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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
จํานวน ๑,๒๕๑ รูป ดังนี้
๑. พระเทพวิสุทธิกวี เป็น พระธรรมกิตติเมธี สีลาจารวัตรวิมล โสภณปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดกิตติคุณวัฒน์ ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒. พระเทพปริยัติมุนี เป็น พระธรรมเจดีย์ ศรีปริยัติคุณ วิบูลสิทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดทองนพคุณ พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓. พระเทพมุนี เป็น พระธรรมคุณาภรณ์ สุนทรศีลสมาจาร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดคุณวัฒน์ ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔. พระเทพวิ ริ ย าภรณ์ เป็ น พระธรรมสุ ธี ศรี ศ าสนโสภณ วิ ม ลปริ ยั ติ วิ ธ าน บริ ห าร
ศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดหัวลําโพง
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๖ รูป คือ พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕. พระเทพสิทธิญาณรังสี เป็น พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน
วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
สถิต ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
๖ รูป คือ พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์ ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูธรรมธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๖. พระราชสารโมลี เป็ น พระเทพวั ช ราภรณ์ บวรศาสนกิ จ วิ ธ าน ศาสนภารธุ ร าทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง
จังหวัดกําแพงเพชร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๗. พระราชวินัยเวที เป็น พระเทพสารเวที ศีลาจารวัตรวิมล โกศลศาสนกิจ ยติคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดโบสถ์ พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๘. พระราชสุวรรณมุนี เป็น พระเทพสุวรรณโมลี ศรีธรรมกถาสุนทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์
มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด มหาธาตุ วรวิ ห าร
พระอารามหลวง จั ง หวั ด เพชรบุ 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
๙. พระราชวิจิตรปฏิภาณ เป็น พระเทพปฏิภาณวาที สุรภาณีพุทธิปัญญาวิกรม อุดมธรรมสุนทร
มหาคณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด สุ ทั ศ นเทพวราราม
ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ
พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๐. พระราชพุฒิมุนี เป็น พระเทพกิตติมุนี ศรีธรรมโสภิต วีรศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิ ต ณ วัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๑๑. พระราชวินัยสุนทร เป็น พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ ศาสนภารธุราทร สุนทรปริยัติกิจ
ยติ ค ณิ ส สร บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น เทพ สถิ ต ณ วั ด นิ เ วศธรรมประวั ติ
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ
พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๒. พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพปริยัตยาจารย์ ไพศาลปริยัติคุณ วิบูลศาสนกิจจาทร
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดกลาง พระอารามหลวง
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ 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
๑๓. พระราชภาวนาพิ นิ จ เป็ น พระเทพมงคลญาณ ปรี ช าญาณวิ ม ล โสภณศาสนกิ จ
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดพุทธบูชา
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๔. พระราชปั ญ ญาเวที เป็ น พระเทพปั ญ ญาภรณ์ สุ น ทรปริ ยั ติ กิ จ ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง
จังหวัดนครสวรรค์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๑๕. พระราชสุตาภรณ์ เป็น พระเทพมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๖. พระราชวิ สุ ท ธิ ดิ ล ก เป็ น พระเทพวิ สุ ท ธิ ดิ ล ก สาธกธรรมวิ จิ ต ร ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดสามพระยา พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๗. พระราชสุ ม นต์ มุ นี เป็ น พระเทพวิ สุ ท ธิ ก วี ศรี ป ริ ยั ติ ว ราลงกรณ์ ศาสนภารธุ ร าทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑
พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๘. พระราชวรเวที เป็ น พระเทพวิ สุ ท ธิ โ สภณ วิ ม ลวรธรรมานุ สิ ฐ ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดราชคฤห์ วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๑๙. พระราชปฏิภาณโกศล เป็น พระเทพเมธากรกวี ศีลาจารวัตรวิมล โสภณศาสนกิจ
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเขมาภิรตาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๐. พระราชปริ ยั ติ มุ นี เป็ น พระเทพวิ ริ ย าภรณ์ สุ น ทรศาสนกิ จ ตรี ปิ ฎ กบั ณ ฑิ ต
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
จัง หวัด พัท ลุง มีฐ านานุศัก ดิ์ตั้ง ฐานานุก รมได้ ๕ รูป คือ พระครูป ลัด ๑ พระครูวินัย ธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๑. พระราชสุวรรณเวที เป็น พระเทพสุวรรณมุนี สีลาจารภูษิต บริหารศาสนกิจวิธาน
มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๒. พระราชโมลี เป็น พระเทพปริยัติมุนี ศรีวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๒๓. พระราชบั ณ ฑิ ต เป็ น พระเทพบั ณ ฑิ ต พิ พิ ธ ศาสนกิ จ โกศล โสภณปริ ยั ต ยาทร
ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดอ่างทอง
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๔. พระมงคลภาณกาจารย์ เป็น พระราชมงคลญาณ ปรีชาญาณกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชประดิษฐ-สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๕. พระวิเชียรธรรมคุณาธาร เป็น พระราชคุณาธาร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
พระอารามหลวง กรุ งเทพมหานคร มีฐานานุ ศัก ดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คื อ พระครูป ลัด ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๖. พระโพธิธรรมธาดา เป็น พระราชญาณมุนี ศรีภาวนานุสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้น ราช ฝ่า ยวิปัส สนาธุร ะ สถิต ณ วัด ท่า โพธิ์ พระอารามหลวง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๗. พระประสาธน์สารคุณ เป็น พระราชพิศาลสุธี ปรีชาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทุ่งโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๘. พระมงคลวัฒน์ เป็น พระราชมงคลวิสุทธิ์ พุทธิธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบุญเกิด จังหวัดพะเยา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป
คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๒๙. พระอุ ทั ย ธรรมานุ วั ต ร เป็ น พระราชอุ ทั ย โสภณ วิ ม ลสั ง ฆกิ จ จาทร มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด หนองขุ น ชาติ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๐. พระวิ จิ ต รธรรมนิ เ ทศ เป็ น พระราชวิ จิ ต รปฏิ ภ าณ บริ ห ารสาธุ กิ จ มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
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๓๑. พระโสภณธรรมเมธี เป็ น พระราชสุ ว รรณเวที ศรี ศ าสนกิ จ จาทร มหาคณิ ส สร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด สุ ว รรณคี รี กรุ ง เทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๒. พระสุเมธมุนี เป็น พระราชญาณมงคล โสภณศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๓. พระศรีวิสุทธาภรณ์ เป็น พระราชสุมนต์มุนี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๔. พระสุธีธรรมนาถ เป็น พระราชวชิโรดม วิกรมสรรพกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๕. พระปริยัติวโรปการ เป็น พระราชสุตาภรณ์ สุนทรศาสนวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๓๖. พระอรรถกิจโกศล เป็น พระราชวินัยสุนทร บวรศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด พระราม ๙ กาญจนาภิ เ ษก พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๗. พระปริยัติโมลี เป็น พระราชปริยัติโมลี ปรีชาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสารนาถธรรมาราม จังหวัดระยอง มีฐานานุศักดิ์ตั้ง
ฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๘. พระประภัสสรมุนี เป็น พระราชวินัยโสภณ โกศลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๓๙. พระศรีวิสุทธินายก เป็น พระราชเมธากรกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต วัดสนามพราหมณ์ จังหวัดเพชรบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๓ ข

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

๔๐. พระสุนทรกิจ จาภิวั ฒน์ เป็น พระราชสิท ธิสุน ทร บวรศาสนกิจวิ ธาน มหาคณิส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดคลองเตยใน มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๑. พระศรีรัตนวิมล เป็น พระราชวรเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด โคกสมานคุ ณ พระอารามหลวง จั ง หวั ด สงขลา
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๔๒. พระวิมลญาณมุนี เป็น พระราชปัญญาเวที ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ท่ า ตอน พระอารามหลวง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๔๓. พระโสภณวราภรณ์ เป็น พระราชรัตนเวที ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๔๔. พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์ เป็น พระราชปรีชามุนี ศรีศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเลย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้
๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๕. พระศรีศาสนโมลี เป็น พระราชธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโค้งสนามเป้า จังหวัดจันทบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม
ได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๖. พระวิสิฐพัฒนวิธาน เป็น พระราชวชิรากร สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด มหาธาตุ ว ชิ ร มงคล จั ง หวั ด กระบี่ มี ฐ านานุ ศั ก ดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๔๗. พระสิทธิญาณมุนี เป็น พระราชสิทธิวรคุณ วิบูลธรรมาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด คู ห าสวรรค์ พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๔๘. พระมงคลบัณฑิต เป็น พระราชศีลาจาร ไพศาลวุฒิคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๔๓ ข

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

๔๙. พระเมธีวชิรธาดา เป็น พระราชวชิรธาดา กิจจานุกิจบริหาร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลําภู
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรม ได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๕๐. พระรั ต นากรวิ สุ ท ธิ์ เป็ น พระราชปริ ยั ต ยาทร บวรศาสนกิ จ วิ ธ าน มหาคณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดกลาง จังหวัดศรีสะเกษ มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕๑. พระสิทธิพัฒโนดม เป็น พระราชสิทธิโสภณ วิมลวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด ตู ม พระอารามหลวง จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๕๒. พระโสภณปริยัตยาภรณ์ เป็น พระราชสุตาลังการ บริหารศาสนกิจจานุกิจ มหาคณิสสร
บวรสั ง ฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช สถิ ต ณ วั ด พรหมสุ ริ น ทร์ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๕๓. พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ เป็น พระราชสิทธิเวที ศรีศาสนกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕๔. พระภาวนากิจวิมล เป็น พระราชภาวนาโกศล โสภณวีรานุวัติ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้ น ราช ฝ่ า ยวิ ปั ส สนาธุ ร ะ สถิ ต ณ วั ด จั น ทาราม จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๕๕. พระอุ ด มธี ร คุ ณ เป็ น พระราชปฏิ ภ าณโกศล โสภณปริ ยั ติ ว ราลงกรณ์ ยติ ค ณิ ส สร
บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
พระอารามหลวง กรุ งเทพมหานคร มีฐานานุ ศัก ดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คื อ พระครูป ลัด ๑
พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕๖. พระวิชัยธรรมคณี เป็น พระราชภาวนาโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
จังหวั ดบึ งกาฬ มี ฐานานุศั กดิ์ ตั้งฐานานุ กรมได้ ๔ รู ป คื อ พระครูป ลัด ๑ พระครูสั งฆรัก ษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
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๕๗. พระสุธีวรญาณ เป็น พระราชปวราจารย์ ตรีปิฎกวิภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑
พระครูใบฎีกา ๑
๕๘. พระสุธีธรรมานุวัตร เป็น พระราชปริยัติมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑
พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๕๙. พระศรีคัมภีรญาณ เป็น พระราชปริยัติกวี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม
คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์
ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑
๖๐. พระครูฌานวิรัต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะปลัดกลางมีนามว่า พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ พิศาลวรกิจโกศล
โสภณศีลาจารนิวิฐ พิพิธมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต
๖๑. พระครูอนุสิฐธรรมสาร วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์
๖๒. พระครูวิสุทธิธรรมวัฒน์ วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระรามัญมุนี
๖๓. พระครูสุพจนวรคุณ วัดห้วงพัฒนา จังหวัดตราด เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวิมล
เมธาจารย์
๖๔. พระครูวินัยสารโสภณ วัดราษฎร์นิยม จังหวัดนนทบุรี เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระวินัยโสภณ
๖๕. พระครูไพบูลย์พัฒนาทร วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง จังหวัดหนองบัวลําภู
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวุฒิสารโสภณ
๖๖. พระครู ปิ ย ธนาทร วั ด อมริ น ทราราม จั ง หวั ด ราชบุ รี เป็ น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระปิยทัสสี
๖๗. พระมหาปราโมทย์ ๙ ประโยค วั ด หลวงพ่ อ สดธรรมกายาราม จั ง หวั ด ราชบุ รี
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระปิฎกโกศล
๖๘. พระมหาสุมินทร์ ๙ ประโยค วัดห้วยหินฝน จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระศรีสัจญาณมุนี
๖๙. พระมหาวิโรจน์ ๗ ประโยค วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดกําแพงเพชร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสุธีวัชโรดม
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๗๐. พระมหาบัณฑิต ๗ ประโยค วัดหัวป้อมใน จังหวัดสงขลา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระโสภณวราภรณ์
๗๑. พระครู ป ริยั ติ การโกวิ ท วั ด ใต้ โ พธิ์ ค้ํ า จั ง หวั ดกาฬสิ น ธุ์ เป็น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระพุทธิสารคุณ
๗๒. พระครูสิริปริยัติโสภิต วัดสว่างวารี จังหวัดมหาสารคาม เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระสารคามมุนี
๗๓. พระครูสิริรัตโนภาส วัดพระธาตุเชิงชุม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสกลนคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสิริพัฒนาภรณ์
๗๔. พระครูปริยัติคุณาสัย วัดประดู่พัฒนาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสิริคณาจารย์
๗๕. พระครูปริยัติธรรมโสภณ วัดบ้านยางเครือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระโสภณปริยัตยาภรณ์
๗๖. พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ วัดลี จังหวัดพะเยา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวิมลญาณมุนี
๗๗. พระครู พิ ศ าลจริ ย คุ ณ วั ด บึ ง นาราง จั ง หวั ด พิ จิ ต ร เป็ น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระพิศาลสาธุกิจ
๗๘. พระครูอนุกูลวชิรกิจ วัดพระรูป จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระพิพิธพัชโรดม
๗๙. พระครู พิ ม ลธรรมนิ เ ทศก์ วั ด ทุ่ ง จั ง หวั ด สกลนคร เป็ น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระรัตนากรวิสุทธิ์
๘๐. พระมหาถาวร ๙ ประโยค วัด มหาธาตุ พระอารามหลวง จัง หวัด เพชรบูร ณ์
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุธีวชิราภรณ์
๘๑. พระมหาภูริภัทร์ ๙ ประโยค วัดเขาต่อ จังหวัดกระบี่ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระเมธีธรรมากร
๘๒. พระมหาวีระ ๘ ประโยค วัดนางในธัมมิการาม จังหวัดอ่างทอง เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระโสภณปริยัติเมธี
๘๓. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ ปราโมทย์ ๗ ประโยค วัดบ้านถ้ํา จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุธีธรรมนาท
๘๔. พระมหาสมวงศ์ ๗ ประโยค วัดชัยภูมิวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระปริยัติกิจวิธาน
๘๕. พระมหาพีร์ ๗ ประโยค วัดเขาดีสลัก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระรัตนเวที
๘๖. พระมหาบุญพรม ๗ ประโยค วัดโนนพระแก้ว จังหวัดหนองคาย เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระเมธีปริยัติธาดา
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๘๗. พระมหาสมพล ๗ ประโยค วัด เมือ งยะลา พระอารามหลวง จัง หวัด ยะลา
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสิริปัญญาคุณ
๘๘. พระมหาทองใส ๗ ประโยค วัดราชวรินทร์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระสิทธิศีลการ
๘๙. พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระปริยัติวรคุณ
๙๐. พระครูวัชรสิทธิคุณ วัดป่าศรีสําราญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระวินัยเมธี
๙๑. พระครูบวรคณานุศาสน์ วัดสุทธจินดา วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระอุดมธีรคุณ
๙๒. พระครูสุนทรศาสนคุณ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระวิสุทธิคณาภรณ์
๙๓. พระครู ส ิ ร ิ ร ั ต นวราภรณ์ วั ด แจ้ ง พระอารามหลวง จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสิริรัตนาภรณ์
๙๔. พระครูญาณรัตนากร วัดป่าทรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระญาณวิลาศ
๙๕. พระครูปิยคุณวัตร วัดดอนมูล จังหวัดตาก เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุนทรสมาจาร
๙๖. พระครูวิภัชธรรมคุณ วัดจระเข้หิน จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระสุขุมธรรมวาที
๙๗. พระครูเกษมธรรมาลังการ วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า
พระสิทธิญาณมุนี
๙๘. พระครู ป ระภั ท รธรรมทิ น วั ด พุ น้ อ ย จั ง หวั ด ลพบุ รี เป็ น พระราชาคณะมี น ามว่ า
พระโสภณพัฒนคุณ
๙๙. พระครู ศ รี ป ริ ยั ติ คุ ณ วั ด นาคกลาง วรวิ ห าร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระปริยัติวโรปการ
๑๐๐. พระครู พิ ศ าลจริ ย าภิ ร ม วั ด ประดู่ พระอารามหลวง จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาวิสุทธิโสภณ
๑๐๑. พระครูศรีธรรมนิเทศก์ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระมงคลวราจารย์
๑๐๒. พระมหามานิ ต ๙ ประโยค วั ด พิ ช ยญาติ ก าราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีคัมภีรญาณ
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๑๐๓. พระมหาปรี ช า ๙ ประโยค วั ด สร้ อ ยทอง พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีปริยัติสุธี
๑๐๔. พระมหาสุ ท ธิ วั ฒ น์ ๙ ประโยค วั ด เทวราชกุ ญ ชร วรวิ ห าร พระอารามหลวง
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีศาสนโมลี
๑๐๕. พระมหาวีรภัทร ๙ ประโยค วัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีรตั นวิมล
๑๐๖. พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ สมดี ๗ ประโยค วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวิมลวัฒนคุณ
๑๐๗. พระมหามนัส ๗ ประโยค วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระปริยัติคุณากร
๑๐๘. พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ อุดม ๕ ประโยค วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง
จังหวัดตรัง เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสิริวิชชาธร
๑๐๙. พระครู ศ รี ช ยาภิ วั ฒ น์ วั ด อรุ ณ ราชวราราม ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุนทรกิจโกศล
๑๑๐. พระครูสิริธนากร วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระโสภณธีรคุณ
๑๑๑. พระครูสิริปัญญาวิบูล วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระปริยัติวรานุกูล
๑๑๒. พระครู ส ถิ ต ศี ล วั ฒ น์ วั ด บุ ป ผาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระกิตติวิมลเมธี
๑๑๓. พระครูสุทธิปริยัตยาทร วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวิมลปัญญาภรณ์
๑๑๔. พระครู ป ลั ด สั ม พิ พั ฒ นญาณาจารย์ สิ ง ห์ ณ รงค์ ๓ ประโยค วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส
ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระอดุลธรรมสุธี
๑๑๕. พระครูวิธานอมรกิจ วัดอมรินทราราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์
๑๑๖. พระมหาลําพวน ๗ ประโยค วัดบึงลาดสวาย จังหวัดนครปฐม เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสุเมธมุนี
๑๑๗. พระครู สุ ต วั ฒ นกิ จ วั ด ภาวนาภิ ร ตาราม กรุ ง เทพมหานคร เป็ น พระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาวรคุณ
๑๑๘. พระครูสังฆรักษ์ เฉลิม วัดพระญาติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระโบราณคณิสสร
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๑๑๙. พระครู ว รวรรณาภรณ์ วัด ไชยสถาน จั ง หวั ดเชี ยงใหม่ เป็ น พระราชาคณะมีน ามว่ า
พระมงคลสิริ
๑๒๐. พระครู บวรพั ฒนโกศล วั ดหั วคู้ จั ง หวัด สมุ ทรปราการ เป็นพระราชาคณะมี นามว่ า
พระปริยัติวงศาจารย์
๑๒๑. พระครู โ ชติ วั ต รวิ ม ล วั ด คลองตาลอง จั ง หวั ด นครราชสี ม า เป็ น พระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาพัฒนานุสิฐ
๑๒๒. พระครูภาวนาวีรคุณ วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาประชานุกูล
๑๒๓. พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ โสภณ วัดพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสิทธิสิงหเสนี
๑๒๔. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ อุเทน วัดท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระญาณวิกรม
๑๒๕. พระครู ป ลั ด อริ ย ชาติ วั ด แสงแก้ ว โพธิ ญ าณ จั ง หวั ด เชี ย งราย เป็ น พระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนารัตนญาณ
๑๒๖. พระมหาสุทัศน์ ๙ ประโยค วัดดาวดึงษาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีศาสนบัณฑิต
๑๒๗. พระมหาโชว์ ๗ ประโยค วัดศรีสุดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุธีวีรบัณฑิต
๑๒๘. พระมหาสุทิตย์ ๗ ประโยค วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะ
มีนามว่า พระสุธีรัตนบัณฑิต
๑๒๙. พระครูสุวัตถิธรรมรัต วัดสามัคคีธรรม จังหวัดพังงา เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ
มีนามว่า พระภาวนาธรรมาภิราม
๑๓๐. พระครูภาวนาวิรัช วัดร่ําเปิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ
มีนามว่า พระภาวนาธรรมาภิรัช
๑๓๑. พระครู ภ าวนาธรรมาภิ นั น ท์ วั ด นาหลวง จั ง หวั ด อุ ด รธานี เป็ น พระราชาคณะ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาธรรมาภินันท์
๑๓๒. พระครู ป ลั ด สุ วั ฒ นมงคลวรคุ ณ สมรั ก ษ์ วั ด สุ ท ธาวาส จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาธรรมาภิรักษ์
๑๓๓. พระมหาอุทัย ๕ ประโยค วัดยางขาว จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุธีวรญาณ
๑๓๔. พระมหาประจวบ ๕ ประโยค วัดคุณาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสิริทีปคุณากร
๑๓๕. พระมหาเอกชัย ๔ ประโยค วัดศรีเทพประดิษฐาราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุธีวีรวงศ์
๑๓๖. พระมหานิพนธ์ ๕ ประโยค วัดศรีธนู จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสิริทีปรัต
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๑๓๗. พระมหาสมเกียรติ ๕ ประโยค วัดน้ําจั้น จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูสิริธรรมกิตติ
๑๓๘. พระมหาวิวัฒ ๕ ประโยค วัดเขาน้อย จังหวัดระยอง เป็น พระครูสิริคีรีวัฒน์
๑๓๙. พระมหานุศาสตร์ ๖ ประโยค วัดโพธิโสภาราม จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูศรีเมตตานุศาสก์
๑๔๐. พระมหานวปฎล ๖ ประโยค วัดโพธิคุณ จังหวัดตาก เป็น พระครูสุธีวุฒิคุณ
๑๔๑. พระมหาวรเวช ๕ ประโยค วัดสันคือ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสิริพัฒนเมธี
๑๔๒. พระมหาชวลิต ๕ ประโยค วัดเชือกนอก จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูสิริศาสนธรรม
๑๔๓. พระครูวินัยธร วันชัย วัดกอบกุลรัตนาราม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูบวรชัยวัฒน์
๑๔๔. พระมหาสมนึก ๖ ประโยค วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูศรีภาวนานุศาสก์
๑๔๕. พระมหาถนอม ๖ ประโยค วัดพายัพ พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เป็น
พระครูศรีภาวนาวิกรม
๑๔๖. พระมหาประทุม ๖ ประโยค วัดหลักสี่ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูศรีปุญญากร
๑๔๗. พระครูปลัดกิตติวิมลวัฒน์ นิยม ๖ ประโยค วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูศรีกิตติวัฒน์
๑๔๘. พระมหาสุทธิศักดิ์ ๖ ประโยค วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูศรีวิสุทธิวรกิจ
๑๔๙. พระมหาบุญเสริม ๕ ประโยค วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูอเนกสารคุณ
๑๕๐. พระครู ป ลั ด สมชาย ๓ ประโยค วั ด มหรรณพาราม วรวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิธานสมณวัตร
๑๕๑. พระมหาชูศักดิ์ ๖ ประโยค วัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็น
พระครูศรีธัญญาภรณ์
๑๕๒. พระมหาจงรัก ษ์ ๕ ประโยค วัด ไผ่ล้อ ม พระอารามหลวง จัง หวัด จัน ทบุรี เป็น
พระครูสิริวราดิศัย
๑๕๓. พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร เจริญศักดิ์ ๔ ประโยค วัดเพชรสมุทร วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสุตธรรมานุวัตร
๑๕๔. พระมหาจีรพันธ์ ๖ ประโยค วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็น พระครูศรีธรรมวราภรณ์
๑๕๕. พระมหามณเฑียร ๕ ประโยค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูสิริรัตนสุนทร
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๑๕๖. พระมหาธีราวุฒิ ๕ ประโยค วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
เป็น พระครูสิริปริยัติวิสิฐ
๑๕๗. พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์ สุทธิพงษ์ ๔ ประโยค วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร
พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสิทธิปริยัตยานุกูล
๑๕๘. พระครูปลัดปัญญาวัฒน์ ณัฐพนธ์ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เป็น
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์
๑๕๙. พระมหาสกล ๖ ประโยค วัดราชบุรณะ พระอารามหลวง จังหวัดชุมพร เป็น พระครู
ศรีกิตตยาทร
๑๖๐. พระมหาประทีป ๖ ประโยค วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครู
ศรีวุฒิปราโมทย์
๑๖๑. พระมหาอนุชาติ ๖ ประโยค วัดไผ่เหลือง จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูศรีสมณวัตร
๑๖๒. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ ประยูร วัดบ่อ จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูกิตติวรานุวัตร
๑๖๓. พระครูป ลัด ปริยัติวัฒ น์ ธรรมภณ วัด ธรรมิก ราช จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา เป็น
พระครูธรรมิกาจารคุณ
๑๖๔. พระมหาสําราญ ๕ ประโยค วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครู
ประพัฒนศีลคุณ
๑๖๕. พระครูปลัดสุธรรมวัฒน์ นิคม วัดตะบกเตี้ย จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูธํารงธรรมวงศ์
๑๖๖. พระมหาพลลภัตม์ ๕ ประโยค วัด แหลมมะเกลือ จัง หวัดนครปฐม เป็น พระครู
สิริสิกขกิจ
๑๖๗. พระมหาสรรเสริญ ๖ ประโยค วัดพุประดู่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูศรีกาญจนากร
๑๖๘. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศุภชัย ๓ ประโยค วัดเพชรพลี จังหวัดเพชรบุรี เป็น
พระครูวัชรชัยธรรม
๑๖๙. พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์ ก้องเกียรติ วัดคลองขุดเล็ก จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น
พระครูพิสุทธิ์ธีรานุวัฒน์
๑๗๐. พระมหาวิตัน ๕ ประโยค วัดเชียงยืน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสิริญาณวัชร์
๑๗๑. พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ ประวัติ ๔ ประโยค วัดศรีจันทร์ เป็น พระครูวิสุทธิธีรคุณ
๑๗๒. พระมหาวิริยะ ๖ ประโยค วัดบุละกอ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูศรีวิริยาภรณ์
๑๗๓. พระมหาวิโรจน์ ๖ ประโยค วัดตะปัน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูศรีสิทธิวิธาน
๑๗๔. พระมหาบุญทัน ๕ ประโยค วัดกุดเวียน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสิริพัฒนพิธาน
๑๗๕. พระมหาศุภโชติ ๕ ประโยค วัดบ้านสูงเนิน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสิริปริยัตยาภิรม
๑๗๖. พระครูปลัด สุริยันต์ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครู
ภาวนาชยานุสิฐ
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๑๗๗. พระครูปลัดมงคลเจติยวัฒน์ ศุภชัย วัดศรีสองเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สิทธิภาวนานุศาสก์
๑๗๘. พระครูปลัดวิริยวัฒน์ อารยะ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลําพูน เป็น พระครู
ภาวนาวิริยวัฒน์
๑๗๙. พระมหาเฉลิมชัย ๔ ประโยค วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูประภัสสรสุตกิจ
๑๘๐. พระครูปลัด มานิตย์ ๔ ประโยค วัดรัชฎาธิษฐาน ราชวรวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิธานสุตสุนทร
๑๘๑. พระมหาอภิวัฒน์ ๖ ประโยค วัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรปราการ
เป็น พระครูธํารงธีรสาร
๑๘๒. พระมหาคําปุน ๓ ประโยค วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็น พระครูวิจิตรธรรมโกศล
๑๘๓. พระครูใบฎีกา จักรพงษ์ วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูจักรธรรมนิวิฐ
๑๘๔. พระมหาสุข ๔ ประโยค วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี
เป็น พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ
๑๘๕. พระมหาบุญถิ่น ๓ ประโยค วัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็น พระครูสุตพัชรานุกูล
๑๘๖. พระครูวิจิตรสรคุณ ถาวร ๔ ประโยค วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร พระอารามหลวง
จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวิจิตรปริยัตยาทร
๑๘๗. พระครูปลัด จิตติชัย วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์
๑๘๘. พระสุรศักดิ์ วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย เป็น พระครูศาสนกิจโกศล
๑๘๙. พระมหาปุ่ น ๔ ประโยค วั ด บูร พาภิ ราม พระอารามหลวง จั ง หวั ดร้ อ ยเอ็ด เป็ น
พระครูสุตกิจจานุยุต
๑๙๐. พระมหาไพรบูรณ์ ๓ ประโยค วัดกลางมิ่งเมือง พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
พระครูสุตกิตติวิบูล
๑๙๑. พระมหาบุญมี ๔ ประโยค วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครู
ปริยัติวัฒนธํารง
๑๙๒. พระครูสมุห์ สมชาย ๔ ประโยค วัดสะแก พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา
เป็น พระครูปริยัติวัฒนวงศ์
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๑๙๓. พระครูปลัด นิมิตร ๔ ประโยค วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
พระครูปริยัติธรรมนิเทศก์
๑๙๔. พระสันติ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็น พระครูสุนทรเจติยาภิมณฑ์
๑๙๕. พระครูปลัดดิลกวัฒน์ วีระวัฒน์ วัดคู้บอน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูประสิทธิ์ดิลกธรรม
๑๙๖. พระครูปลัดชัยวัฒน์ พิชัย วัดช่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูพิชัยเดชารักษ์
๑๙๗. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ วิชัย วัดสันติวิหาร จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูอาคมสิทธิสุนทร
๑๙๘. พระมหาสุขภัทร์ ๕ ประโยค วัดหนองคันธมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูสิรภิ ัทรโกศล
๑๙๙. พระมหาทองสุข ๕ ประโยค วัดศรีสุวรรณมงคล จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครู
สิริสุวรรโณภาส
๒๐๐. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ชูศักดิ์ วัดแหลมใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสิทธิชินวงศ์
๒๐๑. พระครูธรรมธร สัมฤทธิ์ ๓ ประโยค วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโกศลสมิทธิการ
๒๐๒. พระมหาวันชัย ๓ ประโยค วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็น
พระครูสุนทรชัยสิทธิ
๒๐๓. พระครูวินัยธร สุวัฒน์ ๓ ประโยค วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูมหาวราทร
๒๐๔. พระครู ป ลั ด สวั ส ดิ์ วั ด อรุ ณ ราชวราราม ราชวรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสถิตวิรุฬห์ธรรม
๒๐๕. พระครูสังฆรักษ์ สังเวียน วัดเศวตฉัตร วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูโสภณกิตติวิธาน
๒๐๖. พระครูปลัด บุญส่ง วัดมหาพฤฒาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูวิธานอาจารวัตร
๒๐๗. พระครู สั ง ฆรั ก ษ์ สนอง วั ด จั ก รวรรดิ ร าชาวาส วรมหาวิ ห าร พระอารามหลวง
กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวรวงศ์วิสุทธิ์
๒๐๘. พระปลัด อํานาจ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูวิธานกิจโสภณ
๒๐๙. พระครูวินัยธร สมบูรณ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูพิบูลพิริยกิจ
๒๑๐. พระครูวินัยธร วิธาร ๓ ประโยค วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
เป็น พระครูอาทรปริยัติวิธาน
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๒๑๑. พระครูปลัด สุเทพ วัดไชโย วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครู
วิทิตธรรมภาณ
๒๑๒. พระปลัด บุญชอบ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดชัยนาท เป็น
พระครูวิธานเจติยธรรม
๒๑๓. พระครูปลัด ไพรัช วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี เป็น พระครู
โฆสิตสุทธิคุณ
๒๑๔. พระครูวินัยธร อิทธิพัทธ์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็น พระครู
พิสิฐธรรมนันท์
๒๑๕. พระครูสังฆรักษ์ สมทบ วัดธรรมิการาม วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมทัศน์
๒๑๖. พระครูปลัด สมเกียรติ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น
พระครูนิวิฐกิตยาทร
๒๑๗. พระครูสังฆรักษ์ นวัชภัทร์ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
สุภัทรวชิรานุกูล
๒๑๘. พระครูปลัด พิชัยนาท วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครู
พิศาลธรรมจารี
๒๑๙. พระมหาสวั่ น ๔ ประโยค วั ด พระนารายณ์ ม หาราช วรวิ ห าร พระอารามหลวง
จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปริยัติวัฒโนดม
๒๒๐. พระครูสังฆรักษ์ บัณฑิต วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็น พระครูปรีชากิจจานุวัฒน์
๒๒๑. พระมหายุทธพล ๔ ประโยค วัดสุวรรณาวาส จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครู
ปริยัติคณาทร
๒๒๒. พระครูวินัยธร สุรินทร์ วัดน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวีรกิจชลธาร
๒๒๓. เจ้าอธิการพ่วง วัดห้วยแหยง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูจิรธรรมนิวิฐ
๒๒๔. พระมหาประสิทธิ์ ๓ ประโยค วัดใหม่พระยาทํา จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูอรรถกิจพิมล
๒๒๕. พระมหาสุรัตน์ ๔ ประโยค วัดแก่งสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสุตกาญจนรัตน์
๒๒๖. พระมหาพิพิธวุฒิการ ๓ ประโยค วัดบุญเกิด จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุตวุฒิการ
๒๒๗. พระครูวินัยธร วีระ วัดมิ่งโพธิ์วนาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิริยสารคุณ
๒๒๘. พระมหาธรรมวุฒิกร ๓ ประโยค วัดทรงศิลา จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุตศีลวุฒิ
๒๒๙. พระมหาบุญส่ง ๓ ประโยค วัดป่าธรรมโกศล จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุธีธรรโมบล
๒๓๐. พระมหาไพศาล ๔ ประโยค วัดหนองแคน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูปริยัติการโกศล
๒๓๑. เจ้าอธิการอภิเดช วัดป่าวังทอง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูกมลธรรมวัฒน์
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๒๓๒. พระมหาอรุณตรี ๓ ประโยค วัดดงบัง จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูสุตกิจมนตรี
๒๓๓. พระครูใบฎีกา บุญพิภัทร วัดตําปูง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุนทรปุญญาภินันท์
๒๓๔. พระมหาวิชาญ ๔ ประโยค วัดคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูสถิตนราธิการ
๒๓๕. พระมหาสนอง ๔ ประโยค วัดแม่เปียะ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูกิตติปริยัติสุนทร
๒๓๖. พระปลัด ทะนงค์ วัดกรุณา จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูโกศลภาวนานุสิฐ
๒๓๗. เจ้าอธิการเกรียงศักดิ์ วัดหนองม่วงเก่า จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูภาวนาขันตยากร
๒๓๘. พระครูสังฆรักษ์ สุชิน วัดเขาส้ม จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูภาวนาคุณาธาร
๒๓๙. พระครูปลัด รัศมี วัดศรีอภัยวัน จังหวัดเลย เป็น พระครูวิมลญาณรังสี
๒๔๐. พระครูสังฆรักษ์ สมพร วัดสุวรรณจินดาราม จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์
๒๔๑. พระครูวินัยธร อนงค์ วัดบางเตยกลาง จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูวิสุทธิธีราจาร
๒๔๒. พระครูสังฆรักษ์ จํานงค์ วัดคลองมอญ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูวรธรรมคุณาสัย
๒๔๓. เจ้าอธิการอุดร วัดวังโพรงเข้ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพิทักษ์วิหารการ
๒๔๔. เจ้าอธิการบุญธรรม วัดชอนขุด จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูสถาพรบุญเขต
๒๔๕. พระมหาพลชัย ๓ ประโยค วัดอรุณศิริวัฒนาราม จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูอรุณปริยัติคุณ
๒๔๖. พระปลัด บุญมั่น วัดประดู่ยืน จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตบุญญาภรณ์
๒๔๗. พระครูวินัยธร บุญเลิศ วัดหมกแถว จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุเทศธรรมประจักษ์
๒๔๘. พระปลัด ประภาส วัดจันทคุณาราม จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูพิสุทธิ์จันโทภาส
๒๔๙. พระสมุห์ รุ่งโรจน์ วัดวุ้งสุทธาวาส จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูวิโรจน์สมณคุณ
๒๕๐. เจ้าอธิการอํานาจ วัดหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์
๒๕๑. พระครูสังฆรักษ์ ชวลิต วัดโกรกสิงขร จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูสิงขรพนารักษ์
๒๕๒. พระครูปลัด ไสว วัดหนองน้ําใส จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิโรจน์ญาณธารี
๒๕๓. เจ้าอธิการเสรี วัดหนองชุมพล จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูโกวิทวัชรกิจ
๒๕๔. พระครูธรรมธร ลํายง วัดปากคลองปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูพิทักษ์ปราณเขต
๒๕๕. พระครูสมุห์ เสถียร วัดสามขุม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูถิรธรรมดํารง
๒๕๖. เจ้ า อธิ ก ารพรหมเมศ วั ด น้ํ า ตกเขาโพธิ์ ท อง จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เป็ น พระครู
ประภัสสรพุทธิคุณ
๒๕๗. พระปลัด มณฑล วัดนาหูกวาง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็น พระครูโสภณมณฑลบริรักษ์
๒๕๘. เจ้าอธิการบุญเหลือ วัดมอสําราญ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูมนูญวชิรานุศาสก์
๒๕๙. พระครูธรรมธร อํานาจ วัดเขาวังเจ้า จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูบวรวัชรธรรม
๒๖๐. เจ้าอธิการวิสุทธิ์ วัดธรรมสังเวช จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิทิตธรรมวิสุทธิ์
๒๖๑. พระสมุห์ ทวีป วัดสุนทรประดิษฐ์ จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูวิลาสธรรมประทีป
๒๖๒. เจ้าอธิการพยับ วัดปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูวิรุฬห์จันทโชติ
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เจ้าอธิการสังเวียน วัดบัวทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ
เจ้าอธิการรังสัน วัดพุกระโดน จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอาทรธรรมประพุฒิ
เจ้าอธิการจํารัส วัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูประกาศขันติคุณ
พระครูสังฆรักษ์ ประโรม วัดคลองตะเข้ จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูพิพิธพัฒนปรากรม
เจ้าอธิการประสพ วัดบ้านเดิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูโกศลสันติกร
พระปลัด ประสิทธิ์ วัดห้วยครั่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูสถาพรจิตตานุยุต
พระปลัด สิทธิภูมิ วัดสิงห์คอมพัฒนา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูพิพิธปัญญาโสภณ
เจ้าอธิการเจริญ วัดม่วงชุม จังหวัดลําปาง เป็น พระครูอัมพวันสันติวัฒน์
เจ้าอธิการชินวร วัดบ้านโซ้ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูธํารงชิโนวาท
เจ้าอธิการเศรษฐพงษ์ วัดบุญงาม จังหวัดพะเยา เป็น พระครูโสภิตบุญญาภรณ์
เจ้าอธิการรรรชกร วัดดงมะดะ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูปราโมทย์วิรัชกิจ
เจ้าอธิการชัยชนะ วัดดงมะตืน จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิรุฬห์ชยากร
เจ้าอธิการมานิตย์ วัดจิตตวิเวการาม จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวิวิตจิตตาภิรม
พระครูถวิล วัดกาศเหนือ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูอุปถัมภ์จริยคุณ
พระปลัด บุญฤทธิ์ วัดสบหลม จังหวัดน่าน เป็น พระครูธีรนันทสิทธิ์
พระปลัด พานัด วัดราษฎร์บํารุง จังหวัดน่าน เป็น พระครูถาวรนันทวัตร
เจ้าอธิการเพทาย วัดป่าหัด จังหวัดน่าน เป็น พระครูนันทโชติวัฒน์
พระใบฎีกา ศิริชัย วัดพร้าว จังหวัดน่าน เป็น พระครูประทีปนันทธรรม
พระครูสมุห์ ศราวุธ วัดสวนหอม จังหวัดน่าน เป็น พระครูผาสุกนันทวัฒน์
พระปลัด ขวัญชัย วัดกู่คํา จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุวรรณเจติยานันท์
เจ้าอธิการสมบูรณ์ วัดอินทาราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประจักษ์กิจจานุวัตร
พระครูสมุห์ กมล วัดปางเฟือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิบูลกมลธรรม
พระสมุห์ ไพบูลย์ วัดมะขามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวัชรปัญญาวิบูลย์
เจ้าอธิการธวัช วัดบ่อสร้าง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสิริธรรมปคุณ
เจ้าอธิการรังษี วัดโพธิ์ศรีสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโพธิวชิรคุณ
เจ้าอธิการทศพร วัดบ้านดงสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูธีรธรรมาภิมณฑ์
เจ้าอธิการปรีชา วัดชัยศิริมงคล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโสภณชยาภิวัฒน์
เจ้าอธิการสําเนา วัดดงคํา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุนทรวนารักษ์
เจ้าอธิการสงวน วัดศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสถิตรัตนรักษ์
เจ้าอธิการอมร วัดประชานิยมพัฒนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลประชาภิวัฒน์
เจ้าอธิการสถิตย์ วัดนิเวศคชสาร จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูสุจิตธรรมานุกิจ
เจ้าอธิการอุทิศ วัดเจริญชัย จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูชินวงศ์รัตนาภรณ์
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เจ้าอธิการวินัย วัดป่าโพนสูง จังหวัดเลย เป็น พระครูวินัยธรรมสุนทร
เจ้าอธิการอุไร วัดห้วยเดื่อ จังหวัดเลย เป็น พระครูอุทุมพรวนารักษ์
เจ้าอธิการจันทร์ วัดโพธิวนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูโพธิจันทรคุณ
เจ้าอธิการพัฒนา วัดช่องฝาง จังหวัดเลย เป็น พระครูสุทธิธรรมพิพัฒน์
เจ้าอธิการพูน วัดศรีทองสามัคคีธรรม จังหวัดเลย เป็น พระครูศีลธรรมาภิรัต
เจ้าอธิการสําเนียง วัดอัมพวัน จังหวัดเลย เป็น พระครูอรรถธรรมโฆสิต
เจ้าอธิการณรินทร์ วัดป่าห้วยน้ําไคร้ จังหวัดเลย เป็น พระครูประภัสสรธรรมนิวิฐ
เจ้าอธิการอํานาจ วัดสันติธรรม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวิโรจน์สมณกิจ
เจ้าอธิการเสถียร วัดหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสถิตสุทธิคุณ
เจ้าอธิการธานิน วัดป่าบ้านทุ่ง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุนทรธรรมวินิต
เจ้าอธิการสมดี วัดอัมพวัน จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูอัมพวันกัลยาณวัตร
เจ้าอธิการวิการณ์ วัดท่าเดื่อ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูอุทุมพรพิลาส
เจ้าอธิการชนรัตน์ วัดภูเพ็กทอง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูจันทรัตนโชติ
เจ้าอธิการระเบียบ วัดสว่างสําราญ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประภาสกิจจานุกูล
เจ้าอธิการบรรลุ วัดมหาชัย จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิพัฒนสารสิทธิ
เจ้าอธิการทองดา วัดดงเค็ง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูจันทสุทธาภรณ์
เจ้าอธิการมานิต วัดโนนงิ้ว จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวาปีสุเมธาภรณ์
พระครูปลัด อุทิศ วัดป่าเจริญธรรม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวรธรรมานุศาสน์
พระปลัด สัมฤทธิ์ วัดกู่มิถิลา จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูมิถิลาธรรมพิทักษ์
เจ้าอธิการบันดล วัดป่าบ้านแบก จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิวัฒนธรรมาภรณ์
เจ้าอธิการบรรจง วัดโพธิ์ชัยศรี จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวาปีโพธาภิวัฒน์
พระมหารุ่งโรจน์ ๓ ประโยค วัดดอนสนวน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุตกิจวิวัฒน์
เจ้าอธิการนิยม วัดนิคมห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูนิคมกิจจานุการ
เจ้าอธิการจําเริญ วัดถ้ําปลา จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูรังสรรค์สหัสคุณ
เจ้าอธิการปรีชา วัดบ้านหนองขุ่น จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุวิชานเสลคุณ
เจ้าอธิการคําใบ วัดบ่อแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูประดิษฐ์รัตนากร
เจ้าอธิการประเสริฐ วัดนาตาหมุด จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิสิฐสังฆภาร
เจ้าอธิการยอด วัดสร้างแก้วใต้ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอัครธรรมวิบูล
เจ้าอธิการสมจิตต์ วัดอัมพวัน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโกวิทสีลวิสุทธิ์
เจ้าอธิการธรรมา วัดกุดปลาตอง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสถิตวิริยาธิการ
เจ้าอธิการอดุลย์ วัดจันทาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูจันทเขตโสภณ
เจ้าอธิการแดง วัดอุดรภาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโอภาสธัญญกิจ
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พระสมุห์ ก้องเกียรติ วัดป่าหัวดอน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภณธรรมสโรช
เจ้าอธิการขวัญชัย วัดหอก่อง จังหวัดยโสธร เป็น พระครูอมรโชติวัฒน์
เจ้าอธิการทองสุ่น วัดย่อเหนือ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูเหมศีลคุณ
พระสมุห์ สายัน วัดกุดผักหนาม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวาปีสารโสภิต
พระปลัด อนันท์ วัดโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูเกษมธรรมาภิวัฒน์
เจ้าอธิการเศียร วัดโชติการาม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูสุเมธาภิรักษ์
พระสมุห์ เวียงชัย วัดภูเขาขาม จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูบรรพตชัยสังวร
เจ้าอธิการน้อม วัดป่าสมบัติเจริญ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอรุณวัฒโนทัย
พระปลัด ประสิทธิ์ วัดซับหวาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูภัทรจิตตาภรณ์
พระใบฎีกา บุญสม วัดเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพัชรธรรมานุกูล
เจ้าอธิการเชื่อง วัดกู่สามัคคี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประโชติธรรมภาณ
พระครูใบฎีกา สุชาติ วัดป่าญาณสิทธาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสิทธิธรรมานุยุต
เจ้าอธิการจักกฤษ วัดด่านจาก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจักรธรรมพินิจ
พระสมุห์ อํานวย วัดตะคองเก่า จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูบริหารธรรมนาถ
เจ้าอธิการศุภกฤต วัดเทพธรรมคุณ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูชัยภัทรธรรมคุณ
เจ้าอธิการแสง วัดโพธิสัตว์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูรงั ษีชัยคุณ
เจ้าอธิการหนึ่ง วัดตะโกทองวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูชัยโสภณพิทักษ์
เจ้าอธิการธวัช วัดบ้านสวายตางวน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุทธิสีลาภิรม
เจ้าอธิการประเสริฐ วัดลําดวน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพิสิฐธรรมาภิรม
เจ้าอธิการบุรินทร์ วัดเทพทราวาส จังหวัดบุรรี ัมย์ เป็น พระครูสุจิตสีลาภิรม
เจ้าอธิการไกรทอง วัดป่าโพธิ์แก้ว จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูรัตนปัญญาโกศล
พระปลัด บุญทิพย์ วัดปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประสิทธิ์วรรณาภิรม
เจ้าอธิการเพียง วัดสว่างทักษิณ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพิริยกิจโกศล
พระสมุห์ พิทักษ์ วัดโพธาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโพธิรัตนานุกูล
เจ้าอธิการเลียน วัดแสงสว่างราษฎร์บํารุง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูอนุกูลวุฒิกิจ
เจ้าอธิการอรรถพงษ์ วัดบ้านสนวนธาราวาส จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูขันติพลาดิสัย
เจ้าอธิการพิเชษฐ วัดป่าทับทิม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพิสิฐรัตนคุณ
พระใบฎีกา ทนันชัย วัดท่าแดง จังหวัดนครนายก เป็น พระครูนันทชยาภิมณฑ์
พระครูปลัด ประเสริฐ วัดอ่างเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูมงคลนันทโชติ
พระครูใบฎีกา จํานวน วัดประชาบํารุง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูจิรปุญญาคม
พระครูปลัด อนุ วัดป่าโคกผาสุก จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูวิสุทธิ์สีตลาภิรม
พระครูสังฆรักษ์ สุชาติ วัดหนองเหียง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุวัฒน์ธรรมทัต
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๓๕๙. พระใบฎีกา ปัญญา วัดโพธิ์ใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูโพธิธรรมบาล
๓๖๐. เจ้าอธิการนิคม วัดท้ายสําเภา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวิจิตรพรหมคุณ
๓๖๑. พระปลัด จรวย วัดศิลาชลเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูศีลปุญญากร
๓๖๒. พระปลัด มนตรี วัดคีรีรัตนาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูคีรีรัตนาภิรม
๓๖๓. พระครูสังฆรักษ์ ปัญญา วัดหน้าพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครู
ปคุณเจติยกิจ
๓๖๔. พระปลัด วัชรพงษ์ วัดศรีมาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูปิยสีมารัต
๓๖๕. พระปลัด กฤติศักดิ์ วัดมุขธาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสันติธาราทร
๓๖๖. พระปลัด สุรศักดิ์ วัดเขาปรีดี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูโสภิตสุวาที
๓๖๗. พระสมุห์ สุวิทย์ วัดเขาโร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูโรจนธรรมาภรณ์
๓๖๘. เจ้าอธิการนาวี วัดตรณาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูอาคมปัญญาคุณ
๓๖๙. พระสมุห์ กัมพล วัดแสงสะท้อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูโอภาสกิจสาร
๓๗๐. พระปลัด พิรมณ์ วัดเนาวรัตนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูรัตนธารารักษ์
๓๗๑. พระครูสมุห์ สุเมธ วัดปัจจันตคาม จังหวัดพังงา เป็น พระครูสุทธิเมธคุณ
๓๗๒. พระปลัด นัญธพงศ์ วัดทุ่งนางแก้ว จังหวัดสตูล เป็น พระครูอดุลกิตตยาภรณ์
๓๗๓. พระปลัด แสวง วัดผังปาล์ม ๓ จังหวัดสตูล เป็น พระครูนิคมพัฒนานุกิจ
๓๗๔. พระครูปลัด นิพนธ์ วัดป่าปฐมชัย จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูภาวนาโสภิต
๓๗๕. พระมหาปรางค์ ๓ ประโยค วัดอมราวราราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรอมรกิจ
๓๗๖. พระมหาคงษร ๔ ประโยค วัดใหม่คลองเจ็ด จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูปทุมธรรมโฆสิต
๓๗๗. พระสมุห์ ประจวบ วัดเสาธงนอก จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูวิสาลพัฒโนดม
๓๗๘. พระครูปลัด สมชาย วัดบางปิ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูวิสาลพัฒนากร
๓๗๙. พระมหาสายชล ๓ ประโยค วัดโพธิ์เอน จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูปริยัติวุฒิคุณ
๓๘๐. พระมหาสุรชัย ๓ ประโยค วัดกลางคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสุชินชยาภิวัฒน์
๓๘๑. พระมหาวิชัย ๔ ประโยค วัดเขาพังเจริญผล จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูนิโครธสุตคุณ
๓๘๒. พระมหาวินัย ๔ ประโยค วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครู
วศินสุตกาญจน์
๓๘๓. พระครูวินัยธร ชุมพร ๓ ประโยค วัดพุทธบริษัท จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครู
กาญจนปริยัติคุณ
๓๘๔. พระมหาอํา พล ๓ ประโยค วั ด ศรี บู ร ณาวาส จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร เป็ น พระครู
สาครจริยาภรณ์
๓๘๕. พระมหามงคล ๓ ประโยค วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูปริยัติวุฒิกร
๓๘๖. พระมหานิยม ๔ ประโยค วัดเทพกุญชร จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอมรสุตกิจ
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๓๘๗. พระมหาธงชัย ๓ ประโยค วัดดอนเรือง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุตชัยธัช
๓๘๘. พระมหากิตติศักดิ์ ๔ ประโยค วัดหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูสุตพัฒนกิตติ์
๓๘๙. พระมหานิรันดร์ ๔ ประโยค วัดปางต้นเดื่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูรัตนสุตาภิมณฑ์
๓๙๐. พระมหาวรเมศร์ ๔ ประโยค วัดดอนชัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุตพัฒโนดม
๓๙๑. พระมหาชูชาติ ๓ ประโยค วัดทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปริยัติวีรคุณ
๓๙๒. พระครูใบฎีกา รังสัน วัดดอนสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุนทรธรรมปฏิภาณ
๓๙๓. พระอธิการศุภชัย วัดศรีทีปาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูสิทธิชัยโสภณ
๓๙๔. พระอธิการชุมพร วัดป่าชุมชนพัฒนา จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูฐิติธรรมมงคล
๓๙๕. พระครูสังฆรักษ์ บุญชู วัดถ้ําเอราวัณ จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูวิจิตรธรรมคุณากร
๓๙๖. พระมหาไพริ น ทร์ ๓ ประโยค วั ด บู ร พาราม จั ง หวั ด มหาสารคาม เป็ น พระครู
สุตบูรพาภิมณฑ์
๓๙๗. พระมหาชนะ ๓ ประโยค วัดกลางเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสุตวิชัยธรรม
๓๙๘. พระอธิการวิรัช วัดศิริเจริญสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปัญญารัตนาภรณ์
๓๙๙. พระมหาวัลลภ ๓ ประโยค วัดศรีวราหเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุตธรรมวราภรณ์
๔๐๐. พระมหาทองใบ ๔ ประโยค วัดธาตุน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูปริยัติเจติยาภรณ์
๔๐๑. พระอธิการสถิตย์ วัดป่าคงลือชา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิโรจน์ชโยบล
๔๐๒. พระมหามนตรี ๓ ประโยค วัดศรีมิ่งเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุตวราลังการ
๔๐๓. พระมหาสาคร ๔ ประโยค วัดใหม่สุนทร จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
๔๐๔. พระมหาเสน่ ๓ ประโยค วัดหนองปรึก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุตบุญพินิจ
๔๐๕. พระมหาประเสริฐศักดิ์ ๓ ประโยค วัดสระเพลง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครู
สุตธรรมประคุณ
๔๐๖. พระมหาสิทธิพร ๓ ประโยค วัดจะบู จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุตวรประสิทธิ์
๔๐๗. พระครูวินัยธร สมศักดิ์ วัดป่ามงคลธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูขันติพลากร
๔๐๘. พระมหาอภิเชษฐ์ ๔ ประโยค วัดวังคมคาย จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปริยัติกิตติชัย
๔๐๙. พระมหาพรชัย ๓ ประโยค วัดศรีมงคล จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุตสีลวิสุทธิ์
๔๑๐. พระอธิการประพาส วัดวังกระโจม จังหวัดนครนายก เป็น พระครูจารุธรรมประภาส
๔๑๑. พระครูวินัยธร สมชาย วัดนิกรประสาท จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูโสภณวีราภรณ์
๔๑๒. พระมหาสุนอง ๔ ประโยค วัดหัวป้อมนอก จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุเมธปริยัติสุนทร
๔๑๓. พระมหาชัชรินทร์ ๓ ประโยค วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุนทร
สุตาภรณ์
๔๑๔. พระครูธรรมธร ภัลลภ วัดเชิงเลน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิศิษฏ์ธรรมวงศ์
๔๑๕. พระครูปลัด สราวุธ วัดโพธิ์ทองเจริญ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูภาวนาโพธิวงศ์
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พระอธิการสงัด วัดเนินพระเนาวนาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูภาวนาธรรมโกศล
พระอธิการนคร วัดชัยมงคล จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูภาวนาชยาภิรม
พระสมุห์ อนุสรณ์ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูภาวนามหาโพธิ
พระอธิการฉัตรชัย วัดบางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูภาวนากิจสุนทร
พระอธิการนิตย์ วัดอ่างแก้ว กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูพินิจสุนทรกิจ
พระอธิการจําลอง วัดแก้ว กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโสภณรัตนาภิรักษ์
พระอธิการศักดา วัดบางไกรใน จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูสถิตวิสุทธิวงศ์
พระปลัด สิริชัย วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูนนทกิจโกศล
พระครูสมุห์ อุบล วัดสุวรรโณภาส จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูสุวรรณบริรักษ์
พระปลัด ไพทูรย์ วัดบุญชื่นชู จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูปทุมปุญโญภาส
พระมหาบรรเจียด ๓ ประโยค วัดสําโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูปริยัติวรโสภิต
พระครูปลัด ชูชีพ วัดเจริญวราราม จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูธํารงขันติคณ
ุ
พระครูสมุห์ สุชิน วัดกลางเกาะระกํา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิหารกิจโกศล
พระอธิการสําราญ วัดสง่างาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูเกษมปุญญาคม
พระครูสมุห์ สมชาย วัดบางกะทิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสถิตสมณาจาร
พระอธิการสนิท วัดท้าวอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิสุทธิ์ธรรมโชติ
พระปลัด ประสิทธิ์ วัดสันติการาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสันติวุฒาจารย์
พระอธิการบํารุง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูมงคลธรรมวิจิตร
พระอธิการสมชาย วัดเสาธงใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูประทีปธรรมวิจิตร
พระครูปลัด รําพึง วัดราชบรรทม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูชาครธรรมโสภณ
พระปลัด เจริญผล วัดลุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูศุภกิจวิบูล
พระใบฎีกา เริงชัย วัดโคกกรวด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวิชัยเขมคุณ
พระครูสังฆรักษ์ สมคิด วัดโคกทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูวรกิจสมาทาน
พระปลัด พจน์ วัดบัวงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระครูสุพจนวีราภรณ์
พระสมุห์ อุดม วัดท่าตลาด จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิสุทธิธรรมานุวัตร
พระอธิการอภิรักษ์ วัดไผ่หมูขวิดศรัทธาธรรม จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรักษ์
พระครูสมุห์ วรพจน์ วัดไพรวัลย์ จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูสุนทรอรรถวาที
พระใบฎีกา อําพร วัดสกุณาราม จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวรธรรมธารี
พระสมุห์ มินทร์ วัดเกตุ จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิบูลสีลวิสุทธิ์
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พระครูธรรมธร ปิยะณัฏฐ์ วัดน้ําพุสิทธาราม จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูวิภัชธรรมภาณี
พระอธิการสมบุญ วัดหลวงวัง จังหวัดอ่างทอง เป็น พระครูบุญญาภิบาล
พระครูธรรมธร ทองคํา วัดห้วยบง จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูฐิติสุวรรณวงศ์
พระครูใบฎีกา วิเศษ วัดเขาเงิน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวศิ ิษฏ์ปัญโญภาส
พระอธิการวัฒนา วัดไก่เส่า จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูบวรวัฒนกิจ
พระครูธรรมธร ชูชาติ วัดมะกรูด จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูวิรุฬห์ธรรมานุรักษ์
พระครูปลัด เกียรติศักดิ์ วัดห้วยขมิ้น จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูประดิษฐานุรักษ์
พระอธิการธีรพงษ์ วัดสุนทริกาวาส จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูสุนทรเขมคุณ
พระอธิการสมชาย วัดโคกงาม จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูปุญญกิจธํารง
พระปลัด สมยศ วัดหนองโดน จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูโสภณพัฒนานุกิจ
พระอธิการเปลื่อม วัดหนองโป่ง จังหวัดสระบุรี เป็น พระครูอุดมปิยาจาร
พระอธิการชาญณรงค์ วัดวังทอง จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูสุวรรณธาราภรณ์
พระอธิการจอม วัดสระใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูมหาสรานุรักษ์
พระอธิการสุวัช วัดบ้านหมี่ใหญ่ จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูปิยคามพัฒนกิจ
พระอธิการประนอม วัดหนองบัว จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูชลสิทธิ์พัฒนกิจ
พระอธิการอนุชา วัดช่องสาริกา จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูพัฒนาภิบาล
พระครูสมุห์ เพิ่มศักดิ์ วัดหนองมน จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวรดิตถ์สิทธิคุณ
พระอธิการอธิวัฒน์ วัดน้ําจั้น จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูนวกรรมาธิวัฒน์
พระอธิการสมหมาย วัดโพธิ์ศรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูวิริยธรรมโกศล
พระอธิการสมศักดิ์ วัดแจ้ง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูอรุณอินทคุณ
พระครูสังฆรักษ์ ไพโรจน์ วัดโคกพระ จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูวิโรจน์เขมคุณ
พระปลัด สุคนธ์ วัดจําปาทอง จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูวิวิธธรรมากร
พระปลัด มาโนช วัดบ้านจ่า จังหวัดสิงห์บุรี เป็น พระครูวิริยธรรมสาร
พระสมุห์ ละม่อม วัดคลองกลาง จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูวิรุฬห์บุญเขต
พระอธิการอนุสรณ์ วัดมะเหยงคณ์ จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูศาสนกิจพิมล
พระอธิการกิตติศักดิ์ วัดเจริญสุข จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูกิตติโสภากร
พระสมุห์ สมจิตร์ วัดสะพานหิน จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูประคุณวรสิทธิ์
พระอธิการสมชาย วัดหนองน้อย จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูโสภิตจริยานุวัตร
พระอธิการสุวิทย์ วัดท่าแก้ว จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูถาวรรัตนดิตถ์
พระอธิการเฉลิม วัดทุ่งทอง จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทัยสุวรรณเขต
พระอธิการสํารวย วัดนิคมสามัคคี จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุทิตวิริยโสภณ
พระอธิการลพ วัดสะนํา จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูวิทิตสมณคุณ
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พระสมุห์ เกรียงศักดิ์ วัดทัพทันวัฒนาราม จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการสมบูรณ์ วัดธรรมสามัคคี จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพิศาลจริยากร
พระอธิการมานพ วัดคลองตาเพชร จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูโกศลธรรมาภิรักษ์
พระอธิการประวัติ วัดยางเอน จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพิศาลชลธรรม
พระอธิการพันเรือง วัดหนองเลง จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูพินิจชลเขต
พระอธิการถวิล วัดหนองศรีสงวน จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูชลญาณวิสุทธิ์
พระอธิการมนูญ วัดหนองกระทุ่ม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูโกศลวีราภรณ์
พระใบฎีกา เบ็ญจะ วัดมงคลสวัสดิ์ จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูสวัสดิมงคลธรรม
พระสมุห์ ชูชาติ วัดทรงเมตตาวนาราม จังหวัดชลบุรี เป็น พระครูเมตตาธิการี
พระอธิการนิยม วัดไผ่ล้อม จังหวัดระยอง เป็น พระครูประภัทรถาวรคุณ
พระอธิการกอบเกียรติ วัดเกาะกลอย จังหวัดระยอง เป็น พระครูกิตติมังคลากร
พระปลัด ศิริ วัดเขายายพริ้ง จังหวัดระยอง เป็น พระครูภัทรธรรมดํารง
พระอธิการสังเวียน วัดเขาดิน จังหวัดระยอง เป็น พระครูสุนทรคุณานุยุต
พระอธิการอุทัย วัดเนินเนรมิต จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูบูรพานิมมานการ
พระใบฎีกา สิงห์ วัดเขารูปช้าง จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูคชคีรีบริรักษ์
พระอธิการประวิทย์ วัดวังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูประโชติสิทธิธรรม
พระอธิการนิพล วัดสามัคคีธรรม จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูสุธรรมวัฒโนดม
พระใบฎีกา เยี่ยม วัดแก่งน้อย จังหวัดจันทบุรี เป็น พระครูวรธรรมจารี
พระมหาอาทร ๓ ประโยค วัดแสนตุ้ง จังหวัดตราด เป็น พระครูธัชลักข์บริหาร
พระวินัยธร สุทิน วัดใหม่โพธาราม จังหวัดตราด เป็น พระครูสิทธิธรรมทัต
พระสมุห์ อํานวย วัดราษฎร์บาํ รุง จังหวัดตราด เป็น พระครูบูรพาทีปานุรักษ์
พระครูสมุห์ เย็น วัดป่ามหาวัน จังหวัดตราด เป็น พระครูสุทธิปัญญานิวิฐ
พระครูใบฎีกา ประจวบ วัดทับทิมสยาม จังหวัดตราด เป็น พระครูสุนทรธรรมรุจิ
พระอธิการสมสิทธิ์ วัดคลองขุด จังหวัดตราด เป็น พระครูสังวรพิมลกิจ
พระครูสังฆรักษ์ สีรมณ์ วัดสรรเพชญ จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์
พระสมุห์ สุนทร วัดเกาะวังไทร จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูโกวิทธรรมสุนทร
พระครูวินัยธร สายันต์ วัดไทร จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส
พระสมุห์ สังข์ชัย วัดคลองเสมียนตรา จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน
พระอธิการโสภณวิชญ์ วัดห้วยผักชี จังหวัดนครปฐม เป็น พระครูสุนทรวิทยคุณ
พระสมุห์ บุญมาก วัดบํารุงราษฎร์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูพิทักษ์บุญสาร
พระปลัด บุญมี วัดปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสถิตปัจจันตเขต
พระใบฎีกา สายบัว วัดสระประทุม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณปทุมรักษ์
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พระอธิการสาโรจน์ วัดช่องสะเดา จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูฉันทสมาจาร
พระสมุห์ บุญช่วย วัดบ้านหมี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูโกศลบุญญากร
พระใบฎีกา สมบูรณ์ วัดโคกงูเห่า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูเกษมวรพิพัฒน์
พระครูปลัด อรุณ วัดบางใหญ่ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูประภาสอรุณธรรม
พระใบฎีกา ทองอินทร์ วัดหนองหลอด จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูพิพิธสุวรรณาภรณ์
พระอธิการวิชัย วัดดอนเก้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูปัญญาวัฒนวิกรม
พระปลัด ปรีดา วัดนันทวัน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูนันทวันพิทักษ์
พระใบฎีกา กมล วัดหนองห้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสถิตสุวรรณวงศ์
พระใบฎีกา ประดิษฐ์ วัดใหม่เพชรรัตน์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูสุวรรณรัตนากร
พระอธิการชํานาญ วัดวังกุ่ม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูวิกรมพัฒนกิจ
พระครูสมุห์ สวัสดิ์ วัดหนองลานราษฎร์บํารุง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูอุดมกาญจโนภาส
พระอธิการเฉลิมพล วัดภูกําแพง จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสวัสดิ์กาญจนาภรณ์
พระปลัด เชวง วัดเมตตาปิตยานนท์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูเมตตากาญจนคุณ
พระปลัด วิสันติ วัดสระบ้านกล้วย จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูวิบูลกาญจนธรรม
พระครูใบฎีกา ศิลปจิตร วัดพระธาตุโป่งนก จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูมงคลกาญจนวิจิตร
พระปลัด รัศมี วัดบ้านกรับ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนประภากร
พระอธิการดนัยพล วัดห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสถิตกาญจนเขต
พระอธิการสังวรณ์ วัดวังหิน จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูปิยสีลสังวรการ
พระใบฎีกา เยี่ยม วัดน้ําโจนกาญจนาราม จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสุสังวรกาญจน์
พระอธิการทูล วัดมะลังกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสันติธรรมสถิต
พระอธิการสุทด วัดป่าธรรมบูชา จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูสถิตธรรมนันท์
พระครูสังฆรักษ์ ปรีชา วัดเทพธงชัย จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูพิพัฒน์เดชาธร
พระครูธรรมธร สิทธิพร วัดศรีสินมา จังหวัดสมุทรสาคร เป็น พระครูสุนทรธนาคม
พระมหานิ่ม ๓ ประโยค วัดเขาพระเอก จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูปริยัติสุทธิศาสก์
พระปลัด สนั่น วัดเขาวังสดึงษ์ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูวิจิตรคีรีรักษ์
พระครูปลัด สิงห์ วัดดอนเซ่ง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูโสภณธรรมศาสน์
พระสมุห์ บุญนํา วัดหนองกบ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูนิติปุญโญภาส
พระอธิการไพศาล วัดไทรอารีรักษ์ จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูพิศาลสุทธากร
พระครูสมุห์ สมศักดิ์ วัดโรงช้าง จังหวัดราชบุรี เป็น พระครูคชสาลาภิรักษ์
พระครูธรรมธร ยวง วัดโพธิ์ลอย จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวิสิฐวัชรธรรม
พระครูวิจิตรสรคุณ ศิริชัย วัดขุนตรา จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวิรุฬห์วัชรธรรม
พระปลัด กิตติคุณ วัดเทพประสิทธิ์ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวัชรกิตตยาธาร
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พระอธิการธนัญชัย วัดเขากระปุก จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูเกษมวัชรากร
พระใบฎีกา สมัย วัดห้วยไผ่ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูจันทรธรรมโชติ
พระอธิการประยูร วัดยางน้ํากลัดใต้ จังหวัดเพชรบุรี เป็น พระครูวัชรพงศ์สถิต
พระปลัด สายชล วัดบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูสมุทรคุณาธาร
พระอธิการสมชาย วัดไร่ใหม่สามัคคี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูกิตติญาณพิสุทธิ์
พระอธิการชาติ วัดบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูสุนทรธรรมประภาต
พระอธิการเลิศ วัดนิคมประชาสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระครูนิคมประชาภิรักษ์
พระอธิการทองมา วัดใหม่ราษฎร์บํารุง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิพัทธ์ขันติธรรม
พระอธิการประทวน วัดคลองสาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิยุตสันติธรรม
พระอธิการบรรพต วัดโพธิ์สุทธาวาส จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิทัศน์โพธิธรรม
พระอธิการวิโรจน์ วัดหนองหลวง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเทศโรจนธรรม
พระอธิการโกปาน วัดหนองตามี จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิมิตศาสนคุณ
พระอธิการศักดิ์ วัดยางใหญ่ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิพันธ์ชินวงศ์
พระอธิการก้าน วัดสวรรค์ประชากร จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวุตถ์ประชากร
พระปลัด สามารถ วัดโคกสะอาด จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเวฐสารวิสุทธิ์
พระอธิการสนั่น วัดปากดงสามัคคีธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาสสุนทรกิจ
พระอธิการสุบิน วัดท่ากกแดง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิธานประภัสสรกิจ
พระอธิการบุญเริ่ม วัดสระนางสรง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิทานบุญวัตร
พระอธิการมงคลชัย วัดดอนคา จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิคมประภัสสรคุณ
พระสมุห์ ปิยะวัฒน์ วัดท่ามะพลับราษฎร์บํารุง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิยมสัทธาคุณ
พระอธิการวินัย วัดตะเคียนทอง จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิติวนิ ัยการ
พระอธิการสุเทพ วัดห้วยตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิวาตธรรมรังษี
พระอธิการไพโรจน์ วัดเขาหน่อ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิเวศคีรีรักษ์
พระอธิการสุวรรณ วัดเขากา จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิธิสุวรรณากร
พระอธิการประเจิด วัดทรัพย์สมบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิสิตธรรมทัต
พระอธิการจรูญ วัดสันติวนาราม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูถาวรวัชรมงคล
พระปลัด กงจักร์ วัดปลูกศรัทธา จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูศรัทธาวชิรทัต
พระอธิการเทือง วัดคลองเจริญ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสุวัฒน์วชิรโสภณ
พระครูปลัด แสงหิรัญ วัดป่าชัยรังสี จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูวัชรบุญญากร
พระอธิการไข่ วัดคอปล้อง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูมงคลวชิโรภาส
พระอธิการวชิรวัฒน์ วัดสุขสําราญ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูผาสุกวชิรวัฒน์
พระอธิการทองใบ วัดโนนจั่นโสภาราม จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสุวรรณวชิรมงคล
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พระอธิการถนอม วัดลานกระทิง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูวีรวชิราภรณ์
พระปลัด อุดม วัดหนองปากดง จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูวาปีวชิโรดม
พระอธิการบุญโชติ วัดโพธิ์พัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูโพธิวชิรศานต์
พระอธิการอํานวย วัดหนองม่วงพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูอัมพวันวชิรกิตติ์
พระอธิการสิงห์ วัดสามแยก จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูสีหวชิรากร
พระอธิการปวเรศ วัดหนองจะปราบ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิรุฬห์สีลสุนทร
พระอธิการประสิทธิ์ วัดโพธิ์ลอย จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิจิตรสาธุวัตร
พระอธิการทองใบ วัดหนองขานาง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวินิตวรสุทธิ์
พระอธิการมานะ วัดท่ามะไฟ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิมลโชติคุณ
พระอธิการไฉน วัดศรีมงคล จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิสิฐมงคลรังษี
พระอธิการสมควร วัดสระยายชี จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิโรจน์สาธุกิจ
พระอธิการเกษม วัดวังโมกข์ จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิจักษ์ปัญญาสาร
พระอธิการมูล วัดวังตะเคียนทอง จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิเศษจรณธรรม
พระอธิการมนตรี วัดคลองตางาว จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิรัชสีลคุณ
พระอธิการวันชัย วัดนางชี จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิจารณ์สิทธิคุณ
พระอธิการบุญธรรม วัดเขาพนมพา จังหวัดพิจิตร เป็น พระครูวิสาลคีรีรักษ์
พระอธิการบุญส่ง วัดโพธิ์กลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูโฆษิตพัชรโพธิ
พระอธิการอําพร วัดอุดมมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูอุดมพัชรมงคล
พระอธิการอํานาจ วัดซับหินเพลิง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูผาสุกพัชรากร
พระอธิการทองดี วัดอุดมมังคลาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูบริบูรณ์พัชรสุนทร
พระอธิการอัครพนธ์ วัดบ้านไร่สว่างอารมณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูอินทพัชโรภาส
พระอธิการละม่อม วัดถนนโค้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูขันติพัชรสาร
พระปลัด ประดิษฐ์ วัดสันเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูวิชิตพัชราศัย
พระปลัด สมบัติ วัดมาบสมอ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูจันทพัชรโสภิต
พระอธิการแฉล้ม วัดหัวถนน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูวุฒิพัชรคุณ
พระอธิการอนงค์ วัดแคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูวิมลพัชรศาสน์
พระอธิการขุนแผน วัดหนองบัวแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูรัตนพัชรวิมล
พระอธิการวิชิต วัดถ้ําวังนาง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูพัชรคูหาภิรักษ์
พระสมุห์ ประเสริฐ วัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูบรรพตพัชรกิจ
พระอธิการจิรวัฒน์ วัดน้ําซับกุ้งกั้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูมงคลพัชรคุปต์
พระอธิการจํารัสพัฒนา วัดนาบัว จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูพิสิฐฉันทานุศาสก์
พระอธิการจักรภพ วัดท่ามะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูวิสุทธิธรรมคุณ
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พระอธิการชินวร วัดหนองสะแก จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูอรุณวโรภาส
พระอธิการการุณ วัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูมนูญบุญวาท
พระสมุห์ มุกดา วัดบึงช้าง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูถาวรฉันทานุโยค
พระอธิการบัญชา วัดเข็กใหม่พัฒนาราม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูประภัศร์พัฒนากร
พระอธิการบุญช่วย วัดปากคลองชุมแสง จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูวิสิฐกิตติสุนทร
พระอธิการแก้ว วัดวังไม้แก่น จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูประโชติสุวรรณคุณ
พระอธิการสมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จังหวัดพิษณุโลก เป็น พระครูกันตสีลสัมบัน
พระอธิการเอื้อน วัดวังตะคร้อ จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูสาทรธรรมประสิทธิ์
พระปลัด บุญทัน วัดหัวฝาย จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูพิทักษ์ธรรมบวร
พระธรรมธร วันชัย วัดสิริเขตคีรี จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูประจักษ์ธรรมสถิต
พระอธิการวราม วัดทุ่งยั้งเมือง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูอุดมจิตตานุรักษ์
พระปลัด ศักย์ศรณ์ วัดโสภาราม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูพินิจธรรมรัต
พระอธิการกิตติพจน์ วัดธรรมิการาม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูวิรุฬห์สัจจารักษ์
พระอธิการเพลิน วัดสันป่าพง จังหวัดตาก เป็น พระครูสุนทรวิริยานุโยค
พระอธิการบุญกร วัดบ้านปูแป้ จังหวัดตาก เป็น พระครูประคุณบุญญากร
พระอธิการสุทิน วัดชลประทานรังสรรค์ จังหวัดตาก เป็น พระครูไพศาลธรรมทิน
พระอธิการวาสนา วัดห้วยน้ําเย็น จังหวัดตาก เป็น พระครูอาทรปัญโญภาส
พระอธิการบุญชู วัดโพธิ์งาม จังหวัดตาก เป็น พระครูประภัสสรสิทธิการ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดสบยม จังหวัดตาก เป็น พระครูไพโรจน์นิภาธร
พระอธิการสมศักดิ์ วัดดอนแก้ว จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูพิพัฒน์ถาวรธรรม
พระครูใบฎีกา ถวิล วัดหมู่ห้าสามัคคี จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิวิฐ
พระอธิการนัน วัดขุนฝาง จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น พระครูวิมลสุขวัฒน์
พระอธิการมานิตย์ วัดนาแก จังหวัดลําปาง เป็น พระครูโอภาสสุนทรกิจ
พระครูไพรัช วัดสบตุ๋ย จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวิรัชธรรมวิสิฐ
พระสมุห์ ไตรณรงค์ วัดบ้านไร่ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสถิตธรรมวิภัช
พระอธิการสมบูรณ์ วัดบ่อด้ง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูพินิตสารคุณ
พระอธิการสมบูรณ์ วัดแม่หีด จังหวัดลําปาง เป็น พระครูจันทปัญญากร
พระครูปลัด สมศักดิ์ วัดถ้ําอินทร์เนรมิตร จังหวัดลําปาง เป็น พระครูพิศาลธรรมคุณ
พระปลัด อานุภาพ วัดห้วยหลอ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสีลวรนาถ
พระอธิการมงคล วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวรฉัตรมงคลการ
พระอธิการสุวิทย์ วัดผ้าขาว จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุวิธานวรคุณ
พระอธิการวิเชษ วัดแม่ปง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูพิเชษฐ์ธรรมสุนทร
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พระอธิการอุทัย วัดศรีบุญเรือง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูคัมภีร์พัฒโนทัย
พระใบฎีกา เสกสรร วัดทุ่งกว๋าว จังหวัดลําปาง เป็น พระครูอรรถสารโกศล
พระอธิการวีระพงษ์ วัดป่าตันหลวง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูโกศลอรัญญกิจ
พระครูวินัยธร อัศม์เดช วัดร่องไฮ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูวทิ ิตธรรมคุณ
พระใบฎีกา สาธิต วัดท่าร้อง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูวรธรรมสาธิต
พระอธิการสมบัติ วัดศรีกู่เอี้ยง จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุคนธ์ศีลสัมบัน
พระอธิการอรุณ วัดป่าหนองหวี จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสถิตอรุโณทัย
พระอธิการประพันธ์ วัดตุ่น จังหวัดพะเยา เป็น พระครูประภัศร์สังวรกิจ
พระสมุห์ ภูริภัสร์ วัดศรีสุพรรณ จังหวัดพะเยา เป็น พระครูสุวรรณสิริรักษ์
พระอธิการจันทร์ วัดน้ําแป้งวนาราม จังหวัดพะเยา เป็น พระครูมงคลจันทโชติ
พระอธิการธเนษฐ ๓ ประโยค วัดศาลาวาส จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสถิตสุตการ
พระอธิการทองคูณ วัดห้วยลึก จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูคัมภีร์วรคุณ
พระอธิการบุญตัน วัดหนองบัวตอง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูมงคลบุญรัต
พระอธิการนิราศ วัดป่าเคาะ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูมนัสสังวรสถิต
พระอธิการสมหมาย วัดศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสิทธิชัยทัต
พระครูสมุห์ ภานุพงษ์ วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโสภิตปสาทคุณ
พระสมุห์ ถนอม วัดโพธิ์ทองนิมิต จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูนิมิตสุวรรณโพธิ
พระครูใบฎีกา จันทร์ วัดศาลาเชิงดอย จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูขันติจันทสาร
พระครูสังฆรักษ์ ชาติชาย วัดอุทกวนาราม จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิภาตธรรมโชติ
พระใบฎีกา บุญธรรม วัดสันทรายมูล จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูสุเมธบุญญากร
พระอธิการจรูญ วัดร้องหลอด จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูพิศาลสังวรคุณ
พระครูธรรมธร ชูชาติ วัดร่องริว ตําบลเวียง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูปัญญากิตติโชติ
พระครูวินัยธร นนทวัฒน์ วัดพระธาตุคือเวียง จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูวิสุทธิเจติยาภิรักษ์
พระครูวินัยธร วรชยนนท์ วัดร่องปลาขาว จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูพิสิฐสมาจาร
พระอธิการรุ่งโรจน์ วัดเขาสวรรค์ จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูไพโรจน์คีรีรักษ์
พระปลัด สมเกียรติ วัดป่างิ้ว จังหวัดเชียงราย เป็น พระครูโสภณกิตตินิวิฐ
พระอธิการวีรวิชญ์ วัดดอนดี จังหวัดแพร่ เป็น พระครูโกศลบุญเขต
พระอธิการทวี วัดหนองบัว จังหวัดแพร่ เป็น พระครูอุดมปทุมกิจ
พระอธิการโสภณ วัดผาหมูสามัคคี จังหวัดแพร่ เป็น พระครูสุทธิกิตติโสภณ
พระใบฎีกา สรศักดิ์ วัดแพะโรงสูบ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูถาวรสิทธิการ
พระครูปลัด ชัยวัฒน์ วัดสองแคว จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวิสิฐชัยวัฒน์
พระอธิการวิสิทธิ์ วัดโพธิสาร จังหวัดแพร่ เป็น พระครูโพธิสารโสภิต
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พระใบฎีกา วิเชียร วัดศรีบุญเรือง จังหวัดแพร่ เป็น พระครูวิโรจน์บุญรังสี
พระอธิการแสวง วัดทุ่งฆ้อง จังหวัดน่าน เป็น พระครูโฆษิตนันทเขต
พระอธิการไม วัดดอนใหม่ จังหวัดน่าน เป็น พระครูกิตตินันทวัฒน์
พระอธิการวีระยุทธ วัดดอนไชย จังหวัดน่าน เป็น พระครูประสิทธิ์นันทคุณ
พระปลัด อินผล วัดปิงใน จังหวัดน่าน เป็น พระครูพิพัฒน์นันทวงศ์
พระอธิการมนตรี วัดน้ําปาย จังหวัดน่าน เป็น พระครูเกษมกิจจานันท์
พระใบฎีกา จักรินทร์ วัดนาเหลืองนอก จังหวัดน่าน เป็น พระครูสุภัทรกิจจานันท์
พระอธิการทวี วัดนาข่อย จังหวัดน่าน เป็น พระครูวิชิตนันทากร
พระครูอดิศักดิ์ วัดอุโบสถ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประดิษฐ์ธีรคุณ
พระอธิการพรหมวัตร วัดต้นแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวรธรรมวัฒน์
พระอธิการถวิล วัดม่วงชุม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโฆษิตวรศาสน์
พระอธิการสมประสงค์ วัดป่าเปา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสันติรัตนากร
พระอธิการสุภัทรชัย วัดทุ่งยาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุจิตชัยภัทร
พระอธิการโสภณต์ วัดจันทะธรรมรังษี จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูโสภิตทัศนียคุณ
พระอธิการทวีศักดิ์ วัดขัวมุง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสิทธิธรรมรัต
พระอธิการพิมล วัดเด่นสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูเกษมนันทกิจ
พระอธิการสมพงษ์ วัดปงกา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวีรมงคลสถิต
พระอธิการอินสอน วัดท่าช้าง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูบริรักษ์นาคดิตถ์
พระอธิการสุชาติ วัดสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูปัญญาธนาภิรัต
พระอธิการพนมพร วัดเวฬุวนาราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูเวฬุวนาภิรัต
พระอธิการวิเชียร วัดสบแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูบุญวชิรารักษ์
พระครูปลัด วัลลภ วัดหนองป่าแสะ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประภัศร์ศุภกิจ
พระอธิการชูชาติ วัดกองกาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูประโชติภัทรกิจ
พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดปางเปา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวิริยกิตติสุนทร
พระใบฎีกา กิตติชัย วัดพระธาตุขุนโก๋น จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสารกิตติวิมล
พระอธิการประทีป วัดเมืองเล็น จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสถิตวิริยาภรณ์
พระปลัด จีรศักดิ์ วัดศรีทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุทธิกิตยาภรณ์
พระปลัด ชินกร วัดอัมพวัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูชัยวัฒน์สุนทร
พระอธิการสวัสดิ์ วัดถ้ําดอกคํา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูวินิตโสตถิคุณ
พระอธิการประเสริฐ วัดกู่คํา จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสุวรรณเจติยคุณ
พระอธิการอินถา วัดรัตนวราราม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูรัตนวราภิรม
พระอธิการบุญส่ง วัดเสาหิน จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูกันตบุญโญปถัมภ์
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พระปลัด ถา วัดเมืองกื๊ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็น พระครูสีลรัตโนภาส
พระครูกําจร วัดศรีทรายมูล จังหวัดลําพูน เป็น พระครูถิรกัลยาณธรรม
พระครูสิงห์ทอง วัดโพธิมงคล จังหวัดลําพูน เป็น พระครูโพธิภัทราวุธ
พระอธิการอดิเรก วัดปากล้อง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูธีรกิจจาธิคณ
ุ
พระอธิการกําพล วัดสันป่าเหียง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูวรปัญญาพล
พระอธิการเศวต วัดบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูกิตติวรรณากร
พระสมุห์ ชาตรี วัดทาสวนหลวง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูจันทสีลโสภิต
พระสมุห์ สุทิน วัดสันต้นม่วง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูประทีปวรคุณ
พระอธิการมั่น วัดก้อทุ่ง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูถาวรมงคลวัฒน์
พระใบฎีกา กิตติพงษ์ วัดดอนแก้ว จังหวัดลําพูน เป็น พระครูรัตนกิตยาภรณ์
พระอธิการสุวิทย์ วัดบ้านไร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น พระครูอนุสรณ์สันติคุณ
พระอธิการสุพจน์ วัดชัยมงคล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุพัฒน์ชัยมงคล
พระอธิการปรีชา วัดแสงสว่างวนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโอภาสโชติคุณ
พระอธิการล้อม วัดสุวรรณเกษร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูจันทสารวุฒิคุณ
พระอธิการปรภาส วัดป่าพอก จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสารธรรมประกาศ
พระใบฎีกา วิระชัย วัดเทพประทานพร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวชิรธรรมประยุต
พระอธิการสมปอง วัดท่าศิลา จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูจิรธรรมาภิวัฒน์
พระอธิการสุวิทย์ วัดธาตุสว่างโนนยาง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสถิตวโรภาส
พระสมุห์ ประเสริฐ วัดวังใหญ่พัฒนาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูเกษมพัฒนสุนทร
พระอธิการเสงี่ยม วัดเทพภูดิน จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูจันทธรรมประยุต
พระอธิการพิชิต วัดเทพชัยพร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูกัลยาณ์วรานุกิจ
พระอธิการสมัย วัดสวนมอญธรรมาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูปัญญาธรรมาภิมณฑ์
พระอธิการวิเชียร วัดป่าธรรมนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูพัชรธรรมสถิต
พระอธิการจันทร์สี วัดศิริมงคล จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูรังษีสุทธิญาณ
พระอธิการอนันท์ วัดโยธานิมิตร จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูนิมิตรปิยคุณ
พระอธิการสมาน วัดกลางสามัคคี จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูเกษมคุณาธาร
พระอธิการเพทาย วัดวารินดํารง จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสถิตวิริยานุยุต
พระอธิการยศพร วัดศิริมงคลชัย จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูวชิรธรรมานุวัฒน์
พระอธิการไสว วัดศรีวิลัย จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูประภาตสิทธิคุณ
พระอธิการพิชัย วัดอรุณธรรมรังษี จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโอภาสชัยรังษี
พระอธิการคําจันทร์ วัดสุวรรณาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลสุวรรโณภาส
พระอธิการสิทธิชัย วัดโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุทธิญาณโสภิต
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พระอธิการบุญลุ วัดสุคันธาวาส จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูสุคนธ์บุญวัฒน์
พระอธิการบุญชู วัดนีลถาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูขันติบุญโญภาส
พระอธิการถม วัดโพธิ์ชัยยาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลโพธิวัฒน์
พระอธิการชาญณรงค์ วัดศรีสมภรณาราม จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูชิโนวาทธํารง
พระอธิการสมชัย วัดศรีแก้วอัมพวัน จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูอัมพวันรัตนาภิรักษ์
พระอธิการจําเนียร วัดสว่างนาทัน จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูโอภาสศุภคุณ
พระอธิการประศาสตร์ วัดไพรสณฑ์สันติธรรม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูมงคลศาสนธํารง
พระใบฎีกา พิฑูรย์ วัดเทพพลประดิษฐาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูพิมลธรรมประดิษฐ์
พระอธิการไพฑูรย์ วัดโนนสว่าง จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอรุณธรรมรักขิต
พระอธิการสํารอง วัดศรีสวาดโพธาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูประภาตโพธิรัตน์
พระอธิการวันนา วัดป่าอุดมพร จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอุดมกิตติสุนทร
พระอธิการกลอน วัดวารีภิมุข จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูอรุณรัตนาภิรักษ์
พระอธิการอุทัย วัดบ้านกลุ่มพัฒนา จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูประพัฒน์จันทคุณ
พระอธิการแท่ง วัดเทพาราม จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูเทวธรรมาภิราม
พระอธิการสุเทศ วัดบ้านไร่ จังหวัดหนองคาย เป็น พระครูโพธิธรรมนิเทศ
พระอธิการเฉลิมชัย วัดชัยมงคลพัฒนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูภัทรมงคลธรรม
พระอธิการคําหล้า วัดหงษาวดี จังหวัดเลย เป็น พระครูสุทธิสารสุนทร
พระครูสมุห์ สุวรรณ วัดโนนศิลา จังหวัดเลย เป็น พระครูวัชรศีลาจาร
พระอธิการบุญรอด วัดโพนสว่าง จังหวัดเลย เป็น พระครูมงคลกิตโยดม
พระอธิการสมปอง วัดสามัคคีธรรม จังหวัดเลย เป็น พระครูสุมนธรรมคุต
พระอธิการเดชขจร วัดสามัคคีวนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูสารธรรมนิวิฐ
พระอธิการธีระพงษ์ วัดวุฒาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูสุธรรมวุฒิวงศ์
พระอธิการวสันต์ วัดศรีตรัยภูมิ จังหวัดเลย เป็น พระครูสุวัฒน์สันติคุณ
พระอธิการสุ่ย วัดป่าพิทักษ์ไทย จังหวัดเลย เป็น พระครูพิทักษ์อรัญญเขต
พระอธิการวัลลภ วัดลุมพินีวนาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูธรรมภาณโสภิต
พระอธิการวีระศักดิ์ วัดศรีเทพ จังหวัดเลย เป็น พระครูกิตติศีลสุนทร
พระอธิการสําราญ วัดเวฬุวัน จังหวัดเลย เป็น พระครูวีรธรรมาภิรัต
พระอธิการลวย วัดประดิษฐาราม จังหวัดเลย เป็น พระครูจันทศีลนิวิฐ
พระอธิการตะวัน วัดโพนสว่าง จังหวัดเลย เป็น พระครูสุคนธ์ศีลาจาร
พระอธิการแหวน วัดศรีสมบูรณ์ จังหวัดเลย เป็น พระครูรัตนวีรคุณ
พระปลัด สุนทร วัดโพนหนอง จังหวัดเลย เป็น พระครูกัลยาณ์สีลานุวัตร
พระอธิการตัน วัดโพนสะอาด จังหวัดเลย เป็น พระครูกิตติวรพินิจ
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พระอธิการสมชาย วัดป่าเวฬุวัน จังหวัดเลย เป็น พระครูเวฬุวันธรรมวงศ์
พระมหาสมดี ๔ ประโยค วัดทุ่งเตาไห จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุตธรรมบริรักษ์
พระครูสังฆรักษ์ ถะเหนือ วัดสวรรค์นิมิต จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูนิมิตวิริยาภรณ์
พระอธิการสําเร็จ วัดศรีสว่างคําฮุย จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูประโชติกิตติวัตร
พระครูปลัด ฐนกร วัดนิวาสถาน จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูนิวาสธรรมสุนทร
พระอธิการสมเพชร วัดศรีจอมพล จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวชิรปัญญาวุฒิ
พระปลัด ไพลพ วัดศรีประดิษฐาราม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูประดิษฐ์ธีรธรรม
พระอธิการสอน วัดศรีธาตุการาม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูมงคลธรรมานุศาสก์
พระอธิการณรงค์ชัย วัดโพธิ์ชัย จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูพิพัฒน์ชโยดม
พระสมุห์ ธนา วัดนาขาม จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุเขตธรรมคุณ
พระอธิการไพวรรณ์ วัดสุวรรณราษฎร์ จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูโสภณสุวรรณวัฒน์
พระอธิการหนูพิน วัดสระพังทอง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูสุวรรณรัตนาทร
พระอธิการเตียง วัดไทรทอง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูมงคลกาญจนคุณ
พระอธิการมาโนช วัดกลาง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวีรธรรมสมาทาน
พระอธิการอนันต์ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูวิโรจน์ธรรมสถิต
พระอธิการอานนท์ วัดป่าอ้อมแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็น พระครูโสภณเมธาวัฒน์
พระอธิการสมทรง วัดป่าสามัคคีธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุนทรธรรมประดิษฐ์
พระอธิการบุญแปลง วัดศรีรัตนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูมงคลรัตนาภิวัฒน์
พระอธิการสุเทพ วัดธาตุกู่ประภาชัย จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูพิสิฐเจติยานุรักษ์
พระอธิการบุญมี วัดประชามงคล จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูมงคลประชาทร
พระอธิการทวี วัดทุ่งสว่าง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูวัชรประภากร
พระครูสังฆรักษ์ ถาวร วัดกุงศรีสันติยาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสันติธรรมสังวร
พระอธิการประกอบ วัดป่าสมใจนึก จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสิทธิวรานุยุต
พระอธิการอารีย์ วัดศรีสว่างประจันตเขต จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูประภาตอาจารคุณ
พระอธิการเรวัช วัดป่าสหธรรมวนาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสังวรธรรมธาดา
พระอธิการสมพงษ์ วัดมัชฌิมาราม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุพจน์พัฒนธาดา
พระอธิการคมสรรค์ วัดป่าโพธิ์ทอง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุวรรณโพธาธิการ
พระอธิการกัมปนาท วัดศิริสว่าง จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสุนทรธรรมประกาส
พระอธิการบุญรอง วัดป่าโนนสงเปลือย จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูกมลสมณกิจ
พระอธิการบัวลอย วัดอํานวยญาติการาม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูประโชติธัมมูปถัมภ์
พระอธิการลี วัดศรีสังวรเจริญธรรม จังหวัดหนองบัวลําภู เป็น พระครูสังวรธรรมประยุต
พระอธิการมานพ วัดสว่างสําราญธรรมคุณ จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูอุดมสีโลภาส
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พระอธิการพุทธา วัดสันติสามัคคี จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูพุทธิธรรมคุณ
พระอธิการคํา วัดป่าอรัญญรุกขาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูมงคลธรรมกิตติ์
พระอธิการเอกรัตน์ วัดดงชมพูเลิศมงคล จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูพิพัฒน์รัตนปัญญา
พระอธิการคําม้วน วัดสังขลิการาม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูอิสสรธรรมาภินันท์
พระอธิการกฤษณะ วัดจิตตภาวันนที จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูนิทัศน์กิตยาธร
พระอธิการดิเรก วัดสว่างอรุณธรรมาธิราช จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูอรุณธรรมาภิมณฑ์
พระอธิการอุทัย วัดแสงอุทัยรัตนาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูรัตนธรรมรังษี
พระอธิการดํารงค์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูขันติธรรมพิมล
พระอธิการบุญตา วัดชัยมงคล จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสันติโพธิสาร
พระสมุห์ พินิจ วัดภูมิหลักฐาน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูถิรธรรมานุวัตร
พระครูใบฎีกา อัศวิน วัดบูรพาทิศ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูบูรพาสุขวัฒน์
พระอธิการวิรัตน์ วัดสว่างโนนทองหลาง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิโรจน์สังฆภาร
พระอธิการโสภณ วัดป่าบุญทันธรรมาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิบูลสารกิจ
พระอธิการบุญศรี วัดทุ่งสว่าง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประภาสบุญสาร
พระอธิการกองพัน วัดสมจิตอาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูจันทสาราภิมณฑ์
พระอธิการอภิเดช วัดอัมพาวาส จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวมิ ลอัมพารักษ์
พระอธิการสวาท วัดแสงจันทร์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูมงคลสารสุนทร
พระอธิการสําเนียง วัดชนบํารุง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโฆษิตประชารักษ์
พระอธิการทองแดง วัดโพธิการาม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิมลธรรมานุวัตร
พระอธิการเจริญ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูญาณกิจโสภณ
พระอธิการธนพงษ์ วัดโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูบรรพตสารสุนทร
พระอธิการทองยุทธ วัดคําบง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูประโชติสารกิจ
พระอธิการวิศิษฎ์ วัดอินทร์แปลง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอินทวิหารการ
พระครูปลัด อภินันท์ วัดศรีชมชื่น จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสารธรรมาภิรัต
พระอธิการวิวัฒน์ วัดศรีหานาท จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูวิสุทธิศีลโสภิต
พระปลัด ไกรศิลป์ วัดดุสิตาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูเวฬุพัฒนาทร
พระอธิการณรงค์พร วัดบริบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสารกิจวิบูล
พระใบฎีกา ไพรรินทร์ วัดโพธิ์ขุมดิน จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโพธิสุทธิรักษ์
พระอธิการวิ วัดฤาษี จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูขันติธรรมรุจิ
พระอธิการยงยุทธ วัดทุ่งโป่ง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุภัทรรัตนธรรม
พระครูธรรมธร พิเชษฐ์ วัดบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูพิศิษฏ์สารโสภณ
พระอธิการพรชัย วัดสิงห์ทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุวรรณสารรักษา
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พระอธิการคําศรี วัดบัวระพา จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูบูรพาสารโสภิต
พระอธิการมณี วัดกลาง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูรัตนปัญญาธํารง
พระอธิการเคน วัดสว่างอรุณ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูมงคลปุญโญภาส
พระอธิการวุฒิชัย วัดป่าร่วมใจ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวุฒิชยาภรณ์
พระอธิการขุน วัดมงคลสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูพิสิฐมงคลการ
พระอธิการดวน วัดสว่างอารุณ จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูนพการกิจโกศล
พระอธิการมงกุฎ วัดเหนือแวงน่าง จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูสันติพัฒนาทร
พระอธิการเกียรติก้อง วัดศรีอินทราวาส จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูกิตติคุณวีรวัฒน์
พระอธิการทองเพียร วัดเหล่าตามา จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูวิริยสุนทรกิจ
พระใบฎีกา บุญเลิศ วัดเสนานิคม จังหวัดมหาสารคาม เป็น พระครูเสนานิคมพิทักษ์
พระมหาเสถียน ๓ ประโยค วัดโนนแดงใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุตวิริยธรรม
พระอธิการพรมมา วัดป่าศรีสําราญ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูจันทรสารคุณ
พระอธิการสุทัศน์ วัดกลางโคกค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูโสภิตอาภากร
พระอธิการชู วัดตรีรัตนาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูประโพธธรรมสิริ
พระอธิการสําเนียง วัดท่าพระงาม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวรดิตถ์สุนทร
พระสมุห์ โชคชัย วัดป่าพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูวรเจติยาภิบาล
พระอธิการธีรศักดิ์ วัดสีสุกกุดฝั่งแดง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูรัตนธรรมาภิรักษ์
พระอธิการเพชร วัดอนุมัจฉาราม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูปรีชาพัชรคุณ
พระอธิการถวัลย์ วัดโนนเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูกมลกิจจาภรณ์
พระอธิการสมาน วัดคําโอง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสันติธรรมคุณ
พระใบฎีกา ประยงค์ วัดโนนหนองเบ็ญ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูจันทธรรมาภิมณฑ์
พระอธิการดงพร วัดป่าสุสานธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุนทรโชติรส
พระอธิการหนูคล้าย วัดบ้านขมิ้น จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูธรรมสารโพธิวุฒิ
พระอธิการวิเชียร วัดละอองธรรมวาส จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวชิรธรรมาวาส
พระใบฎีกา คําปุ่น วัดพิมพิสาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูไพศาลธรรมโกศล
พระอธิการศิลา วัดป่าปลาค้าว จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูรัตนธรรมโชติ
พระอธิการอุทัย วัดบ้านหนองจิก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุดมกิตโยภาส
พระอธิการสุข วัดบ้านก่อ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุทธิปัญญาคุณ
พระอธิการสมควร วัดหัวนายาง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูจันทสารวุฒิเขต
พระอธิการวิชัย วัดโพธิ์สัยน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิวีรชัย
พระใบฎีกา สมบัติ วัดบัวสูง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุดมปทุมาภิรักษ์
พระอธิการสมัย วัดโพธิ์ศรีวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโพธิวนาภิรักษ์
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พระอธิการหนูทิม วัดเขวาทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูเกษมธรรมสาทร
พระอธิการอุเทน วัดป่าเม้าเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูไพศาลวนานุรักษ์
พระอธิการไกรทอง วัดกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุวรรณมัชฌิมาภรณ์
พระอธิการสําราญ วัดทุ่งสว่างอารมณ์สุข จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูผาสุกธรรมาภิรม
พระอธิการสายทอง วัดศรีมงคล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิสารกิจโกศล
พระอธิการวุฒิพงษ์ วัดโพธิ์อินทราราม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูจันทโพธาภิมณฑ์
พระอธิการลิขิต วัดป่าจารึกธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุนทรธรรมรัต
พระอธิการลอง วัดโพธิ์ไทร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูขันติธารสุนทร
พระอธิการสุพจน์ วัดหนองฝ้ายน้ํา จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุวัจน์สารกิจ
พระอธิการอ้อย วัดโพนทัน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูเขมคุณสุนทร
พระอธิการวสันต์ วัดสระทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุวรรณสรคุณ
พระอธิการประจักษ์ วัดบ้านเขวา จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูกิตติสารวิจักษ์
พระอธิการวิลัย วัดอุดรไชยศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอุดมไชยานุศาสก์
พระอธิการค่าย วัดปิยะวาส จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปิยวรรโณภาส
พระอธิการลม วัดท่าขันธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวรดิตถ์ธรรมขันธ์
พระอธิการมีชัย วัดสรงตาล จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิธานสรวิชัย
พระอธิการพิชติ วัดถาวรรังษี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสถาพรพุทธิคุณ
พระอธิการชมเชย วัดโนนสวาสดิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูอมรปิยคุณ
พระปลัด สมหมาย วัดโคกก่อง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปทุมพิทยาธร
พระอธิการศิลา วัดดอนยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูมงคลสิทธิการ
พระอธิการแสวง วัดแสงสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโอภาสปุญญากร
พระอธิการประทวน วัดดอนงิ้ว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิทักษ์ธรรมเวท
พระครูสมุห์ ประเวช วัดหนองไฮ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิพัฒนานุรักษ์
พระครูสมุห์ สําลี วัดร่องข่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิสิฐธรรมทัศน์
พระสมุห์ สีหา วัดทุ่งใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูภัทรเขตพิทักษ์
พระอธิการประจักษ์ วัดสระแก้ว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิมลปทุมคุณ
พระอธิการฉลาด วัดโนนกาเล็น จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลพัฒนบัณฑิต
พระอธิการณพรห์มฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสถิตพิบูลคุณ
พระอธิการชาญณรงค์ วัดภูกระแต จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุดมปัญญาวัฒน์
พระอธิการเกษม วัดดงบัง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูเขมธรรมาภิรัต
พระอธิการสนอง วัดคําหว้า จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุภัทโรบล
พระใบฎีกา ประจวบ วัดบ้านแฮ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิเชษฐ์ธรรมวงศ์
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พระอธิการทองชุน วัดศรีชมภู จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอินทปัญญาโสภณ
พระอธิการมนตรี วัดบ้านหนองหอย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวาปีจิตตารักษ์
พระอธิการอุปถัม วัดโนนเกษม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูเกษมธรรมกิตติ์
พระอธิการสมชาย วัดถ้ําเหวสินธุ์ชัย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสินธุชยากร
พระอธิการอุดร วัดป่าดอนจิก จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิบูลธรรมวรากร
พระอธิการสุรบูล วัดโนนสูง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิบูลบุญญากร
พระอธิการอํานวย วัดบกมันแกว จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุธรรมวรานุศาสก์
พระอธิการวีระศักดิ์ วัดโนนสมบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูไพบูลย์วิริยธรรม
พระอธิการวิเชียร วัดซําสะกวยน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวชิรปัญญาวิสุทธิ์
พระอธิการบุญทัน วัดขนวน จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุดมปัญญาภิรัต
พระอธิการสมควร วัดอูบมุง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูเขมสังวราภิยุต
พระอธิการรังสรรค์ วัดนาดี จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุเขตธรรมาภิรักษ์
พระอธิการสุรสิทธิ์ วัดนาหนองล้ํา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอัครเขตโสภณ
พระปลัด มงคล วัดปากกุดหวาย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูโสภิตธรรมภาณี
พระครูใบฎีกา สาย วัดชลธาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูชลธารวรานุรักษ์
พระอธิการสมบูรณ์ วัดเหล่าคํา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสุนาถวรธรรม
พระอธิการหนูนิน วัดป่าหนองบัวพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวิวัฒนธรรโมบล
พระอธิการเจียม วัดศรีธาตุ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูรัตนเจติยาภรณ์
พระอธิการยุทธศักดิ์ วัดบ้านคุ้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูพิสิฐคุณาธาร
พระอธิการจําเนียร วัดซํางู จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอุบลวีรญาณ
พระอธิการเทียม วัดบ่อหวาย จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลสราภิรักษ์
พระอธิการบุญศรี วัดป่าห้วยยาง จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูอดุลปทุมากร
พระอธิการสมพงษ์ วัดป่าเทพนิมิต จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูถาวรปทุมรัต
พระอธิการวัฒนะ วัดดอนพระเจ้า จังหวัดยโสธร เป็น พระครูธรรมวงศ์วิวัฒน์
พระอธิการญาณ วัดศรีชุมพล จังหวัดยโสธร เป็น พระครูฉันทสิทธิธรรม
พระอธิการจงใจ วัดป่าหนองเลิงคํา จังหวัดยโสธร เป็น พระครูประโพธธรรมกิจ
พระอธิการอุดร วัดหนองแวง จังหวัดยโสธร เป็น พระครูจันทสีลวัฒน์
พระครูสมุห์ สมเกียรติ วัดนาดีน้อย จังหวัดยโสธร เป็น พระครูอนุเขตธรรมกิจ
พระอธิการหนูการ วัดป่าไทรย้อย จังหวัดยโสธร เป็น พระครูนิโครธธรรมปภัสร์
พระอธิการใจ วัดป่าสุทธิมงคล จังหวัดยโสธร เป็น พระครูกิตติปัญญาภรณ์
พระใบฎีกา สุคล วัดโคกนาโก จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสุรักษ์ธรรมเขต
พระอธิการอุทิตร์ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดยโสธร เป็น พระครูสิทธิวราภรณ์
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พระอธิการบุญ วัดโพธิ์ศรี จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูโพธิบุญกิจ
พระอธิการวิสุทธิชัย วัดบ้านโนนเยาะ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุนทรธรรมพิสุทธิ์
พระอธิการทัศน์ วัดทัพส่วย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวุฒิศีลาภินันท์
พระอธิการจิรพันธ์ วัดหนองกระแซง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูรัตนขันติธํารง
พระอธิการวิชัย วัดป่าขี้เหล็ก จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิจิตรชยาภรณ์
พระอธิการเวียงชัย วัดจํานัน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวัชรพัฒนวิธาน
พระอธิการแสง วัดโคกกลางใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลธรรมประโชติ
พระสมุห์ เล็ก วัดหนองบอน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูขันติรัตนาภรณ์
พระอธิการบุญยัง วัดบ้านเขือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิสิฐปัญญาวุฒิ
พระอธิการส่ง วัดบ้านสามขา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูโพธิสัจจารักษ์
พระอธิการธีรภัทร วัดสมบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูไพบูลย์ภัทรธรรม
พระอธิการพนมไพร วัดบ้านคอก จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูไพศาลญาณทัศน์
พระอธิการจํารอง วัดหนองแคน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวาปีสารโสภณ
พระอธิการวิชิต วัดผักขย่าน้อย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูอุดมวัชรธรรม
พระอธิการธนพล วัดสําโรงเก่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูเกษมวีรานุวัตร
พระปลัด คํากอง วัดหนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวาปีธรรมานันท์
พระอธิการทองดี วัดบ้านซํา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุวรรณบุญญพิทักษ์
พระอธิการประทุม วัดตะเคียน จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูกมลจารุวงศ์
พระอธิการวิลาศ วัดโกทา จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวิมลธรรมสโมธาน
พระอธิการพจนารถ วัดหนองม่วง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุวัจน์ธรรมาภิบาล
พระอธิการทอง วัดบ้านเวียง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูสุวรรณภัทรกิจ
พระอธิการอุกฤษฎ์ วัดหนองสวง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูพิสิฐธรรมโชติ
พระอธิการจํารัส วัดศิวาลัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวีรธรรมชยากร
พระอธิการพิลา วัดป่าดอนเย็น จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูกัลยาณ์ธรรมวิสุทธิ์
พระอธิการเหวียน วัดหนองระนาม จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูวรธรรมกิจจาทร
พระอธิการร่วม วัดบ้านแต้ จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลธรรมรุจี
พระอธิการทองคํา วัดบ้านแดง จังหวัดศรีสะเกษ เป็น พระครูเกษมธรรมมงคล
พระอธิการตรัสระ วัดป่านาแกน้อย จังหวัดนครพนม เป็น พระครูชินธรรมวิฑูรย์
พระอธิการสุภีร์ วัดค่ายเสรี จังหวัดนครพนม เป็น พระครูพิศาลยติกิจ
พระอธิการศุภชัย วัดวิชัยพัฒนาราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวิชัยพัฒโนดม
พระใบฎีกา สุรัตน์ วัดตาลใหญ่ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูโสภณสังฆรัตน์
พระอธิการณรงค์ วัดจูมมณี จังหวัดนครพนม เป็น พระครูรัตนเดชวิกรม
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พระอธิการทวิช วัดพระอินทร์แปลง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูอินทธรรมโกวิท
พระอธิการไพโรจน์ วัดโพธิ์ไชย จังหวัดนครพนม เป็น พระครูโพธิธรรมบรรหาร
พระอธิการจํากัด วัดโพนสว่าง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูผาสุกธรรมรัต
พระอธิการสมพงษ์ วัดศิริมงคล จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวรธรรมพิสุทธิ์
พระอธิการยก วัดจอมพล จังหวัดนครพนม เป็น พระครูศุภกิจจาภิวัฒน์
พระอธิการพิชัย วัดทุ่งประชานารถ จังหวัดนครพนม เป็น พระครูวัชรประชานาถ
พระอธิการบุญมา วัดโพนสว่าง จังหวัดนครพนม เป็น พระครูประโชติบุญพิพัฒน์
พระครูใบฎีกา ธีระ วัดศรีบัวบาน จังหวัดนครพนม เป็น พระครูปัญญาปทุมาภรณ์
พระอธิการเจริญ วัดโนนสมบูรณ์วนาราม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูปัญญาพิริยคุณ
พระอธิการวิมาน วัดศิลามงคล จังหวัดนครพนม เป็น พระครูภัทรธรรมประยุต
พระอธิการละภี วัดโพธิ์ศรี จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูโพธิรัตนสุนทร
พระอธิการพิทักษ์ วัดศรีชมพู จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูศีลธรรมรุจิ
พระอธิการอุ่น วัดดอนสวรรค์ จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูธีรธรรมประสุต
พระอธิการบุญหนา วัดสว่างป่งเชือก จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูจารุรัตโนภาส
พระอธิการโสม วัดถ้ําแสงเพชร จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูมงคลวชิโรทัย
พระปลัด ไพรัช วัดตรีรัฐประชาสรรค์ จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูจิตการโสภิต
พระอธิการบุญมา วัดนางามนาสําราญ จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูมงคลเขตโสภิต
พระอธิการณรงค์เดช วัดบ้านคําพระ จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูถาวรชินวงศ์
พระครูวินัยธร สมควร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูบุญเขตโกศล
พระอธิการอ่อน วัดสามัคคยาราม จังหวัดอํานาจเจริญ เป็น พระครูมงคลจารุวัฒน์
พระอธิการทองแม้น วัดหนองกระทุ่ม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูถาวรสมณคุณ
พระอธิการฉัตร วัดโนนสุกร จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสารวุฒิกร
พระอธิการสมาน วัดนางเหริญ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูเมตตาวิหารกิจ
พระครูสมุห์ ประยูร วัดราษฎร์บํารุง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูขันติธัมมูปถัมภ์
พระครูสมุห์ สมมาศ วัดดําเนินสถิตย์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสถิตวิสารัทธรรม
พระอธิการจํานงค์ วัดประชาพัฒนาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประชาพัฒนากร
พระอธิการพิชิต วัดหนองคอกควาย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพุทธิสารกิจ
พระครูปลัด สุนาถ วัดป่าสุขศรีงาม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโสภณปัญญาวุฒิ
พระอธิการสุรินทร์ วัดโนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอรรถกิจบริรักษ์
พระอธิการสง่า วัดบ้านโนนกราด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปิยวรรณพิลาส
พระอธิการแต้ม วัดชัยศิริสังฆาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมงคลชัยวุฒิ
พระครูปลัด ประดิษฐ์ วัดป่าโคกเพ็ด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูญาณวรานุยุต
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พระอธิการแจ่ม วัดหนองตาโยย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประภาตนิติสาร
พระอธิการสุทธิลักษณ์ วัดธีรพงษาวาส จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกิตติธีรวงศ์
พระปลัด ทองปาน วัดโนนค้อ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิสณฑ์รัตนากร
พระอธิการประมวล วัดหนองหิน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิศาลธรรมประคุณ
พระอธิการเที่ยง วัดใหม่หนองบัว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูอดุลปทุมรักษ์
พระอธิการมณี วัดดอนโบสถ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูรัตนวีรธรรม
พระอธิการบุญส่ง วัดกุดปลาฉลาด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูโกวิทบุญญาภรณ์
พระอธิการสุทีป วัดเขาน้อยมูลบน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูบรรพตปัญญากร
พระอธิการนิวัฒน์ วัดหนองกก จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพิพัฒนสีลานุยุต
พระครูสังฆรักษ์ บํารุง วัดดอนมะเกลือ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประภาตธรรมพิทักษ์
พระสมุห์ สุชาติ วัดศีรษะช้าง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุทธิธรรมาธร
พระอธิการคําสิน วัดกรรณิการาม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมงคลครุธรรม
พระอธิการสมศรี วัดโคกสี จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประสิทธิมงคล
พระอธิการอํานวย วัดบ้านน้อย จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปิยสีลวิฑูร
พระใบฎีกา ชัยนาท วัดป่าหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุนทรกิตติญาณ
พระอธิการสวัสดิ์ วัดไทรทอง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูมงคลโสตถิวัฒน์
พระอธิการสมบูรณ์ วัดนิคมคณาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูนิคมคณาธร
พระปลัด สมชาย วัดพรหมปกาสิต จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประกาศิตธรรมคุณ
พระอธิการชรินทร์ วัดดอนผวา จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูนรินทร์ธรรมทัศน์
พระปลัด อดิสรณ์ วัดศิริวิชัยวิทยาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูปรีชาชัยคุณ
พระอธิการเสน่ห์ วัดปะคํา จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจารุสันติธรรม
พระอธิการพุด วัดป่าสามัคคีธรรม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูพุทธิธรรมสุนทร
พระอธิการอานนท์ วัดหนองม่วง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูผาสุกธรรมานันท์
พระอธิการอ้ม วัดหนองบัวแดง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูกิตติปทุมรัต
พระอธิการพล วัดศรีชัยมงคล จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูชัยมงคลคุณ
พระอธิการสมิง วัดไตรมิตรนพคุณ จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประโชตินพคุณ
พระครูสมุห์ สมควร วัดป่าเนินโพธิโสธร จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูไพศาลปทุมาภรณ์
พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองปรือโป่ง จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประภากรพิสิฐ
พระอธิการทวี วัดประสิทธาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประสิทธิ์พัฒนคุณ
พระมหาอนุสรณ์ ๔ ประโยค วัดบูรพา จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปริยัติวีรานุศาสน์
พระอธิการสุโข วัดพระเจ้าอุ้ย จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสุชัยธรรมคุณ
พระอธิการณัฐวุฒิ วัดชุมแสง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูชัยปัญญาภิวัฒน์
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พระอธิการสามชาย วัดบ้านห้วยทับนาย จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูไพศาลชัยธรรม
พระอธิการล้วน วัดหนองโดน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูจัตุรัสชัยเขต
พระใบฎีกา เอนก วัดหนองหิน จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอาทรชัยนันท์
พระอธิการทองหมุน วัดมหาคงคา จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูปิยธรรมชยาภรณ์
พระอธิการสงัด วัดโนนสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูวิเวกธรรมานุยุต
พระอธิการสร้อย วัดอุดมคีรีเขต จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูอุดมคีรีรักษ์
พระอธิการบุญช่วย วัดหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูชัยเขมาภิวัฒน์
พระอธิการบุญธรรม วัดสระทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูประโชติชัยสาร
พระอธิการครรชิต วัดวีรวงศาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูบวรวีรวงศ์
พระอธิการสุวัฒน์ วัดสําราญ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูมนูญชัยวัฒน์
พระอธิการพุธ วัดพนมไพร จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูพุทธิชัยคุณ
พระอธิการวิภูกราน วัดหนองคูวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูจัตุรัสธรรมคุณ
พระอธิการประสิทธิ์ วัดหนองโดนเทพนิมิต จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูสิทธิชัยเขต
พระอธิการสามารถ วัดราษฎร์สามัคคี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูโกวิทชยาภรณ์
พระครูสมุห์ เชิงชาย วัดใหม่วิเวกประชาสรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูธรรมชัยโสภณ
พระอธิการจรูญ วัดโนนสังข์สามัคคี จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูประสิทธิ์ชยาภรณ์
พระอธิการเชิด วัดคูสีวนาราม จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูประภากรชัยวุฒิ
พระอธิการลอด วัดกุดเลาะ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูมงคลชยานุสิฐ
พระอธิการวิโรจน์ วัดหนองโกทอง จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูประภาตชัยธรรม
พระอธิการสุนทร วัดหนองม่วง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูนิวิฐธรรมาภิรม
พระอธิการใย วัดหนองกก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุธรรมถาวร
พระอธิการประยงค์ วัดสนวนใน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสถิตธรรมโกวิท
พระอธิการสมเกียรติ วัดชนะตาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิชิตธรรมวิฑูร
พระอธิการทองใส วัดตาไก้พลวง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิสุทธิพัฒนาภิรม
พระอธิการอุทัย วัดบ้านหนองบก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูปิยพุทธาภิรม
พระอธิการพิน วัดวังมัจฉา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประภาตธรรมาภิรม
พระอธิการธนพล วัดอริยวงศาราม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูธรรมวงศาภิราม
พระอธิการสุทิน วัดบ้านรุณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพัฒนธรรมาภิรม
พระอธิการสุพันธ์ วัดโพธิ์สามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูโพธิวราภิรม
พระอธิการประสิทธิ์ วัดขันติการาม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพิสิฐขันตยาภิรักษ์
พระอธิการชัยชนะ วัดโคกยาง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประโชติชยาภิรม
พระอธิการเปรียบ วัดบ้านตามา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุจิตสาราภิรม
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พระอธิการก้อน วัดดงเย็น จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูมงคลสีตลาภิรม
พระอธิการนิวาส วัดใหม่อัมพวัน จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุคนธสีลาภิรม
พระอธิการหึน วัดบ้านสี่เหลี่ยม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูจตุรพิธธรรมาภิรม
พระใบฎีกา จํานงค์ วัดปราสาททอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูโสภณจิตตาภิรม
พระครูปลัด สุทัศน์ วัดราษฎร์นิยม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูนิทัศนธรรมภาณ
พระอธิการดํารงค์ วัดโนนสูงน้อย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูมงคลสุภาจาร
พระอธิการทองดาว วัดสาวเอ้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุวรรณตารกานุรักษ์
พระอธิการไพบูลย์ วัดสระกอไทร จังหวัดบุรีรมั ย์ เป็น พระครูพิบูลธรรมกิจ
พระสมุห์ พัชร วัดป่าธรรมาวาส จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูพิศิษฐวัชรธรรม
พระอธิการแก้ว วัดใหม่โคกเพชร จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูมงคลนพรัตน์
พระอธิการตุ่น วัดสง่าท่าชลนที จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูประโชติชลธาร
พระอธิการฉลาด วัดน้อยลําคลอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูวิบูลสีลาภิรม
พระอธิการสมชิต วัดสักทองหนองไทร จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูโสภณธรรมปคุณ
พระอธิการทิม วัดหนองระนาม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูมงคลธรรมนิมิต
พระครูใบฎีกา ทวีศักดิ์ วัดตานีกนิษฐาราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูนวกรรมกิจโกศล
พระอธิการโสภณัฐ วัดขวาวใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประภากรบุญโสภณ
พระอธิการบุญ วัดสระโพธิ์แคนใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโพธิสรานุรักษ์
พระอธิการพน วัดบ้านจารพัต จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูโอภาสจารพิมล
พระสมุห์ สมชาย วัดหนองยาง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพิบูลสรารักษ์
พระอธิการสุวิน วัดนิคมสุนทราราม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูนิคมสุนทรารักษ์
พระอธิการประเสริฐ วัดปราสาททอง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประพัฒน์เหมคุณ
พระอธิการสุบิน วัดธรรมวงศา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูนิมิตธรรมวงศ์
พระอธิการสํารอง วัดโนนจาน จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุเมธภัทรกิจ
พระอธิการทรรศชล วัดคฤห์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูภัทรธรรมนิทัศน์
พระอธิการยอดชาย วัดม่วงสามัคคีธรรม จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสมานธรรมประโชติ
พระอธิการสมาน วัดบ้านดู่หัวนา จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูสุเขตพลาธร
พระปลัด เลียบ วัดปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูประสิทธิ์ธรรมขันธ์
พระอธิการหมอน วัดโนนสวรรค์ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูจันทรัตนาภิรม
พระอธิการสุเทพ วัดตาวรตาเมาะ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูพิเชษฐ์วรคุณ
พระอธิการสุชาติ วัดเมืองไผ่ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูเวฬุวันประชารักษ์
พระอธิการสงค์ วัดใหม่บ้านยาง จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูรัตนพรหมโชติ
พระอธิการอ้วน วัดหนองผือ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูมงคลขันตยาภิบาล
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พระธรรมธร จํานงค์ วัดเกตุการาม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูอรุณมงคลธรรม
พระครูใบฎีกา สมหมาย วัดศรีกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูมนูญธรรมฐิติ
พระครูวัชรินทร์ วัดสระขุด จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูวชิรกิจโสภณ
พระใบฎีกา ศุภชัย วัดเกาะเค็ดนอก จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูประภากรกิจพิมล
พระครูสังฆรักษ์ นิกร วัดป่าอุดมสุข จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูสุทธิปัญญาโสภณ
พระปลัด ธนชัย วัดประทุมบูชา จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี
พระอธิการวิทยา วัดบ้านหว้าน จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูพิพิธชยาภิรักษ์
พระอธิการกอง วัดท่ากระทุ่ม จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูมงคลธรรมสิทธิ์
พระอธิการชูชาติ วัดเรไร จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูคัมภีร์ธรรมาภิรักษ์
พระอธิการซ่อน วัดระเบาะเกตุ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูมงคลวีรญาณ
พระอธิการสมศักดิ์ วัดคลอง ๓๑ จังหวัดนครนายก เป็น พระครูสุวิมลธรรมากร
พระครูปลัด ธวัชชัย วัดหุบเมย จังหวัดนครนายก เป็น พระครูวิสุทธิชยากร
พระอธิการสายชล วัดโบสถ์การ้อง จังหวัดนครนายก เป็น พระครูชลเขตพิทักษ์
พระอธิการสุธี วัดสนามช้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุธรรมวรานุยุต
พระครูใบฎีกา เนียง วัดสุขาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุธรรมเขมากร
พระสมุห์ สุวอน วัดเตาอิฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุธรรมวีรคุณ
พระอธิการชาญ วัดหนองปรือไม้แก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูปัญญารัตนาภิรักษ์
พระอธิการบุญธรรม วัดจอมศรีมงคล จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูสุนทรปุญญาภิรม
พระอธิการชัยยันต์ วัดกุดเวียน จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูวิธานธรรมธัช
พระปลัด สมบูรณ์ วัดทุ่งมหาเจริญ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสุทธิพัฒนโสภณ
พระอธิการสุนทร วัดเนินไทร จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูนิโครธวิสุทธิคุณ
พระอธิการบุญทา วัดเขาลาน จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูพิมลปัญญานุยุต
พระอธิการเฉลิมชัย วัดคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสันติชยาภิวัฒน์
พระอธิการสมพงษ์ วัดโนนผาสุกใต้ จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูผาสุกกัลยาณธรรม
พระสมุห์ ภิรมย์ วัดเนินผาสุก จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูผาสุกจันโทภาส
พระอธิการจําเนียร วัดขอนขว้างสามัคคี จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูมงคลปัญญาวิสิฐ
พระอธิการวัลชัย วัดหนองหญ้าปล้อง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูชัยวัฒน์วรากร
พระอธิการทองแดง วัดราษฎร์บํารุง จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูสุนทรสีลโสภณ
พระสมุห์ ทวี วัดป่ายางประดู่หอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุคันธมงคล
พระครูสมุห์ ประภาท วัดสุวรรณาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุวรรณธรรมชัย
พระอธิการไพรินทร์ วัดไทรขาม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูนิโครธปัญญานันท์
พระปลัด เทพฤทธิ์ วัดวังหิน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวศิ าลสังฆกิจ
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พระปลัด ชัยยุทธ วัดหอยกัน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูถิรธรรมชัย
พระสมุห์ จรัญ วัดธารทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุทธิสุวรรณารักษ์
พระอธิการคลาด วัดพัทธเสมา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูวิมลศีลคุณ
พระอธิการสมจิตร วัดชลธาราม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูสุจินต์เขมคุณ
พระปลัด เกษม วัดอู่แก้วคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น พระครูรัตนคีรีเขต
พระอธิการพิพัฒน์ วัดแหลมทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูพิพัฒน์จันโทภาส
พระอธิการอนุชิต วัดสมุหนิมิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูนิมิตปัญญาภรณ์
พระอธิการปรีชา วัดคลองปราบกัลยาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูกลั ยาณธรรมวาที
พระครูปลัด เพิ่ม วัดแสงอรุณศรัทธาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูอรุณสัทธากิจ
พระอธิการสถิตย์ วัดสองพี่น้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูสุทธิภาตารักษ์
พระอธิการชะโอด วัดมัชฌิมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูมงคลปุญญสุนทร
พระสมุห์ ธงชัย วัดแหลมสน จังหวัดชุมพร เป็น พระครูธรรมบาลชัยคุณ
พระสมุห์ ณรงค์ วัดมุจลินทาราม จังหวัดชุมพร เป็น พระครูวิธานนิติธรรม
พระอธิการสุชน วัดนอก จังหวัดชุมพร เป็น พระครูพินิจจันทโชติ
พระอธิการบัณฑูร วัดปากแพรก จังหวัดชุมพร เป็น พระครูสถิตธรรมปยุต
พระปลัด บรรจง วัดแก้วประเสริฐ จังหวัดชุมพร เป็น พระครูรัตนวรรัต
พระครูวินัยธร บุญชวน วัดเขาบ่อ จังหวัดชุมพร เป็น พระครูสุจิณธรรมรส
พระอธิการนําศิลป์ วัดแขนน จังหวัดภูเก็ต เป็น พระครูโอภาสศิลปคุณ
พระสมุห์ ปราโมทย์ วัดไตรสามัคคี จังหวัดตรัง เป็น พระครูอดุลภัทรคุณ
พระสมุห์ หลี้ วัดไพรสณฑ์ จังหวัดตรัง เป็น พระครูสถิตมโนธรรม
พระครูปลัด สมปอง วัดนิกรวราราม จังหวัดพังงา เป็น พระครูนิกรธรรมโสภิต
พระครูปลัด อมรเทพ วัดหลักแก่น จังหวัดพังงา เป็น พระครูโกวิทบุญสาร
พระสมุห์ ชินกร วัดดิตถาราม จังหวัดพังงา เป็น พระครูวรดิตถ์ธรรมากร
พระใบฎีกา สมนึก วัดบางวัน จังหวัดพังงา เป็น พระครูกันตสีลสังวร
พระอธิการดํา วัดทับปริก จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูสุนทรธรรมพิสิฐ
พระอธิการพิชัย วัดบ้านนา จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูวิชัยธรรมาวุธ
พระสมุห์ วิฑูรณ์ วัดโพธิ์เลื่อน จังหวัดกระบี่ เป็น พระครูไพบูลโพธยารักษ์
พระอธิการสหัส วัดคงคารี จังหวัดระนอง เป็น พระครูวิจิตรปุญญาคม
พระอธิการมงคล วัดสุวรรณคีรี จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุวรรณคีรีสถิตย์
พระครูสังฆรักษ์ อิทธิกร จังหวัดสงขลา เป็น พระครูธรรมกถาสุนทร
พระปลัด ชัยวัฒน์ วัดท่าพรุ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูติตถานุรักษ์
พระสมุห์ อนุชิต วัดช้างคลอด จังหวัดสงขลา เป็น พระครูคชสารรักษา
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พระสมุห์ เสรี วัดแพรกสุวรรณ จังหวัดสงขลา เป็น พระครูวิมลสมณกิจ
พระสมุห์ วิชัย วัดเจริญภูผา จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุวัฒนมงคล
พระอธิการจักรภัทร วัดศาลาหลวงบน จังหวัดสงขลา เป็น พระครูอาทรภัทรคุณ
พระสมุห์ สัญญา วัดนิคมประสาท จังหวัดสงขลา เป็น พระครูนวการวิจิตร
พระใบฎีกา สุรีย์ วัดเขาล้อม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูสุภัทรปัญญาคุณ
พระครูปลัด สําเริง ๔ ประโยค วัดประจิมทิศาราม จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสุตกิจจาภิวัฒน์
พระมหาทวีป ๓ ประโยค วัดโคกทราย จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสุตกิจสุนทร
พระใบฎีกา ฮ่วน วัดสะทังใหญ่ จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูศาสนธรรมธํารง
พระอธิการสุชีพ วัดพระเกิด จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสุทธิสารมงคล
พระใบฎีกา นิตย์ วัดสมหวัง จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูธรรมคุณประสิทธิ์
พระปลัด สมนึก วัดบ้านนา จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูกัลยาณพุทธิคุณ
พระอธิการธรรมรงค์ วัดหูแร่ จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูกิตติรัตนากร
พระครูคล่อง วัดประดู่หอม จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูวุฒินิคมเขต
พระครูใบฎีกา ฉว่าง วัดต้นไทร จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูนิโครธวรคุณ
พระครูเพรียง วัดเขาป้าเจ้ จังหวัดพัทลุง เป็น พระครูสุวรรณกิตติสุนทร
พระครูสังฆรักษ์ ประพันธ์ วัดธนาภิมขุ จังหวัดปัตตานี เป็น พระครูธนสารสาทร
พระปลัด สง่า วัดบ่อน้ําร้อน จังหวัดยะลา เป็น พระครูอดุลโรจนธรรม
พระสมุห์ วิรัตน์ วัดปริมังคลาวาส จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูปริมังคลานุรักษ์
พระอธิการสีใส วัดถ้ําหีบ จังหวัดอุดรธานี เป็น พระครูมงคลธรรมโชติ
พระไพโรจน์ วัดอัมพวันวนาราม จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูอัมพวันกิจวิธาน
พระปลัด ทอง วัดทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนกิจวิธาน
พระปลัด วงษ์ วัดหนองไม้เอื้อย จังหวัดกาญจนบุรี เป็น พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์
พระสุริยา วัดหนองไผ่พิทยาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็น พระครูขันติพัชรานุกิจ
พระสุธีร์ วัดคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูพิพัฒน์ปัญญาทร
พระปลัด สมวงษ์ วัดบ่อทองอุดมธรรม จังหวัดสุโขทัย เป็น พระครูอาทรปสาทคุณ
พระใบฎีกา มานพ วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เป็น พระครูวิสิฐเจติยานุรักษ์
พระมนัส วัดศาลาหม้อ จังหวัดลําปาง เป็น พระครูสุมนภัทรานุกูล
พระวินัย วัดนาเดา จังหวัดลําปาง เป็น พระครูพิสุทธิ์วีรานุวัตร
พระมหากมล ๔ ประโยค วัดป่าเหียง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูพิศิษฏ์ปริยัตยาทร
พระบุญรัตน์ วัดบ้านดงหลวง จังหวัดลําพูน เป็น พระครูโสภิตจริยานุกูล
พระครูปลัด ประสพสุข วัดท่าสะอาด จังหวัดบึงกาฬ เป็น พระครูอดุลกิจจาทร
พระสุรพล วัดสระเกษ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูนวการกิจโกศล
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พระมหาทวนชัย ๓ ประโยค วัดกุดอ้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น พระครูสุตรัตนานุกูล
พระมหาทองจันทร์ ๓ ประโยค วัดท่าสะแบง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสุตกิจวรานุกูล
พระสมุห์ ฉลาด วัดละมัยบํารุง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโกวิทธรรมานุกูล
พระปลัด บุรินทร์ วัดดอนนางงาม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสถิตวีรานุวัตร
พระจุม วัดประทุมเมฆ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวิศาลกิจจานุรักษ์
พระนู วัดอุทุมพร ตําบลน้ําเขียว จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูรัตนธรรมานุกูล
พระสมเดช วัดจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็น พระครูวัฒนานุกูลธํารง
พระชัยวัฒน์ วัดคลองตาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น พระครูธีรธรรมานุกูล
พระปลัด ประยงค์ วัดโคกเหรียง จังหวัดสงขลา เป็น พระครูพัฒนาปัญญาทร
พระมหาวิสุทธิ์ ๓ ประโยค วัดศาลาแดง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรปริยัติธํารง
พระสมบูรณ์ วัดสารอด กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรวิหารานุวัตร
พระใบฎีกา กล้า วัดเลา กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสกลกิจวิธาน
พระปลัด ชัยสิทธิพงษ์ วัดวรามาตยภัณฑสาราราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสถิตวราทร
พระครูใบฎีกา พงษ์พัฒน์ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรศิริวงศ์
พระครูสมุห์ วุทธิชัย วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรสิทธิการ
พระครูใบฎีกา ปรีชา วัดพลมานีย์ กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิธานพัฒนาทร
พระสมุห์ อภิเศก วัดกุนนทีรุทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูอาทรกิจจานุกิจ
พระครูวินัยธร ธนเดช วัดแก้วแจ่มฟ้า กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิหารกิจจาทร
พระปลัด เสถียร วัดแป้นทองโสภาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสถิตธรรมานุศาสก์
พระติ๊บ วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูสถิตวิสุทธิธรรม
พระครูปลัด เกษม ๓ ประโยค วัดบางขวาง จังหวัดนนทบุรี เป็น พระครูไพศาลศีลคุณ
พระครูวินัยธร ไพบูลย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เป็น พระครูวิบูลนิติธรรม
พระทองอ่อน วัดสลุด จังหวัดสมุทรปราการ เป็น พระครูวิธานสังฆกิจโกศล
พระใบฎีกา สมาน วัดซับจําปา จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูวรกิจจานุกิจ
พระครูใบฎีกา บัญชาพงษ์ วัดเวฬุวัน จังหวัดลพบุรี เป็น พระครูประกาศศีลวัฒน์
พระครูสมุห์ ไพฑูรย์ วัดป่าสัก จังหวัดชัยนาท เป็น พระครูสุนทรธรรมวุฒิ
พระปลัด อาทิตย์ วัดอมฤตวารี จังหวัดอุทัยธานี เป็น พระครูอาทรจริยวัตร
พระครูวินัยธร เดชา วัดห้วงพัฒนา จังหวัดตราด เป็น พระครูกิตติวัฒนคุณ
พระสมาน วัดพุน้ําร้อน จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระครูอาทรจารุวัตร
พระครูใบฎีกา ดําริห์ วัดป้อมแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น พระครูพิธานรัตนปราการ
พระครูสังฆรักษ์ ลิ้มกวง วัดพุทธนิมิต จังหวัดนครสวรรค์ เป็น พระครูนิบุณธรรมาทร
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พระปลัด ม้อย วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดกําแพงเพชร เป็น พระครูประทีปวชิราทร
พระมหาสมนึก ๔ ประโยค วัดจันทรประสิทธิ์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุตธรรมวิธาน
พระมหาธิยะพงษ์ ๓ ประโยค วัดเฉลียงทอง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุตวิริยานุกูล
พระปลัด จรัล วัดวุฒาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูอนุกูลธรรมวุฒิ
พระสมศักดิ์ วัดทุ่งสว่าง จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูโอภาสกิจโกศล
พระไสว วัดศรีประทุม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูปทุมกิจจานุกูล
พระสมุห์ วิญญู วัดนิเวศน์วิทยาราม จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูขันตยานุกิจโกศล
พระศุภมงคล วัดศรีประชาสรรค์ จังหวัดขอนแก่น เป็น พระครูสุภทั รประชานุกูล
พระครูปลัด สุริยา ๔ ประโยค จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูปริยัติวรกิจจาทร
พระคําสอน วัดป่าม่วงหวาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวิหารวรกิจจาทร
พระคําปุ่น วัดป่าทรงธรรม จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูศาสนวรกิจจาทร
พระเจษฎา วัดโคกพัฒนา จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูวมิ ลวัฒนาทร
พระใบฎีกา อุดมเกียรติ วัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูกิตติวราทร
พระกฤษฎาธรณ์ วัดป่าโพธิ์ศรี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูสังฆวรกิจจาทร
พระนวมินทร์ วัดป่าศรีเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น พระครูโชติธรรมาภรณ์
พระสมุห์ อุทิศ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูสถิตมัชฌิมานุกูล
พระคําเสาร์ วัดภูพานอุดมธรรม จังหวัดนครพนม เป็น พระครูมงคลวราทร
พระครูสังฆรักษ์ รุ่งโรจน์ วัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร เป็น พระครูวิโรจน์ศรัทธานุกูล
พระมหาบุญเชน ๓ ประโยค วัดสว่างบูรพาราม จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูสุตวัฒนานุกูล
พระสมชาย วัดจังหรีด จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูจิรธรรมานุกูล
พระสมพงษ์ วัดกระโตน จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระครูประทีปธรรมานุกิจ
พระครูปลัด สุนทร วัดชัยภูมิพิทักษ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็น พระครูพิสิฐชยานุกูล
พระปลัด ประภาศน์ วัดบ้านถนนกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุภัทรธรรมาทร
พระใบฎีกา สมประสงค์ วัดอินทร์ประชาราษฎร์ จังหวัดปราจีนบุรี เป็น พระครูสุกิจประชานุกูล
พระครูปลัด สมบูรณ์ วัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก เป็น พระครูวิบูลธรรมานุการ
พระครูปลัด กฤษฎา ๓ ประโยค วัดเทพนิมิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูกิตติธรรมสาร
พระครูสังฆรักษ์ บรรพต วัดพิมพาวาสใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น พระครูพิศาลธรรมโชติ
พระณรงค์ วัดอุทุมพร จังหวัดสระแก้ว เป็น พระครูกิตติกิจจานุกูล
พระสมุห์ ประยูร วัดถ้ําสําเภาทอง จังหวัดชุมพร เป็น พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์
พระใบฎีกา ผดุง วัดนารายณิการาม จังหวัดพังงา เป็น พระครูธํารงกิจจาทร
พระปลัด วิศาล วัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา เป็น พระครูเวฬุวนั สถิต
พระปลัด สัญญา วัดสิทธิสารประดิษฐ์ จังหวัดนราธิวาส เป็น พระครูสิทธิคุณาทร
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๑๒๔๔. พระครูวินัยธร สุกรี ๕ ประโยค วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
เป็น พระครูสิริสารบัณฑิต
๑๒๔๕. พระมหากฤษณะ ๓ ประโยค วัดเรไร กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูโกศลศาสนบัณฑิต
๑๒๔๖. พระมหาเทพรัตน์ ๓ ประโยค วัดพระเจดีย์งาม จังหวัดสงขลา เป็น พระครูโสภณรัตนบัณฑิต
๑๒๔๗. พระครูปลัด พรหมเรศ วัดหนองใหม่ จังหวัดแพร่ เป็น พระครูโกศัยพัฒนบัณฑิต
๑๒๔๘. พระปลัด วีรชนม์ วัดบ้านหนองไฮ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็น พระครูสุนทรวีรบัณฑิต
๑๒๔๙. พระมหาจิตนเรศ ๔ ประโยค วัดศรีประดู่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต
๑๒๕๐. พระมหาเมธา ๔ ประโยค วัดรวกสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูภาวนาสารบัณฑิต
๑๒๕๑. พระมหาลี ๓ ประโยค วัดนายโรง กรุงเทพมหานคร เป็น พระครูวิจัยภัทรบัณฑิต
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

