนพิสัย
พระอธิการบุญโฮม วัดราชโพนเงิน จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวาปีธรรมาภรณ์
พระอธิการแดง วัดศรีสังวร จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูโพธิธรรมานุสิฐ
พระอธิการราชันย์ วัดพระพุทธบาท จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูรัตนเจติยาภิบาล
พระอธิการสมบูรณ์ วัดโพธิ์ศรีสมพร จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลโพธิสุนทร
พระอธิการจําลอง วัดศิริอุปถัมภ์ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูวาทีธรรมวัฒน์
พระอธิการบุญสิงห์ วัดศรีอุดมพร จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอุดมวราภิวัฒน์
พระอธิการเพ็ง วัดราษฎร์นุกูล จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลรัตนคุณ
พระอธิการคําไม วัดทับมิ่งขวัญ จังหวัดเลย เป็น พระครูสีลาจารนิวิฐ
พระปลัด นิคม วัดบ้านห้วยโตก จังหวัดเลย เป็น พระครูวิสุทธิมังคโลภาส
พระอธิการชัยนาท วัดโพนสว่าง จังหวัดเลย เป็น พระครูอรุณสิทธิคุณ
พระอธิการเสงี่ยม วัดเกาะแก้ว จังหวัดเลย เป็น พระครูประทีปธรรมานุสิฐ
พระอธิการอรุณ วัดโนนสว่าง จังหวัดเลย เป็น พระครูไพโรจน์รัตนสุนทร
พระอธิการรจนา วัดใหม่สามัคคีชายแดน จังหวัดเลย เป็น พระครูสุเขตสังฆการ
พระอธิการชูชีพ วัดศรีสง่าวนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูสารธรรมานุสิฐ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดโพนชัย จังหวัดเลย เป็น พระครูปิยสมาจาร
พระอธิการฬุจา วัดศรีโพธิ์ชัย จังหวัดเลย เป็น พระครูโพธิปัญญาสุนทร
พระปลัด สัจจา วัดจอมแจ้ง จังหวัดเลย เป็น พระครูอรุณสุทธิกร
พระอธิการชัยณรงค์ วัดป่าโคกสี จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสิริธรรมชัย
พระอธิการประดิษฐ์ วัดสามัคคีพัฒนา จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูกัลยาณธรรมพัฒน์
พระอธิการบุญเลิศ วัดโนนสะอาด จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูอัครปัญโญภาส
พระอธิการประสิทธิ์ วัดศรีฟอง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูพิศิษฐ์ธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการสะไนย์ วัดดอนสร้างไพร จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสถิตวนานุรักษ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๓ ข
๗๑๔.
๗๑๕.
๗๑๖.
๗๑๗.
๗๑๘.
๗๑๙.
๗๒๐.
๗๒๑.
๗๒๒.
๗๒๓.
๗๒๔.
๗๒๕.
๗๒๖.
๗๒๗.
๗๒๘.
๗๒๙.
๗๓๐.
๗๓๑.
๗๓๒.
๗๓๓.
๗๓๔.
๗๓๕.
๗๓๖.
๗๓๗.
๗๓๘.
๗๓๙.

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

พระสมุห์ บรรเทิง วัดศิริพัฒนาราม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูปราโมทย์พัฒนคุณ
พระใบฎีกา อุดมศักดิ์ วัดถ้ําแก่นจันทน์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสถิตจันทราภรณ์
พระอธิการคําภา วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูอรุณโชติวัฒน์
พระอธิการสมผล วัดศรีดอกแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูรัตนปัญญานุวัฒน์
พระอธิการวิโรจน์ วัดบูรพาสามัคคี จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูบูรพาธรรมาภรณ์
พระอธิการสุนา วัดสันติวัน จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูอดุลธรรมรัต
พระอธิการสําราญ วัดเทพโพธาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูประทีปธรรมาภิรม
พระอธิการเพิ่ม วัดทุ่งสว่างคงคา จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูพิบูลอาจารนิวิฐ
พระอธิการละออ วัดบูรพา จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูบูรพาภิรักษ์
พระอธิการแสวง วัดโนนศิลาอาสน์ จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูปัญญาสีลาภิวัฒน์
พระอธิการคําผอง วัดศรีอภัยวัน จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูจันทรปัญญาคุณ
พระอธิการผัส วัดขันติวนาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูวมิ ลธรรมาภรณ์
พระอธิการทรงสิน วัดชมพูจันทราราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูธรรมวราภิวัฒน์
พระอธิการฤทธิ์สมร วัดพุทธรังษีอรัญญาวิเวก จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูรังสีธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการคําผล วัดธรรมเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูจันทธรรมานุสิฐ
พระอธิการชัยรัตน์ วัดสิริสมควรวนาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูวชิรธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการอาวุฒ วัดป่าพัฒนาพร จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูโสภิตพัฒนาภรณ์
พระอธิการรักเร่ วัดสว่างระดาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูอรุณธรรมาภิรม
พระอธิการมา วัดจันทร์เดชราษฎร์บํารุง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูมงคลวุฒิธาดา
พระอธิการโกวิญ วัดภูงาม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูกันตธรรมสังวร
พระอธิการบุญมี วัดศรีคันไชย จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูกิตติสารโสภิต
พระอธิการชู วัดอุทัยทอง จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูมงคลธรรมประทีป
พระอธิการบุญสี วัดโพธิ์เงินคณาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูประทีปญาณวัฒน์
พระอธิการสมภาร วัดโคกสะอาด จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูสุจิตธรรมสุนทร
พระครูใบฎีกา จันทร์เพ็ญ วัดป่าวิปัสสนา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอรัญสุนทรกิจ
พระอธิการสุดใจ วัดภูศรีสว่าง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูรังสีพัฒนาภรณ์
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พระอธิการมานิต วัดป่าพร้าว จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอรัญกิตติสาร
พระอธิการจับจอง วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโพธิรัตนากร
พระอธิการมิตรชัย วัดสนวนวารีพัฒนาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูไพศาลสารวิมล
พระอธิการทรงเดช วัดป่าดวงจันทราวาส จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปัญญาโพธิภิมณฑ์
พระอธิการสุธรรม วัดทรงธรรม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปัญญาโชติวุฒิ
พระอธิการประจวบ วัดสว่างโนนรัง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโอภาสสิทธิสาร
พระอธิการวีระศักดิ์ วัดสว่างแวงฮี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโอภาสวีรธรรม
พระอธิการทองแดง วัดศรีสุข จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิเศษสารกิจ
พระอธิการสมจิตร วัดสว่างเวหา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิธานธรรโมภาส
พระอธิการประสาท วัดศรีบวร จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวัฒน์ปัญญาคม
พระปลัด ผ่อย วัดทุ่งชัย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพุทธิชัยโสภณ
พระอธิการบุญเฮียง วัดพรหมวาสี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุพลจันทสาร
พระอธิการชากล้า วัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุนทรวีรากร
พระอธิการติ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูเกษมสมาจาร
พระอธิการฉลอง วัดซําภูทองเหนือ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูบรรพตเขตตาภิรักษ์
พระอธิการสมภาร วัดอุดมวิทยาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอุดมพัฒนบัณฑิต
พระปลัด สงัด วัดสุทธาวาส จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสนั ติสารคุณ
พระอธิการจํานงค์ วัดสว่างวิทยาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประโชติจารุธรรม
พระอธิการทองมา วัดโพธิ์ศรี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณพุทธิสาร
พระอธิการสมุด วัดโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุธรรมโพธิวรคุณ
พระอธิการสมพบ วัดคํามูล จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิจิตรคุณาภิรตั
พระอธิการวิญญู วัดคลองบุรี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวาปีกิตติสุนทร
พระอธิการวรกาญจน์ วัดสว่างธรรม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูรังสีธรรมวงศ์
พระอธิการสําเนียง วัดสว่างแสงจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประโชติพัฒนาทร
พระมหาสมบัติ ๓ ประโยค วัดบ้านทองหลาง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูปทุมสุตกิจ
พระครูสมุห์ อํานวย วัดนาควิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิชัยบุญพิศิษฏ์
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พระอธิการสมทรง วัดประทุมวราราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูปทุมธรรมสุนทร
พระอธิการสุรศักดิ์ วัดป่ายางหัวช้าง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิมลขันติธรรม
พระอธิการแสวง วัดขิงแคง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูประภัสร์เขตตาภิรักษ์
พระอธิการหลอด วัดโนนเกษตร จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูเกษตรสิทธิการ
พระอธิการแสวง วัดโนนทัน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวาปีสุภัทรธรรม
พระอธิการบุญเลิศ วัดกู่สุนทราราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวาปีสุภัทรคุณ
พระอธิการสง่า วัดหนองทุ่ม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูบริรักษ์ธรรมกิตติ
พระครูใบฎีกา สมพงษ์ วัดน้อยดวงสิทธิ์บูรพาราม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครู
พระอธิการสนิทศักดิ์ วัดราษฎร์สามัคคี จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุทธิธรรมวิชัย
พระอธิการสุชาติ วัดดอนเงิน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูรัชฎาธรรมานันท์
พระอธิการสุวันนา วัดป่าศิลาขันธ์วิเวก จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิเวกธรรมรัต
พระอธิการบุญสุข วัดสระทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุวรรณบุญญารักษ์
พระอธิการบรรจง วัดหนองใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโกศลธรรมาภิมณฑ์
พระอธิการไพบูลย์ วัดสิริสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิบูลธรรมวงศ์
พระอธิการเคน วัดศรีสุมังคลาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมาภิรม
พระอธิการทองปาน วัดพานสุวรรณ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูรังษีสุวรรณาภรณ์
พระอธิการณรงค์ วัดป่ามุจลินท์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูอมรธรรมภาณี
พระอธิการนันทะชัย วัดสว่างถ้ําเกิ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวาทีชัยสิทธิ์
พระอธิการสมชัย วัดบ้านกุดลาย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูพุทธิชัยธรรม
พระอธิการวงเดือน วัดทุ่งสว่างสาคร จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสาครโชติวงศ์
พระอธิการอุทิศ วัดทุ่งสว่างโพธิ์ไทร จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโอภาสธรรมพิพัฒน์
พระอธิการอินทร์ วัดบูรพา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูบูรพาวุฒิคุณ
พระอธิการศรีบุญญา วัดบูรพาสีหราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูพิมลประภากร
พระอธิการพรมมา วัดดงสวาง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสถิตบุญญาคม
พระครูสังฆรักษ์ นิธิโชติ วัดอุดมผลหนองไผ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูเวฬุธรรมโชติ
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พระมหาหนูพิน ๔ ประโยค วัดโสดาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปริยัติโพธิกิจ
พระอธิการพันธ์ วัดพระธาตุ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโสภิตเจติยาภิบาล
พระอธิการอินทร์ วัดโพธิ์รังสิทธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูธวัชสีลาจาร
พระอธิการชารี วัดป่าสุวรรณบรรพต จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูพิบูลสังฆานุกิจ
พระอธิการคําจร วัดศรีสันติธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสันติธรรมประหัฏฐ์
พระสมุห์ สมบัติ วัดหนองสิม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวาปีปัญญาภรณ์
พระอธิการบุญเลิศ วัดสะพานทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูมงคลสิทธิคุณ
พระครูปลัด คําภา วัดบ้านหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูกนกธรรโมภาส
พระอธิการปรีชา วัดบ้านบึงโดน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโกศลกิจจานุยุต
พระอธิการไพบูลย์ วัดมะขามเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูขันติธรรมวิบูล
พระอธิการสุนทร วัดโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิบูลเสลเขต
พระอธิการวิรัตน์ วัดบ้านโนนทัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิชัยรัตนาภรณ์
พระอธิการทองดี วัดดอนดู่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุวรรณสังฆการ
พระอธิการประสพ วัดห้วยนารี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสถิตบุญญาภรณ์
พระอธิการมูล วัดศรีษะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูเกษมสารโสภิต
พระสมุห์ สง่า วัดสุทธิธรรมาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุเมธธรรมาภิมณฑ์
พระอธิการบุญเทียม วัดศรีสวัสดิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปัญญาธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการสําราญ วัดหนองไศล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวาปีธรรมาภิรม
พระอธิการประภาส วัดบ้านโนนสวรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปทุมธรรมรัต
พระอธิการเวียงทอง วัดรอยพุทธบาทนาคําข่า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูเหมธรรมาทร
พระอธิการสายันต์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุบลธรรโมภาส
พระอธิการใหม วัดหนองบัวน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปทุมปัญญากร
พระอธิการอุบล วัดโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูกิตติชัยธรรม
พระอธิการกําธร วัดอุ่มเม่า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูเกษตรธรรมาภินันท์
พระอธิการไพทูล วัดนานวล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประยุตธรรโมภาส
พระอธิการทองห้าว วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุวรรณสราภรณ์
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พระอธิการเชวงศักดิ์ วัดสําราญนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอินทธรรมโสภณ
พระอธิการทองมี วัดโคกเกษมอุทกวราราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูมงคลวินัยรส
พระอธิการบุ วัดนาน้ําคํา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลคุโณภาส
พระอธิการสมบัติ วัดบ้านบก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภณวรสาสน์
พระอธิการสมจิตร วัดหนองบัวภูถํา้ ทอง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูถาวรธรรมนาถ
พระอธิการพิชัย วัดสิงห์ทอง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุวรรณสีหนาท
พระอธิการเด่นชัย วัดคําเตยใต้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวรดิตถ์เหมาภรณ์
พระอธิการพา วัดศรีประดู่วนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวินิตธรรมโสภณ
พระอธิการคํานึง วัดอุดมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุดมกิจธาดา
พระปลัด นิราช วัดเขื่องกลาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุภกิจธรรมประโชติ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดบ้านยาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสตถิกิจจาทร
พระอธิการกุศล วัดกุศลศรีสวัสดิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสตถิธรรมโกศล
พระอธิการสมชัย วัดแก่งเจริญทัศน์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิบูลสิริธรรม
พระอธิการโฮม วัดศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิบูลธรรมาคม
พระอธิการสมร วัดโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโอภาสภัทรคุณ
พระอธิการมุกดา วัดสัลเลขธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิจิตรสัลเลขคุณ
พระอธิการทองดํา วัดโบกม่วง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอัมพวันมงคลการ
พระอธิการปรีดา วัดสวนตาล จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูปราโมทย์ธรรมาภรณ์
พระอธิการบุญตา วัดสมบูรณาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูไพบูลย์จันทสาร
พระอธิการอุทิศ วัดนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุเขตตาภินันท์
พระอธิ ก ารวชิ ริ น ทร์ ลั ก ษณ์ วั ด จอมปลวกสู ง จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี เป็ น พระครู
พระอธิการคํา วัดสังฆรเวกกุลสิงห์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูกาญจโนบล
พระอธิการสมชาย วัดดอนโมกข์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูถิรพัฒนคุณ
พระอธิการรุ่งอนันต์ วัดป่าโสภณาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิโรจน์ธรรโมบล
พระอธิการเทพฤทธิ์ วัดศรีพรหม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุเมธพรหมาภรณ์
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พระอธิการชาญชัย วัดเหล่าเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพัฒนธรรมโสภิต
พระใบฎีกา เกริกชัย วัดป่าศรีสุข จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูกิตติชโยบล
พระอธิการเรียน วัดโนนน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอินทธรรมรักษ์
พระอธิการอุดร วัดแก้งกกก่อ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวัฒนปัญญาภรณ์
พระใบฎีกา รอด วัดหนองมะนาว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลวิหารกิจ
พระอธิการบัวสอน วัดโนนดู่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูปทุมศาสนประดิษฐ์
พระอธิการอุทัย วัดซําหวาย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวารีธรรมวงศ์
พระอธิการเพ็ง วัดยูงน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูเกษมญาณมงคล
พระอธิการเทิน วัดอุดมธัญญาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุดมธัญญานุรักษ์
พระอธิการบัว วัดป่าโนนแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลธรรมธาดา
พระอธิการคําบุ วัดดอนดู่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลสุวรรณวิสุทธิ์
พระอธิการทอง วัดสุวรรณาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุวรรโณบล
พระอธิการนา วัดดอนบาก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลสารเขต
พระมหาเกษม ๓ ประโยค วัดห้วยกอย จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุตเขมาทร
พระอธิการสนอง วัดหนองแหน จังหวัดยโสธร เป็น พระครูภัทรธรรมธารี
พระอธิการรัตน์ วัดเหล่าหันทราย จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุทธิธรรมวิจิตร
พระอธิการเฉลา วัดแคนน้อย จังหวัดยโสธร เป็น พระครูวิมลวรากร
พระอธิการประสิทธิ์ วัดภูถ้ําพระ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูบรรพตปัญญาธร
พระอธิการทิพากรณ์ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดยโสธร เป็น พระครูพิชัยธรรมาภรณ์
พระอธิการประยัตร์ วัดบ้านไผ่ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูเวฬุวันอุดมกิจ
พระอธิการวิชัย วัดนาคํา จังหวัดยโสธร เป็น พระครูกิตติสุวรรณเขต
พระอธิการคมสันต์ วัดท่าสมอ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูวรดิตถ์สีลคุณ
พระมหาชัยศรี ๓ ประโยค วัดหนองนางหลง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิจิตรสุตาลังการ
พระอธิการภาณุวัฒน์ ๓ ประโยค วัดโนนลาน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูบูรพาสุตาภรณ์
พระอธิการเหลี่ยม วัดบ้านคล้อ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิชัยกันทรธรรม
พระใบฎีกา สมพงษ์ วัดศรีเกษตรพัฒนาราม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูเกษตรพัฒนาทร
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พระอธิการสุบิน วัดเคาะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูขันธธรรมาภิรัต
พระอธิการวิชิต วัดบ้านกลาง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุนทรสมาจารวัตร
พระอธิการมโนกิจ วัดบ้านตระกวน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูประภาสรัตนากร
พระอธิการอุทัย วัดชาดโง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูประโชติสีลธาดา
พระอธิการชม วัดหนองอารี จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพินิจธรรมวิชัย
พระอธิการลุน วัดทุ่งมั่ง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลขันตยาทร
พระอธิการปรัด วัดชําแระ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุทธิกิจโสภณ
พระอธิการสุพัฒน์ วัดโพธิ์กระสังข์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิพัฒน์โพธิคุณ
พระอธิการสมาน วัดหนองหิน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูจารุวรรณพิมล
พระครูสมุห์ สมศักดิ์ วัดบ้านกุดโง้ง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวรธรรมคุณาธาร
พระอธิการประพันธ์ วัดบ้านตัง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุเมธธรรมรังษี
พระอธิการส่ง วัดนานวน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวาปีอุดมเขต
พระอธิการสมหมาย วัดป่าบ้านด่าน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสิทธิบุญวัฒน์
พระอธิการไกรทอง วัดปลาขาว จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุวรรณปัญญาภิรม
พระอธิการสุนี วัดบ้านทาม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสาทรธรรมานุสาสน์
พระครูใบฎีกา สมเพชร วัดป่าพลาญเพชร จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวัชรชยาภินันท์
พระอธิการเสียน วัดชัยมงคล จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลชัยสิทธิ
พระอธิการนิยม วัดป่าศรัทธาธรรม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิศาลธรรมานุวัฒน์
พระอธิการบุญคํา วัดสุวรรณวนาราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูขันติพัฒนสุนทร
พระครูใบฎีกา เฉลิม วัดดงก้อม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูนันทวุฒิธรรม
พระอธิการสมศักดิ์ วัดป่าดอนธาตุ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูจันทสารคุณ
พระอธิการประเมิน วัดพุทธนิมิต จังหวัดนครพนม เป็น พระครูประภาตถิรคุณ
พระอธิการบุญส่ง วัดสว่างศิลาวาส จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวีรวงศ์บุญญากร
พระอธิการสมพร วัดโพธิ์พฤกษ์คุณาราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูขันติพัฒนโกศล
พระอธิการเสนา วัดศรีสะอาด จังหวัดนครพนม เป็น พระครูอัครธรรโมภาส
พระอธิการฮัง วัดศรีจําปา จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูไพสณฑ์รัตนากร
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พระอธิการบุญมี วัดศรีอุบล จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูสุวรรณรัตโนบล
พระอธิการอานุภาพ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูโอภาสธรรมพิมล
พระอธิการธีรศักดิ์ วัดนิเวศวิหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูนิเวศรัตนาภรณ์
พระอธิการณรงค์ฤทธิ์ วัดวารีวรวิหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูวารีรัตนไพโรจน์
พระครูปลัด ณัฐฏ์ธวัช วัดศรีสะอาด จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูวิสิฐศีลคุณ
พระอธิการประทีป วัดศรีสะอาด จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูศีลรัตนโชติ
พระปลัด บัณฑิต วัดพระเหลาเทพนิมิต จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูนิมิตพนารักษ์
พระอธิการสําลี วัดสุทธิกาวาส จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูปทุมจันทโชติ
พระอธิการเกียรติก้อง วัดโคกค่าย จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูกิตติธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการสมรักษ์ วัดนาอุดม จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูวาปีรัตนโชติ
พระอธิการบัญชา วัดฉิมพลี จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูอรัญวรเขต
พระอธิการสํารวย วัดศิลาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูนิมิตศีลคุณ
พระอธิการสุเทพ วัดโนนขุนชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธวัชสมณคุณ
พระอธิการประเสริฐ วัดโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิพัฒน์อุดมธรรม
พระอธิการทองม้วน วัดดอนขุนสนิท จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิสิฐสีลโสภณ
พระอธิการป่วน วัดใหม่หนองบอน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูไพบูลย์ธรรมรัต
พระสมุห์ สมหวัง วัดหนองสายไพร จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิศาลจิตตารักษ์
พระอธิการวัน วัดโนนสมบูรณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอดุลสีลสถิต
พระอธิการสัมพันธ์ วัดป่าประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสังฆกิจโกศล
พระอธิการสมบูรณ์ วัดหลุมปูน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุนทรธรรมภูษิต
พระอธิการเชาว์ วัดงิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมงคลธรรมโฆษิต
พระอธิการจักรพงษ์ วัดซับเศรษฐี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอนุกูลสังฆภาร
พระอธิการวันโชค วัดหนองตอ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโวทานธรรมประสุต
พระครูใบฎีกา วิชัย วัดป่าศรีบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิสณฑ์สันติกร
พระปลัด เดชฤทธิ์ วัดหนองไม้ตาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอัครธรรมชัย
พระอธิการสมณรรค์ วัดป่าไตรสิกขา จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิสุทธิศีลสังวร
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พระอธิการบุญชัย วัดป่าบุญพาศรัทธาธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูศรัทธาธรรมรังษี
พระอธิการจําปา วัดใหม่สามัคคีธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกิตติปัญญากร
พระอธิการป่วน วัดกุดชะนวน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุนทรบุญญาภิรัต
พระอธิการคนอง วัดตะขบ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธวัชชโยดม
พระอธิการแน้ วัดใหม่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธวัชจันทคุณ
พระครูสมุห์ สมาน วัดราษฎร์เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมนัสสันติธรรม
พระใบฎีกา จารึก วัดปราสาท จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิลาศธรรมรังษี
พระอธิการประทุม วัดหนองบัวลอย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโกมุทกิจวิมล
พระอธิการสมปอง วัดทองสุวรรณ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกนกธรรมโชติ
พระใบฎีกา สําเร็จ วัดหนองพฤกษ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวรธรรมประพุทธ์
พระอธิการศิริพงษ์ วัดถนนหักใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูบวรธรรมประกาศ
พระอธิการสมหมาย วัดบ้านโนนหอม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุคนธ์ธรรมเกษร
พระอธิการพนม วัดตลาดชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิมลสีลวัตร
พระอธิการชรินทร์ วัดป่ากมลพร จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกิตติสารสุนทร
พระอธิการประพันธ์ วัดอํานวยศิลป์สารกิจ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุวัฒน์ศิลปสาร
พระสมุห์ นิพนธ์ วัดโนนกระโดน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิสุทธิ์ศีลวัตร
พระอธิการสมนึก วัดโคกสะอาด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูวิสุทธิจารุธรรม
พระอธิการบุญช่วง วัดป่าเมตตาธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสกลเมตตานุสิฐ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองตะครอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุวิธานธรรมโชติ
พระอธิการศรี วัดถ้ําพระสิวลี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสิริสารสัมบัน
พระอธิการประสิทธิ์ วัดจอมศรี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุนทรสังคหกิจ
พระอธิการกฤษณะ วัดดอนทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุวรรณกิตยาภิรักษ์
พระอธิการสมบัติ วัดหนองเขว้า จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุวรรณกิจจานุยุต
พระอธิการยศ วัดทุ่งมน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูคัมภีร์รัตนเขต
พระอธิการสมศักดิ์ วัดศิริโพธิ์ทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญาสุวรรณโพธิ์
พระอธิการณาณพล วัดตะโก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปิยศีลวัตร
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พระอธิการอนันต์ วัดห้วยตะแคงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธํารงธรรมานุสิฐ
พระอธิการอุดม วัดราษฎร์สโมสร จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูศรัทธาวรคุณ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดป่าสว่างอารมณ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอนันตสารคุณ
พระอธิการวิชัย วัดทองหลางใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุวรรณกิจจาภิรักษ์
พระปลัด โกมล วัดป่าหนองพง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูธรรมชัยธัช
พระใบฎีกา บุญรอด วัดป่าโนนม่วง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูภัทรชัยธรรม
พระปลัด สมพงษ์ วัดศรีดาวเรือง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูภัทรปัญญาทร
พระอธิการกอง วัดบ้านนาหัวแรด จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูกิตติประสิทธิคุณ
พระปลัด สมบูรณ์ วัดบ้านหนองคลอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปิยธีรคุณ
พระอธิการสมบัติ วัดโพธิ์ล้อม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโพธิคุณพิทักษ์
พระอธิการชุมพล วัดหนองลูกช้าง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวาปีชัยคุณ
พระอธิการปรีชา วัดสุราลัย จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปัญญาจารุวรรณ
พระอธิการเก่ง วัดสุทธิวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุทธิวรานุวัตร
พระอธิการสุดชา วัดลุมพินี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูเสถียรพิริยคุณ
พระอธิการเสน่ห์ วัดหนองนกเขา จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูประภัสร์ชัยคุณ
พระอธิการสุพจน์ วัดคุ้มเก้าศาลาชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุจิณวิหารการ
พระอธิการวินัย วัดกําแพง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูบรรพตจันทสาร
พระอธิการนพรัตน์ วัดเขาจอมดอย จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูบรรพตบุญญาทร
พระอธิการชัยตี๋ วัดโค้งขนัน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวิบูลชยานุรักษ์
พระอธิการสุณา วัดภูผาทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูภัทรสุวรรณบรรพต
พระครูสังฆรักษ์ ทอง วัดพระพุทธบาทเขายายหอม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครู
พระอธิการวีระ วัดเวฬุวันวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูเวฬุวันชัยคุณ
พระอธิการมงคล วัดทองธรรมชาติ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุวรรณบุญสิทธิ์
พระอธิการสมบูรณ์ วัดศิริผล จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวิสุทธิ์อาจารสุนทร
พระอธิการบุญเพ็ง วัดหรดี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวิสุทธิ์บุญญาทร
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พระมหาวิรัตน์ ๔ ประโยค วัดเมืองแฝก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปริยัติธรรมาภิรม
พระอธิการบุญชอบ วัดหนองใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูนิพัทธ์ธรรมวุฒิ
พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดบ้านโคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิฑูรปัญโญภาส
พระอธิการบุญเลิศ วัดสระแก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิรุฬห์ธรรมทัต
พระอธิการวิรัตน์ วัดห้วยเสลา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูโกศลวุฒิคุณ
พระอธิการเสวย วัดหัวถนน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิลาศวัชรคุณ
พระอธิการวีรศักดิ์ วัดโนนดินแดงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประจักษ์วิริยาทร
พระอธิการคําตา วัดป่าบ้านแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสังวรพุทธิธรรม
พระอธิการสถิตย์ วัดห้วยก้อม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิชัยธรรมากร
พระอธิการกิตติพัฒน์ วัดจันทราวาส จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูอุดมจันทวรรณ
พระอธิการเนิด วัดป่าปลัดพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวีรวัฒนชัย
พระอธิการอุดร วัดหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูนิโครธบุญประสิทธิ์
พระอธิการเสนาะ วัดทุ่งสว่างแท่นพระ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวรวรรโณภาส
พระอธิการวิชัย วัดมงคลนิมิตร จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูนิมิตจันทคุณ
พระอธิการบุญช่วย วัดป่าโนนสมบูรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสัทธาภิวุฒิ
พระอธิการชอบ วัดป่าโคกสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุทธิธรรมวัตร
พระอธิการนงค์ วัดหนองหว้า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูกันตธรรมวิบูล
พระอธิการสมพร วัดสําโรงพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูโสภณวรรณาภิรม
พระอธิการจันทร์ วัดศรีภูมิวนาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูมงคลวนานุรักษ์
พระอธิการแอ วัดหนองหิน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพิทักษ์ธรรมประคุณ
พระอธิการธวัชชัย วัดป่าโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูคัมภีรปัญญากร
พระอธิการธง วัดศรัทธาวนาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพิสณฑ์ธรรมวิบูล
พระอธิการสุข วัดดอนไม้ไฟ จังหวัดบุรีรมั ย์ เป็น พระครูมงคลธรรมวิรัช
พระมหาทองเจริญ ๓ ประโยค วัดศรีสวาย จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพนมสุตาภรณ์
พระครูสมุห์ ถนอม วัดป่าตาเหมือน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูเสถียรธรรมสิริ
พระอธิการถนอม วัดขุนหาร จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูกิตติคุณานุรักษ์
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พระอธิการอําพร วัดอิสานนาดี จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูอุดมเขตวิหารธรรม
พระอธิการสมหวัง วัดหนองเหล็ก จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูกันตจริยานุวัตร
พระอธิการบุญทอง วัดธรรมาวุธวนาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุวรรณธรรมาวุธ
พระครูวินัยธร จอยศิลป์ วัดโนนน้อย จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสทุ ธิสีลาภรณ์
พระอธิการประเสริฐ วัดสว่างหนองกา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูรัตนสโรภาส
พระอธิการผอย วัดไพศาลภูมิกาวาส จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูไพศาลมงคลธรรม
พระอธิการพุ่ม วัดโคกปรือ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูมงคลธรรมพิทักษ์
พระอธิการทองก้าน วัดบ้านสระขุด จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุวรรณกวีวงศ์
พระอธิการพิชิตย์ วัดละลมระไซร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวชิรปัญญาโสภณ
พระอธิการเมธาวี วัดจินดาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูจินดาเมธาวัฒน์
พระอธิการสมบูรณ์ วัดบรมหรรษา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูศีขโรปมคุณ
พระปลัด อนุรัตน์ วัดนิมิตรัตนาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูนิมิตรัตนาภรณ์
พระอธิการชาตรี วัดทับกระบือ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุทธิวีราภรณ์
พระอธิการสุพร วัดบ้านทํานบ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประสิทธิ์วุฒิคุณ
พระอธิการประทิม วัดบ้านโสมน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูไพโรจน์สุมนคุณ
พระอธิการอุไร วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูบูรพาวรคุณ
พระอธิการธนัช วัดอัมพวัน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูอัมพวันกิตยาภิบาล
พระอธิการปิ่นทอง วัดเกาะแก้ว จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประทีปรัตนาภิรักษ์
พระอธิการถวิล วัดป่าแสงอินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูถิรธรรมสุนทร
พระอธิการสุดจิตร์ วัดประชาวาสอัมพวัน จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูเกษมปัญญาภิรม
พระอธิการทองสุข วัดคลองมะไฟ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูถาวรสุวรรณโชติ
พระอธิการภักดี วัดป่าญาณวิสุทธาวาส จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูสุทธิวรญาณ
พระอธิการสายชล วัดบ้านหอย จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูชลธารโสภิต
พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดลาดไพรจิตร จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูสิทธิเขมากร
พระครูวินัยธร สามารถ วัดต้นตาล จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์
พระปลัด ภาติญะ วัดประดิษฐาราม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูสุภัทรปัญญาคุณ
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๑๐๒๓. พระอธิการวิโรจน์ วัดท่าด่าน จังหวัดนครนายก เป็น พระครูไพศาลปราการชล
๑๐๒๔. พระใบฎีกา วงศ์ วัดเขาส่องกล้อง จังหวัดนครนายก เป็น พระครูสิทธิคีรีวงศ์
๑๐๒๕. พระอธิการสงวน วัดคลองหนึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวัชรสีลาภรณ์
๑๐๒๖. พระสมุห์ วิเชน วัดไตรสรณาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูพิทักษ์ธรรมโสภณ
๑๐๒๗. พระสมุห์ สมควร วัดแหลมไผ่ศรี จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูบุญสิริโสภณ
๑๐๒๘. พระครูวินัยธร ยิ่งยง วัดบ้านนาเทพธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวิโรจน์กิตติภัทร
๑๐๒๙. พระอธิการประสมทรัพย์ วัดคุ้งกร่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร
๑๐๓๐. พระอธิการอุบล วัดหนองยางโพธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูปทุมกิตติวัฒน์
๑๐๓๑. พระอธิการสมจิต วัดปากน้ํา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูเกษมชลเขต
๑๐๓๒. พระครูใบฎีกา พีระ วัดไทรงาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูนิโครธวัชราภรณ์
๑๐๓๓. พระอธิการเฉลียว วัดดอนดินแดง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูพิพัฒน์สุภเขต
๑๐๓๔. พระอธิการบุญนาค วัดหนองหว้า จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูมงคลวัฒนาภรณ์
๑๐๓๕. พระอธิการประเสริฐ วัดละลมติม จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูรัตนนันทกิจ
๑๐๓๖. พระอธิการอนันต์ วัดบ่อหลวง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูนันทศีลวิมล
๑๐๓๗. พระอธิการสมพงษ์ วัดป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูอรัญธรรมโกวิท
๑๐๓๘. พระอธิการแวว วัดภูเงิน จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูศีลรัชฎากร
๑๐๓๙. พระใบฎีกา สุพล วัดโคคลาน จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูอุดมธรรมวิภาต
๑๐๔๐. พระอธิการประหยัด วัดภักดีแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูวิมลวัฒโนภาส
๑๐๔๑. พระอธิการประเสริฐ วัดคลองหมี จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสุนทรจิตรารักษ์
๑๐๔๒. พระสมุห์ สุมิตร วัดซับทรายทอง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสุทธิสีลโสภณ
๑๐๔๓. พระอธิการบุญชู วัดบ้านเนินเขาดิน จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูจันทวราจาร
๑๐๔๔. พระมหาสุ ธี ร์ ๔ ประโยค วั ด แร่ ร าษฎร์ สุ ทั ศ น์ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช เป็ น
พระครูปริยัติกิจสุนทร
๑๐๔๕. พระมหาชากรี ๓ ประโยค วัดพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวีรสุตากร
๑๐๔๖. พระสมุห์ สมบูรณ์ วัดเฉลิมกิตติยาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวิจิตรศีลวัตร
๑๐๔๗. พระปลัด สุพจน์ วัดกาญจนาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูกิตติกาญจนารักษ์
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พระอธิการวุฒณรงค์ วัดทอนหงส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูธํารงวุฒิธรรม
พระอธิการสุเชาว์ วัดชนสังขรณพิจิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวิจิตรพัฒนากร
พระสมุห์ สายัน วัดหนองนก จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูอุทัยธรรมโศภิต
พระปลัด ธวัชชัย วัดท่าสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูปัญญากิตตยาธร
พระปลัด ไตรรงค์ วัดโคกเมรุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูจิรธรรมาภิมณฑ์
พระมหาสมศักดิ์ ๔ ประโยค วัดสมหวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสุตธรรมสิทธิ์
พระอธิการบุญฤทธิ์ วัดปัฏนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสังวรบุญกิจ
พระสมุห์ ประเสริฐ วัดวารีวงก์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูธีรวารีวงศ์
พระครูปลัด ชนะ วัดป่าท่าไท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูกิตติปัญญากร
พระอธิการสมหมาย วัดพฤกษาธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสิทธินิคมสาร
พระปลัด อุดมศักดิ์ วัดชยาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูกิตติชยารักษ์
พระปลัด ชินวัชร์ วัดนาราเจริญสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูทีปสมณวัตร
พระอธิการศักดิ์ชาย วัดท้องอ่าว จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสุจิตธรรมวัตร
พระครูสมุห์ ภูวนาท วัดสุมังคลาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสุมังคลรัตนากร
พระใบฎีกา จรัล วัดคลองฉนวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูขันติพลากร
พระอธิการสุขเกษม วัดคงคาล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูกาญจนเขมคุณ
พระอธิการสม วัดหน้าศาลช้างแล่น จังหวัดชุมพร เป็น พระครูโสภิตสังฆการ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดราษฎร์อรุณวารี จังหวัดชุมพร เป็น พระครูอรุณสุจิตตาภรณ์
พระสมุห์ เวชยันต์ วัดไชยราช จังหวัดชุมพร เป็น พระครูสุนทรธรรมชัย
พระอธิการใจ วัดบางหลง จังหวัดชุมพร เป็น พระครูมนัสปิยธรรม
พระอธิการเสนอ วัดวิหารคงคาราม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูวรปัญญาคุณ
พระครูใบฎีกา ประมล วัดประชาอุทิศ จังหวัดชุมพร เป็น พระครูวิธานสัจจธรรม
พระใบฎีกา ไล่ วัดพระรักษ์ จังหวัดชุมพร เป็น พระครูมงคลรัต
พระใบฎีกา สุติพร วัดท่าสุธาราม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูอรรถธรรมาภรณ์
พระปลัด ประเทือง วัดปากปรน จังหวัดตรัง เป็น พระครูสุวัจน์ปัญญาคุณ
พระครูสมุห์ จําเลือง วัดไร่พรุ จังหวัดตรัง เป็น พระครูเมธากร
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พระอธิการสายัณห์ วัดคูหาวิไล จังหวัดตรัง เป็น พระครูวรสันติรัต
พระอธิการสุพรรณ วัดวังหลาม จังหวัดตรัง เป็น พระครูขันติสุวรรณรัต
พระสมุห์ เล็ก วัดควนตุ้งกู จังหวัดตรัง เป็น พระครูสุทันตจิตตากร
พระอธิการเจียร วัดกะปางเหนือ จังหวัดตรัง เป็น พระครูอุดรมังคลารักษ์
พระครูปลัด สมจิตร์ วัดบ้านบกปุย จังหวัดพังงา เป็น พระครูมงคลปัญญา
พระใบฎีกา เคลื่อน วัดเสนานุชรังสรรค์ จังหวัดพังงา เป็น พระครูเสนาธรรมรัต
พระอธิการกรีฑา วัดไสไทย จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูอาทรธรรมาวุธ
พระอธิการวิจิตต์ วัดโพธิ์พัฒนา จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูมงคลโพธิคุณ
พระอธิการสมหมาย วัดพรุเตย จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูสุจิตธรรมารักษ์
พระใบฎีกา สุรพงษ์ วัดสถิตย์ธรรมาราม จังหวัดระนอง เป็น พระครูสถิตธรรโมภาส
พระอธิการสุข วัดเวฬุวนาราม จังหวัดระนอง เป็น พระครูเวฬุวันธรรมารักษ์
พระมหาภูษิต ๔ ประโยค วัดพรุตู จังหวัดสงขลา เป็น พระครูไพบูลปริยัตยาภรณ์
พระอธิการสุธรรม วัดห้วยขันประชาราม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุทธิธรรมานุรักษ์
พระครูใบฎีกา พงศ์เทพ วัดศรีไชย จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสิริชัยวงศ์
พระปลัด กรวิทย์ วัดปานศึกษาธิการาม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูศรัทธาวิทยาภรณ์
พระครูปลัด พัก วัดเขาเก้าแสน จังหวัดสงขลา เป็น พระครูพิศาลศาสนกิจ
พระอธิการประจวบ วัดโคกม่วง จังหวัดสงขลา เป็น พระครูอัมพกัลยาณคุณ
พระอธิการสุกาน วัดท่าช้าง จังหวัดสงขลา เป็น พระครูปุณณธรรมคุณ
พระครูปลัด ณรงค์ วัดป่าสามัคคีธรรมาราม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูพิศิษฐศาสนการ
พระอธิการบุญช่วย วัดทุ่งมะขาม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูปุญโญปถัมภ์
พระสมุห์ ไกรสร วัดนาทวี จังหวัดสงขลา เป็น พระครูวาปีบุญญากร
พระอธิการธวัช วัดชมภูนิมิตร จังหวัดสตูล เป็น พระครูนราทรธรรมคุณ
พระสมุห์ คล้อย วัดท่าจีนพัฒนาราม จังหวัดสตูล เป็น พระครูสุมงคลวรดิตถ์
พระปลัด มนัส วัดโบกขรณี จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูกิตติวชิรโสภณ
พระครูสังฆรักษ์ อารัติ วัดหลักห้า จังหวัดยะลา เป็น พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์
พระครูวินัยธร อรุณชัย วัดสารพฤกษาวาส จังหวัดยะลา เป็น พระครูประภาตจันทวรรณ
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๑๑๐๐. พระปลัด จิรเดช วัด กม. ๒๖ ใน จังหวัดยะลา เป็น พระครูพิศาลประชาทร
๑๑๐๑. พระใบฎีกา อาทิตย์ วัดนภาราม จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูวรธรรมสมาทาน
๑๑๐๒. พระครูสังฆรักษ์ ประสพ วัดโคกตา จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูขันติธรรมาธร
๑๑๐๓. พระอธิการจิตต์ วัดป่าไผ่ จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูเวฬุวันฉันทคุณ
๑๑๐๔. พระครูสังฆรักษ์ สุวิทย์ วัดสันติบถ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสันติธรรมากร
๑๑๐๕. พระอธิการสมโภชน์ วัดป่าบ้านโนนอุดม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิภัชธรรมสาร
๑๑๐๖. พระอธิการธนวัฒน์ วัดดู่ใหญ่วนาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิธานวีรวัฒน์
๑๑๐๗. พระอธิการภาคภูมิ วัดโนนม่วง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปัญญาพิพฒ
ั น์
๑๑๐๘. พระสําอางค์ วัดธรรมราษฎร์เจริญผล จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูปทุมธรรมวุฒิ
๑๑๐๙. พระปลัด ศักดิ์ชัย วัดหลวง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูประภัสร์ธรรมานุกูล
๑๑๑๐. พระปลัด เชวง วัดอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมสุทธิกร
๑๑๑๑. พระมหาประภัคดิ์ ๓ ประโยค วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง จังหวัดเพชรบุรี เป็น
พระครูปริยัติวัชราทร
๑๑๑๒. พระปลัด จิรวัฒน์ วัดกลางสุริยวงศ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสุวิธานธรรมรักขิต
๑๑๑๓. พระครูประเสริฐ วัดชัยสิทธาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสุวินิตธรรมโชติ
๑๑๑๔. พระสมุห์ เจษฎา วัดน้ําผึ้งชาวไร่อ้อย จังหวัดลําปาง เป็น พระครูโสภณพัฒนานุวตั ร
๑๑๑๕. พระประพันธ์ วัดห้วยหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูบุญกิจจานุกูล
๑๑๑๖. พระสุดใจ วัดคุ้มครองธรรม จังหวัดแพร่ เป็น พระครูประจักษ์คุณานุกูล
๑๑๑๗. พระถวิล วัดสุมงคลมังคลาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอาจารสุนทร
๑๑๑๘. พระจําเนียร วัดโพนธาราม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูจันทกิจจานุกูล
๑๑๑๙. พระมหาดชานนท์ ๔ ประโยค วัดกลาง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล
๑๑๒๐. พระมหาพล ๔ ประโยค วั ด สุ ว รรณาราม จั ง หวั ด มหาสารคาม เป็ น พระครู
ปริยัติสุวรรณาภรณ์
๑๑๒๑. พระสําลี วัดเจริญผล จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูอนุกูลจันทสาร
๑๑๒๒. พระสุรพล วัดป่าเครือวัลย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปิยธรรมโกศล
๑๑๒๓. พระฉลอง วัดเวฬุวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสมโภชกาญจนธรรม
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พระครูปลัด ปรียา วัดอุบลนิวาส จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุบลธรรมานุกูล
พระไชยา วัดท่าบ่อ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวรดิตถ์กิจจาทร
พระปลัด ทวี วัดโพธิ์ตาก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิบูลโพธิกิจ
พระสมยศ วัดโคกแก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูรัตนธรรมาทร
พระมหาเรวตะ ๓ ประโยค วัดประทุมธรรมชาติ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครู
พระเกื้อ วัดแสงบูรพา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูบูรพากิจจาทร
พระครูสมุห์ อารมณ์ วัดมูลเหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูวิศาลวรวุฒิ
พระใบฎีกา ธนโชติ วัดสระมรกต จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์กิจจาทร
พระสมุห์ ทองดํา วัดบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูสุวรรณกิจจาทร
พระครูวินัยธร กรวิทย์ วัดมหัตตมังคลาราม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูมงคลถาวรกิจ
พระครูสมุห์ อนุกูล วัดวาส จังหวัดสงขลา เป็น พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล
พระสุเทพ วัดศุภศาสตราราม จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูนิติธรรมวุฒิ
พระประจวบ วัดทุ่งคา จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูสุมณฑ์วรคุณ
พระมหาวสันต์ ๖ ประโยค วัดอมรคีรี กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีวิรุฬหกิจ
พระมหาถวิล ๔ ประโยค วัดม่วงแค กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอนุสิฐวัชรธรรม
พระมหาชลภัช ๓ ประโยค วัดโกมุทพุทธรังสี กรุงเทพมหานคร เป็น พระครู
พระครูใบฎีกา สังเวียน วัดยางสุทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูเขมาภิวุฒิ
พระปลัด สุรินทร์ วัดม่วง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูจันทสโรทัย
พระครูปลัด กมล วัดสุขใจ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิจิตรสังฆกิจ
พระสมเกียรติ วัดเจริญธรรมาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร
พระครูสังฆรักษ์ มานิตย์ วัดอุทัยธาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูเกษมสังวรกิจ
พระครูวินัยธร วิษณุ วัดบางประทุนนอก กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิจิตรกิจจาทร
พระปลัด นิพนธ์ วัดบุญรอดธรรมาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุกิจจาภิรม
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๑๑๔๗. พระสมุห์ สมคิด วัดทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโอภาสจริยานุวัตร
๑๑๔๘. พระไพโรจน์ วัดราษฎร์นิยมธรรม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสุกิจธรรมานุวัตร
๑๑๔๙. พระครูปลัด กฤษฎา วัดมหาบุศย์ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิสิฐกิจจารักษ์
๑๑๕๐. พระใบฎีกา วสันต์ วัดขุมทอง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพิมลวรานุกิจ
๑๑๕๑. พระครูใบฎีกา บุญธรรม วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสังฆกิจจานุยุต
๑๑๕๒. พระครูวินัยธร สําราญ ๓ ประโยค วัดบางโฉลงใน จังหวัดสมุทรปราการ เป็น
พระครูจันทสารสุตกิจ
๑๑๕๓. พระใบฎีกา ปรีชา วัดลาดชิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูอรุณปรีชาธร
๑๑๕๔. พระสมพงษ์ วัดสุทธาวาส จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูอาทรสุทธานุกิจ
๑๑๕๕. พระครูปลัด ประหยัด วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูพิริยธรรมสาร
๑๑๕๖. พระใบฎีกา จําลอง วัดถ้ํารัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยวราทร
๑๑๕๗. พระสมุห์ วารินทร์ วัดบ้านหลวง จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูปฐมญาณวิชัย
๑๑๕๘. พระครูธรรมธร ภาณุพงศ์ วัดเขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิรุฬห์ธรรมวงศ์
๑๑๕๙. พระปลัด พิเชฐ วัดป่าโป่งกระทิง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิชิตธรรมคุณ
๑๑๖๐. พระปลัด สมศักดิ์ วัดในกลาง จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวัชรกิจจานุกิจ
๑๑๖๑. พระปลัด อนุสรณ์ วัดเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิธานกิจจาทร
๑๑๖๒. พระมณเฑียร วัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาสจริยาทร
๑๑๖๓. พระมหาทองหยอด ๓ ประโยค วัดสามัคคีชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครู
สุตพัชรานุวัตร
๑๑๖๔. พระปลัด เสวย วัดสังฆาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูอาทรสังฆพินิต
๑๑๖๕. พระปลัด สีมา วัดดอนมูล จังหวัดตาก เป็น พระครูอาทรสีลวัฒน์
๑๑๖๖. พระครูวินัยธร สมเกียรติ วัดดอยหลวง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูพุทธิธรรมานุสิฐ
๑๑๖๗. พระครูปลัด สหสิงห์ วัดภูมิพาราราม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูกิตติญาณคุณ
๑๑๖๘. พระถิรคุณวิสิษฎ์ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุวรรณปัญญาคม
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พระมหาสุบัน ๓ ประโยค วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครู
พระมหาวุฒิกร ๓ ประโยค วัดสระแก้ว จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุตรัตนานุกิจ
พระครูปลัด จําเริญ วัดอภิสิทธิ์ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสิทธิวีรานุกลู
พระสมุห์ จักรกฤษ์ วัดสารพัฒนึก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูจินดาสารานุกูล
พระปลัด ชาติชาย วัดวารินทราราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวารินทร์ธุรานุกูล
พระพนาวรรณ วัดบ้านเขื่องคํา จังหวัดยโสธร เป็น พระครูพิศาลกิจจานุการ
พระมหาประกาย ๖ ประโยค วั ด ศิ ริ ว ราวาส จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เป็ น พระครู
พระมหาธรรมวิทย์ ๕ ประโยค วัดดวนใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสิริธรรมานุกิจ
พระเฉลิม วัดกระแซง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุมนพัฒนานุกูล
พระสมุห์ สุรศักดิ์ วัดธาตุประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูประสิทธิ์เจติยาทร
พระสมยงค์ วัดศรีใคร จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูวรกิจจานุวัตร
พระปลัด ทินกร วัดใหม่ประตูชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูชัยกิจจาภินันท์
พระเสก วัดหนองพลอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโชติปัญญาทร
พระปลัด ประจักษ์ วัดตะคร้อ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอุดมเดชานุสนธิ์
พระชัยมงคล วัดโนนหมัน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอาทรกิจวิมล
พระใบฎีกา ถนอมศักดิ์ วัดหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปรีชากิจจาทร
พระปลัด นันทวุฒิ วัดสํานักตะคร้อ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปัญญากิจจานุยุต
พระครูสังฆรักษ์ วิชัย วัดกลาง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูรัตนกิจจาภิวัฒน์
พระครูปลัด ณรงค์ วัดทุ่งแฝก จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูกิตติวรานุกูล
พระสิงห์สยาม วัดเขาวงศ์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูคีรีเขตกิจจารักษ์
พระปลัด บุญธรรม วัดโพธิ์แทน จังหวัดนครนายก เป็น พระครูโพธิธรรมานุกิจ
พระครูปลัด ปรีชา วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูนวกรรมโกวิท
พระครูปลัด พิสูจน์ศักดิ์ วัดทุ่งเซียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูกิตติวัฒนานุกูล
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พระมหาเสรี ๓ ประโยค วัดสามแก้ว จังหวัดชุมพร เป็น พระครูนิกรครุนาถ
พระมหานนทชัย ๖ ประโยค วัดพระนางสร้าง จังหวัดภูเก็ต เป็น พระครูศรีกิตยาธร
พระปลัด เจริญ วัดเอก จังหวัดสงขลา เป็น พระครูภัทรกิจจานุกูล
พระใบฎีกา ชํานาญ วัดควนน้อย จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูปัญญาวรคุณ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

